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Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros
e São José da Coroa Grande
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MPPE ingressa com Ações contra a Compesa pela má qualidade da água em Escada e Ribeirão
Pela lei, pela lógica e pelas determinações da Organização Mundial
da Saúde, a água tratada vendida ao
consumidor pelas concessionárias
deveria ser potável, isto é, estar própria para o consumo quando chega
às torneiras. Nem sempre é assim.
Em Pernambuco, multiplicam-se
cada vez mais as reclamações acerca da qualidade da água fornecida
pela Compesa. Apesar dos relatórios
emitidos até na conta que chega ao
consumidor, são visíveis os problemas apresentados, e pequena parte
da população a utiliza para consumo, colocando em risco a saúde. A
grande maioria opta pela água mineral, deixando a água da Compesa
para outros usos, como a lavagem de
roupas, utensílios e banho.
A novidade é que o Ministério
Público de Pernambuco acordou
e começa a pressionar a empresa
concessionária. Veja abaixo matéria
veiculada pelo próprio MPPE, dia
26 de janeiro, com a constatação de
que a Compesa distribui água contaminada.
“MPPE ingressa com Ações contra a Compesa pela má qualidade da
água em Escada e Ribeirão
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ingressou com
duas Ações Civis Públicas (ACPs),
com pedido de tutela antecipada,
contra a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa),
em razão da má qualidade da água
ofertada nos municípios de Escada
e Ribeirão (Mata Sul). Nas ACPs, o
MPPE requer, entre outros pedidos,
que a Compesa seja condenada a
fornecer, de imediato, água própria

Água suja da Compesa em Escada. Foto: Luís Carlos Silva Lins

para o consumo humano, dentro dos
padrões de potabilidade estabelecidos
pela legislação, em toda a sua rede de
abastecimento; e que seja determinada a redução em 20% da tarifa cobrada aos consumidores dos municípios
de Escada e Ribeirão, enquanto não
for regularizada a qualidade no abastecimento.
De acordo com a promotora de
Justiça Emanuele Martins Pereira, as
Ações Civis Públicas ajuizadas foram
fruto do Centro de Apoio do Consumidor (Caop Consumidor) do MPPE,
que iniciou o projeto Água de Primeira,e constatou, por meio de relatórios
emitidos pela própria Compesa, que a
água proveniente das Estações de Tratamento (ETAs) de Escada e Frexeiras
não atendem aos padrões mínimos
de potabilidade. “O Caop forneceu
todo o material e apoio necessários
para auxiliar os promotores de justiça
e beneficiar a população pernambucana num assunto de grande e vital
importância”,diz a promotora.

Inclusive, nos relatórios, foi constatada a contaminação por Coliformes Totais logo após a água passar
pela estação de tratamento. “Analisando os relatórios enviados pela Compesa, constatou-se a presença de Coliformes Totais nas próprias saídas das
ETAs, ou seja, a água acabou de ser
tratada e já apresenta contaminação.
A legislação não permite tal situação”,
afirma a promotora de Justiça.
Além disso, a Compesa não tem realizado o número mínimo de amostras
previstas na legislação e, nas amostras
realizadas, os padrões de potabilidade
para bacteriologia e cloro estão alterados nas duas estações. “A contaminação da água que acabou de ser tratada
reflete a total falta de controle sobre a
qualidade da água fornecida, atestando
a ineficiência do tratamento realizado
pela Compesa”, alerta a promotora de
Justiça, nos documentos.
Emanuele Martins ainda ressalta
que a presença de Escherichia Coli
não é acusada nos relatórios das aná-

lises das ETAs, simplesmente porque
o exame não é realizado, mesmo sendo de fácil execução. “A análise da
presença dessa bactéria é de grande
importância, pois conforme Diretriz
Nacional do Plano de Amostragem,
a existência de Escherichia Coli é o
mais preciso indicador de contaminação da água por material fecal, sendo
um indício da ocorrência de micro-organismos patogênicos. Por isso, a
Portaria nº2.914/11 estabelece que a
água para consumo humano deve ser
isenta de Escherichia Coli em qualquer situação, seja na ETA, seja na
rede de distribuição”, destaca.
Nas ações, a promotora de Justiça
ainda requer que, quando forem detectadas amostras com resultado positivo para Coliformes Totais, mesmo
em ensaios presuntivos, ações corretivas sejam adotadas e novas amostras
sejam coletadas em dias imediatamente sucessivos até que revelem resultados satisfatórios, com fulcro no
art. 27, parágrafos 1º e 2º, da Portaria
nº2.914/11.
Outras solicitações do MPPE são
que a Compesa seja condenada ao
pagamento de multa diária de R$ 500
mil, por descumprimento de cada
obrigação, a ser revertida ao Fundo
Estadual do Consumidor; e condenação genérica a indenizar os danos
morais e materiais individualmente sofridos pelos consumidores, em
quantum a ser fixado posterior à fase
de liquidação individual, nos termos
do artigo 95 combinado com o artigo
97, ambos do Código de Defesa do
consumidor.
As ações foram ingressadas em
dezembro de 2015 (Ribeirão) e janeiro de 2016 (Escada).
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Construção de resort na Casa do Governador, em Porto de Galinhas, tem mais um obstáculo
Grupo português diz que juros do Banco do Nordeste estão muito altos para emprestimos de longo prazo
A novela da construção de mais
um resort em Porto de Galinhas, pelo
grupo português Teixeira Duarte ganha outro um capítulo. O grupo hoteleiro, que comprou em 2006 o terreno
conhecido por “Casa do Governador”,
entre Porto de Galinhas e Maracaípe,
reclama agora das altas taxas de juros
no país, uma vez que contava com
financiamento do Banco do Nordeste (BNB) para investir os necessários
150 milhões de reais para iniciar o
projeto. O valor total do empreendimento está estimado em cerca de 700

Área está localizada entre Porto de Galinhas e Maracaípe

milhões de reais gerando, apenas na
fase de construção do resort algo em
torno de 3 mil empregos.
No início de fevereiro, segundo o
Blog de Jamildo, os executivos do grupo hoteleiro foram visitar o presidente
do BNB, Marcos Holanda, para tentar
a obtenção de financiamento e saíram
frustrados, uma vez que as taxas de financiamento atuais giram em torno de
14%, o que compromete a tomada de
empréstimos a longo prazo.
Resta agora ao grupo bater às portas do BNDS.
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RÁPIDAS
Como Lula foi o avalista de Dilma, a sua possível
prisão pode ser a pá de cal no governo Dilma

Impeachment volta a ganhar força
Quando o Supremo Tribunal
Federal modificou o rito do
impeachment e fez com que a eleição
que escolheria a comissão especial
que analisaria o processo contra
a presidente Dilma Rousseff fosse
anulada, a tese do impedimento
perdeu força. Coincidentemente foi
num momento em que o Planalto
tentou ganhar uma sobrevida com a
mudança ministerial, que dentre as
mudanças colocou Jaques Wagner na
Casa Civil em substituição a Aloizio
Mercadante.
O Planalto teve, a partir daquele
momento, uma condição ímpar para
sepultar de uma vez por todas a
tese do impeachment. Porém, por
incapacidade de Dilma de liderar o
seu governo, a trégua que foi dada
até o fim do recesso da Câmara e
do Senado não foi aproveitada pelo
Palácio do Planalto, que voltou a ter
problemas de ordem política, com
suspeitas de corrupção por parte
do ministro Jaques Wagner, quando
candidato a governador da Bahia.
Outro tema que voltou à tona
foi a encrenca que o ex-presidente
Lula se envolveu no episódio do
Triplex do Guarujá, e posteriormente
o novelo foi se desenrolando e
trazendo novidades como a reforma
do sítio do ex-presidente em Atibaia
por parte da Odebrecht, a suspeita
de uma ilha de propriedade da família

Homenagem – O Blog Edmar Lyra está completando oito anos de existência em 2016 e receberá
uma homenagem da Alepe pela data. O deputado
Beto Accioly (SD) apresentou uma proposição de
um voto de aplauso, que deverá ocorrer logo após
o carnaval. Fica o registro e o nosso agradecimento ao deputado pela iniciativa.
Anderson Ferreira
– O deputado federal
Anderson Ferreira (PR)
segue animado com a
sua pré-candidatura a
prefeito de Jaboatão dos
Guararapes, chegando
a afirmar que não tem a
menor possibilidade de
recuar do projeto. Além
de Anderson, estão na
disputa com suas précandidaturas postas

de Lula em Angra dos Reis e outras
denúncias a mais que colocaram Lula
na condição de investigado. Como
Lula foi o avalista de Dilma, a sua
possível prisão pode ser a pá de cal no
governo Dilma.
Como se não bastassem todos
os problemas do governo e do PT, a
economia continua em frangalhos com
a inflação galopante, o desemprego em
alta e o fechamento de empresas no
país por conta da situação caótica que
a economia se encontra. Além disso, o
TSE tem dado prosseguimento à Ação
apresentada pelo PSDB que solicita a
cassação do registro da chapa Dilma
Rousseff/Michel Temer. Fevereiro
mal começou, mas quando terminar
o carnaval ele promete, e tende a ser
péssimo para as pretensões de Dilma
de espantar a crise. Definitivamente, o
impeachment voltou com força.

Conceição Nascimento
(PSDB), Edmar de
Oliveira (Solidariedade),
Heraldo Selva (PSB) e
Mirtes Cordeiro (PPS).
Fernando Bezerra
Coelho – O senador
Fernando Bezerra Coelho
(PSB) visitou 31 municípios
no mês de janeiro, se
reunindo com 35 prefeitos,
13 ex-prefeitos, dezenas
de vereadores, o prefeito
do Recife Geraldo Julio e o
governador Paulo Câmara.
Na pauta a crise política
e os rumos da economia
no país.
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QUER SABER

O governador Paulo Câmara vai fazer uma grande reforma no seu secretariado em abril?

AugustoSaboia
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Há pernambucanos desqualificando
a conquista do HUB da Azul

Continua a vergonha do Edifício Caiçara
Muita gente se esquece, mas eu não, a vergonha que se
tornou a novela da demolição deste edifício que não tem
nenhum valor histórico ou cultural na Av. Boa Viagem. O
MPPE, que não tem o que fazer, os órgãos incompetentes
como IPHAM, Fundarpe que não cuidam nem dos acervos
que lhes cabem e a Prefeitura, que não toma uma decisão
definitiva para acabar com essa excrescência. Esse imbróglio
já dura mais de 3 anos e não tem data para terminar.
Segurança jurídica zero, incentivo para iniciativa privada,
zero. O pior que que essa situação envolve vários outros
projetos que estão parados, deixando de criar milhares de
empregos, investimentos na casa dos bilhões e só quem
perde é a maioria de povo do Recife em detrimento de
grupecos que só querem aparecer e tirar proveito político
desta triste situação.

Hub da Azul e os caranguejos
Fico muito triste em ver pernambucanos desqualificando
uma conquista tão importante para nosso estado: o centro de
conexões ou Hub da Azul. Pode não ter ainda a grandiosidade
do projeto da Latam (que será implementado se a escolha
for econômica e não política). mas é um começo, com
possibilidade de ser ampliado para viagens internacionais e
cargas. Lembrando que esta empresa há pouco adquiriu a
TAP e está associada a United. Esses pernambucanos são uns
caranguejos, atrapalham o crescimento do estado. São os
que trabalham contra os projetos Novo Recife, Vila Naval e
outros. Enquanto eles só reclamam, Pernambuco, apesar da
crise, vem atraindo investimentos privados em fábricas, hotéis,
restaurantes, lojas, etc.
Quero lembrar a esses maus pernambucanos que o Hub,
Centro de Conexões da Azul ou qualquer outro nome
que queiram chamar vai ser instalado no Recife, não em
Salvador, Fortaleza ou Natal, se não for escolha política o
Hub do Nordeste é o Recife, queiram ou não queiram os
Caranguejos Pernambucanos.

Numa produção da Versat em parceria com o Shopping Costa Dourada, situado no Cabo de Santo Agostinho, foi realizado dia 14 de fevereiro o
grande show de lançamento do primeiro DVD da cantora Andreza Vieira.
O show teve lugar no pátio de eventos, em frente a entrada da praça de alimentação, com a participação de Genival Lacerda, Santana, Maciel Melo,
Irah Cadeira, Rodrigo Raposo, Léo Guilherme, João Lacerda, Luizinho Sanfoneiro, Orginho e Véio Abidoral.

Ivaldo Cordelista homenageia Alcymar Monteiro
UM CORDEL PRA O REI DO FORRÓ
O escritor e cordelista Ivaldo Batista
prestou uma homenagem a Alcymar Monteiro, o Rei do forró, no Espaço Dominguinhos, por ocasião do seu aniversário no
último dia 13 de fevereiro. O cordel, em decassílabo, exalta o talento desse grande cantor e compositor nordestino que tornou-se
uma das maiores expressões do forró gonzaguiano. O folheto tem como mote: “Alcymar
Monteiro Rei do Forró, Cantando faz o povo
requebrar”
Estrofe: No forró Alcymar é um doutor
O seu canto é belo é bonito
Popular revelando-se erudito
O Nordeste conhece o seu valor
Conferindo a ele todo amor
Sertanejo é capaz de revelar
Alcymar vai sempre representar
Dessa terra o sangue e o suor
Alcymar Monteiro Rei do Forró
Cantando faz o povo requebrar

www.forroboxote.com.br

Evento no Shopping Costa Dourada reuniu grandes nomes do autêntico forró nordestino

JessierQuirino

Andreza Vieira lança
seu primeiro DVD

XicoBizerra
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CULTURA E ENTRETENIMENTO

(...) as aeromoças, assim como os
lanches aéreos, sumiram.

Saudades
da Sloper
A gente descobre que está ficando
velho quando começa a tratar
com intimidade a vendedora da
farmácia, pela frequência com que
a vê. Perguntar por seu filho,
chamando-o pelo nome, é um
perfeito indício disso. Hoje acordei
com saudades do ontem. Do tempo
em que ia, quase criança ainda, passear na
rua da Palma, subir na escada rolante da
Viana Leal, olhar as novidades da Mesbla e,
principalmente, entrar na Sloper. Comprava
nada, claro, mas adorava ver as vendedoras
bonitas, maquiadas e bem vestidas, tais
como as aeromoças de então. Hoje, Sloper
não há mais e as aeromoças, assim como os lanches aéreos,
sumiram. No máximo, um copo d’água e moças não tão
moças a nos servir água e barra de cereais, às vezes recheada
de insetos. Lembrei também das tardes de domingos, de
Pelé e Garricha nos estádios e a violência bem longe. Dos
carnavais, o corso pela Conde da Boa Vista, dobrando à
esquerda no São Luiz e voltando pela Imperatriz para pegar,
outra vez, a Conde da Boa vista, nos carros sem portas,
adaptados para a festa. Onde estão as aeromoças? Onde se
escondeu a Sloper?

Desenganchar lua cheia
Das antenas que há na rua

MODE O POVO FICAR ODARA
Em cima do oratório
Ou dentro da gavetinha
Tem um cartão de natal
Escrito com letra minha:
“Mode o povo ficar odara
Leve a vida cor-de-arara:
Esquecer as miadeiras
Arquivar pasta de briga
Crescer na vista as bondades
Arrancar pé de urtiga
Desenganchar lua cheia
Das antenas que há na rua
Só maginando: ODARA
Escrito no “o” da lua.”
Não viver de muito frege
Nem muito vaticanoso.
Frege é tá medonho, é fuzaca
E Vaticano é Veloso.
(No rabo de 2015 pro focinho de 2016 - Jessier Quirino)
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As melhores opções em gastronomia

