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Uma equipe formada por 
técnicos de cinco secretarias 
estaduais estará no municí-
pio de Marituba, na Região 
Metropolitana de Belém, na 
manhã de hoje, para iniciar 
a execução do plano que le-
vará ações integradas em 
saúde, assistência social e di-
reitos humanos às seis locali-
dades mais impactadas pelo 
aterro sanitário instalado no 
município: Santa Clara, Pato 
Macho, Uriboca, São João, 
Decouville e Terra do Meio.

O Governo do Estado re-
forçou a parceria com a Pre-
feitura Municipal de Maritu-
ba para o início dos trabalhos 
em uma reunião na tarde de 
ontem, com o prefeito Mário 
Filho. 

interventores
Hoje também serão co-

nhecidos os nomes dos três 
interventores que irão atuar 
de forma direta na adminis-
tração do local, na modalida-
de de co-gestão, exercida por 
um colegiado de três técni-
cos indicados pelo Governo 
do Pará. 

O colegiado terá amplos 
poderes de gestão, gerenciais 
e financeiros sobre a empre-
sa Guamá Tratamentos de 
Resíduos Ltda. (Revita), que 
detém a licença de operação 
do aterro.

O prefeito Mário Filho 
explicou que nas seis comu-
nidades impactadas moram 

aproximadamente 40 mil 
habitantes. Ele explicou que 
a integração entre a Prefei-
tura e o Governo do Estado é 
fundamental para o atendi-
mento das áreas atingidas. 

O titular da Sespa, Vitor 
Matheus, informou que ações 
especializadas, que são de res-
ponsabilidade do Governo do 
Estado, precisarão de suporte 
da atenção básica, que é de 
responsabilidade do municí-
pio, por isso a importância 
da atuação integrada. “Junto 
com a prefeitura vamos mon-
tar uma rede de assistência à 
saúde para melhor atender 
esta população”. As Secreta-
rias de Estado de Saúde Públi-
ca; de Educação; de Assistên-
cia Social, Trabalho Emprego 
e Renda e de Meio Ambiente, 
além da Fundação Pro Paz, 
irão montar, a partir de hoje, 
uma base em um imóvel ofe-
recido pela prefeitura.

serviços
A base vai funcionar de 

segunda a sábado, das 8h às 
18h, com prestação de servi-
ços não ofertados pelo mu-
nicípio e a coordenação de 
outros prestados pela admi-
nistração de Marituba. No lo-
cal serão desenvolvidas ações 
de cidadania, de saúde (com 
a realização de exames espe-
cializados), trabalho, emprego 
e renda (na área de qualifica-
ção) e também nas áreas de 
esporte, cultura e lazer.

Ações para socorrer 
impactados vão começar

aterro sanitário

Falta constante de 
água é tormento
Moradores do Paracuri i e ii sofreM coM desabasteciMento

M oradores de Icoaraci 
reclamam da constan-
te falta de água no dis-

trito. O problema é habitual para 
centenas de famílias dos bairros 
Paracuri I e II. Boa parte das re-
sidências dessas comunidades 
conta com poços profundos, e 
são eles que efetivamente garan-
tem o líquido para o consumo 
doméstico. Quem não tem re-
curso para construir seu próprio 
poço recorre à generosidade de 
vizinhos. 

Procurada, a Companhia de 
Saneamento do Pará informou 
que Icoaraci é uma das áreas 
que a Cosanpa recebeu do ex-
tinto Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Belém (Saaeb) com 
muitos problemas de operação. 
“A Companhia avaliou que é 
necessário construir um novo 
poço no sistema de Icoaraci e 
isso será feito após a conclusão 
da perfuração de um novo poço 
que já está sendo feita no bairro 
do Bengui e deve ser concluído 
em maio deste ano, após isso, 
vai se iniciar a perfuração do 
poço em Icoaraci”, informou a 
Cosanpa por meio de nota. 

“Esse problema da falta de 
água não tem fim. Eu moro aqui 
há mais de 15 anos, é sempre a 

mesma coisa”, garantiu a cabe-
leireira Silvana Farias, residente 
no Parcuri II. Por precisar de 
água para trabalhar em sua pró-
pria casa, onde o salão funciona 
na sala, Silvana construiu um 
poço artesiano. 

“Minha água é limpa e clari-
nha, mas a que o pessoal recebe 
aí é uma calamidade”, disse Sil-
vana. A cabeleireira disse que 
o poço artesiano gera um ônus 
grande em sua conta de energia, 
mas observou não ter outra al-
ternativa. 

Há três anos morando na pas-
sagem Boa Esperança, no bairro 
do Paracuri II, a diarista Flávia 

Aristóteles Matos disse que o 
problema parece não ter solu-
ção. “É muito ruim. Várias vezes 
a gente já reclamou na Agência 
Distrital de Icoaraci, mas não 
adianta”, contou ela, que con-
ta com a ajuda de vizinhos que 
têm poço artesiano. “Para lavar 
louça, tomar banho, cuidar da 
casa, a gente tem de estar pedin-
do água”, lamentou a diarista.

À frente das vendas de uma 
pequena padaria, no bairro Pa-
racuri I, Sara Amorim estava 
sem água na manhã de ontem. 
Ela contou que todos os dias o 
comércio amanhece sem água 
na torneira. 

icoaraci

  Moradores de Icoaraci reclamam da rotineira falta de água nas torneiras
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O preço médio da gasolina 
vendida nos postos do Brasil 
caiu na semana passada para 
seu menor nível em um ano e 
quatro meses, enquanto o eta-
nol e o diesel também recuaram, 
apontaram dados publicados 
ontem pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP).

O preço médio da gasolina 
caiu 0,3% na semana encerrada 
em 22 de abril ante a semana an-
terior, passando de R$ 3,639 para 
R$ 3,629 o litro. É o menor pata-
mar desde a semana encerrada 
em 19 de dezembro de 2015, 
quando o combustível fóssil foi 
vendido a R$ 3,628.

A queda ocorre em meio a 
uma fraqueza no consumo no 
Brasil, diante da crise econômi-
ca, e por conta de uma nova po-

lítica da Petrobras, de reajustes 
mais frequentes, que resultaram 
uma queda acumulada das co-
tações nas refinarias nos últi-
mos meses. Já o etanol hidrata-
do, concorrente da gasolina nas 
bombas, no mesmo período, 
caiu 0,9% na semana passada, 
para R$ 2,629 por litro, segun-
do a ANP. O preço do diesel na 
bomba, por sua vez, caiu 0,1% 
para R$ 3,015 por litro.

A Petrobras decidiu na última 
quinta-feira aumentar o valor do 
diesel nas refinarias em 4,3% e o 
da gasolina em 2,2%, em média, 
a partir da sexta-feira passada. 
A decisão foi devido principal-
mente a elevação dos preços 
dos derivados nos mercados in-
ternacionais, além de ajustes na 
competitividade da empresa no 
mercado interno.

Preço da gasolina cai ao 
menor valor em 16 meses

O prazo para declarar o Im-
posto de Renda se encerra nesta 
sexta-feira (28). Para auxiliar os 
contribuintes, a UFPA, por meio 
da Faculdade de Ciências Con-
tábeis da UFPA, oferece um ser-
viço de orientação hoje (25) e na 
quinta-feira (27), das 9h às 12h. 
A ação é realizada pelo NAF/
UFPA. O atendimento é reali-
zado no Laboratório de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da Facul-
dade de Ciências Contábeis (2º 
andar do ICSA, no Setorial Pro-
fissional do Campus da UFPA 
no Guamá. Mais informações: 
piepexfacicon@gmail.com ou 
(91) 3201-8044.

UFPA oferece 
orientação 
gratuita 
sobre o IR
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