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LLPreço do serviço subiu

LLMiauuu!!

Limpeza nas caixas só
após água se normalizar

Deu ruim
pro gato em
Realengo

Aproveitadores chegam a oferecer higienização por até R$ 5 mil

A

crise no abastecimento de
água no Rio provocou uma
alta nos serviços de higienização de caixas d’água. Consultados pelo MEIA HORA, empresas e
profissionais autônomos contaram que a demanda cresceu nas
últimas três semanas. É o caso de
um laboratório de Piedade, que
presta serviço de análise de água
para as higienizadoras.Segundo o
biólogo Rodrigo Lopes,técnico da
empresa,a demanda cresceu 80%.
“A orientação do Ministério
da Saúde é que a limpeza seja feita a cada seis meses. Mas estamos
vendo condomínios que já estão
na quarta limpeza em um mesmo
semestre”, diz o técnico.
Em Pilares,uma higienizadora
informou que cobra R$ 380 pela
limpeza de dois reservatórios de
mil litros cada. Em Rocha Miranda, um comerciante, dono de um

Civil prende sete
em lava jatos
clandestinos

Philippe Lima / divulgação

pequeno bar, contou que pagou
R$ 400 pelo mesmo serviço:“Geralmente, faço a limpeza uma vez
por ano. Mas tive que adiantar o
serviço desta vez. Não sei o que
tem nessa água da Cedae”.
A situação abriu espaço também para aproveitadores. Ontem
de manhã, uma página no Facebook oferecia a limpeza de caixa
d’água por R$ 5 mil.
Após a instalação dos filtros de
carvão ativado, ontem, na ETA
Guandu, o professor José Godoy,
do Departamento de Química da
PUC-Rio, orientou que os moradores prestem atenção na água
que entra em suas casas. Se estiver normalizada, é hora de limpar a caixa d’água.“Quando perceberem a água em bom estado,
fechem a entrada, lavem o reservatório e abram novamente para
renovar a água”, declarou.

Policiais civis prenderam
em flagrante, na última quarta-feira, sete suspeitos de praticarem furto de água e energia
elétrica, em Realengo, na Zona
Oeste do Rio. De acordo o delegado Reginaldo Guilherme,
titular da 33ª DP (Realengo),
os investigados utilizavam ligações clandestinas nas redes
de água e energia para o funcionamento de pontos de lava
jatos clandestinos.

Witzel visitou a Estação de Tratamento do Guandu, ontem

Investimento e nada de desconto
A Cedae anunciou que fará
um investimento de R$ 120 milhões na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu
ainda este ano. O valor faz parte dos R$ 700 milhões que serão
aplicados na modernização da
estação até o ano de 2022. De
acordo com a companhia, os
investimentos em saneamento
na região serão ampliados com
a concessão da estação.
Ontem, após visita à esta-
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ção de tratamento de Guandu,
o governador Wilson Witzel
(PSC) descartou a possibilidade de reembolso à população na conta de água.
“Mesmo com a ocorrência
da geosmina, a água da Cedae
nunca ficou imprópria para o
consumo. Por isso não posso
determinar que a empresa faça qualquer tipo de desconto
na conta dos consumidores”,
afirmou o governador.

Denúncias
A operação policial foi feita
depois de diversas denúncias
de que o canteiro central das
pistas da Rua Nilópolis, próximo ao Hospital Municipal
Albert Schweitzer, e as calçadas estavam sendo utilizados
para esses lava jatos.
“O passeio público estava
sendo utilizado por vários indivíduos que no local instalaram pontos de lava jatos, onde eram utilizados ‘gatos’; ou
seja, ligações clandestinas, nas
redes de água e luz para o funcionamento dos mesmos, o
que também acarretava grande transtorno aos pedestres e
moradores da localidade”, destacou o delegado.
Ainda segundo o policial,
uma perícia criminal confirmou a ligação direta na rede de
água e luz, sem a marcação por
medidor próprio. No local, 20
pessoas foram encaminhadas
para a delegacia e sete ficaram
presas, autuadas em flagrante.
Também foram apreendidos
bombas d’água, aspiradores
de pó e outros equipamentos
usados nos lava jatos.

