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Manutenção preventiva
deixa quatro bairros sem água; população reclama

“Desta vez, não deu tempo de 
armazenar água”, disse ontem o 
servidor público Aldo Garcia. Mo-
rador da Marambaia, ele se referia 
à interrupção temporária no abas-
tecimento de água naquele bairro. 
“A água faltou às 12 horas em pon-
to”, informou. O problema também 
afetou os bairros da Jaderlândia, 
Atalaia, Guanabara e parte da Ci-
dade Nova. 

A Companhia de Saneamento 
do Pará (Cosanpa) informou, por 
meio de nota, que o setor da Es-
tação de Tratamento de Água do 
Bolonha, que abastece a zona de 
expansão, voltou a funcionar às 
14h20 de ontem, após manuten-
ção preventiva programada, que 

começou às 12 horas. 
Residindo na rua Maravalho 

Belo, Aldo contou que quase todo 
mês falta água naquela área da 
Marambaia. “Mas a conta não 
falta e chega adiantado”, obser-
vou. Ele contou que, para não 
� car desprevenido, abastece a 
caixa d’água de residência, mas 
ontem não houve tempo para essa 
providência. 

Dono de um comércio situado 
no bairro do Atalaia, João Batista 
disse que a falta de água começou 
bem mais cedo. “Acordei às 8 horas 
e já não tinha água nas torneiras”, 
garantiu. Ele contou que esse pro-
blema tem se tornado frequente. 
“Aumentou a conta e diminuiu a 

água”, disse João. Para viabilizar as 
atividades de casa, o comerciante 
afirmou que compra água mineral.

Aldo conversou com a reporta-
gem por volta das 15 horas e João 
Batista, 20 minutos depois. Até esse 
horário, continuava a falta de água 
na residência de ambos. 

A Cosanpa informou que a equi-
pe da eletromecânica da Compa-
nhia utilizou uma junta mecânica, 
equipamento que facilitou a substi-
tuição do registro em ferro fundido, 
diâmetro 300 mm, localizado na 
BR-316. “Isso permitiu que houves-
se redução de tempo na realização 
do serviço, em pouco mais de duas 
horas, enquanto que a previsão era 
de 6 horas”, informou. 


