Sabesp inicia instalação de
rede de esgoto no Barreto
Abelzinho acompanhou anúncio
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp) iniciou os serviços de implantação da rede de esgoto
por toda a extensão da Rua 58 e trechos da Avenida E, no
Parque Rodrigo Barreto. Os trabalhos devem ser concluídos em
60 dias, segundo a estatal. Serão beneficiadas com a
iniciativa cerca de 40 residências situadas na localidade.
A novidade foi anunciada aos moradores pelo prefeito Abel
Larini. Acompanhado pelo secretário de Obras, Juvenal
Penteado, presidente da Câmara, Abel Franco, e o responsável
pela Regional do Barreto, José Marcone, o Zezão, Larini
ressaltou que “esgoto tratado e coletado resulta em mais saúde
e qualidade de vida para a população”.
“É algo essencial, que lutamos muito para conseguir. É esse
tipo de trabalho que vai permitir que a cidade alcance 100% de
coleta de esgoto em áreas regulares e continue a tratar 100%
do que é coletado”, frisou o prefeito. O presidente da Câmara,
Abelzinho, ressaltou que “essa é mais uma etapa fundamental
para tornar universal o saneamento no município”.
De acordo com o encarregado da Sabesp em Arujá, Davi Augusto
de Lima, o investimento na obra é de R$ 350 mil. Ele informa,
ainda, que os moradores dessas vias onde está sendo feita a
instalação da rede poderão solicitar a ligação domiciliar de
esgoto assim que os serviços forem concluídos.
O encarregado explica que a implantação da rede atende a uma
antiga solicitação da Prefeitura. “Antes não tínhamos projeto
e o bairro não era legalizado, por isso era impossível
iniciarmos o serviço. Há algum tempo, recebemos, mais uma vez,
a reivindicação do prefeito Abel Larini, que nos deu condições

de fazer trabalho com a legalização do loteamento”, destacou.
Melhorias
Há sete anos residindo na Rua 58, Lucia Maria da Rocha Colela
ficou satisfeita com a novidade. “Para nós, hoje é um dia de
muita alegria. Ficamos felizes, afinal antes foi tudo difícil,
não tínhamos água nem luz. Mas o trabalho do prefeito durante
esses oito anos tem trazido resultado. Já melhorou muito e vai
melhorar ainda mais”, disse.
Outro morador, José Marcio Ferreira,
rede vai beneficiar as famílias: “É
Para Ednaldo Evangelista de Souza,
importância: “A ação ajuda a evitar

diz que a implantação da
mais saúde para todos”.
a iniciativa é de suma
vários tipos de doença,

como por exemplo a leptospirose. Essa é uma melhoria pública
em benefício da nossa comunidade”.
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