
EXEMPLO SUSTENTÁVEL
Governo do Rio inaugura estação de tratamento na Barra

da Tíjuca que evitará o lançamento de esgoto no mar carioca

O governador Sérgio Cabral inau-
gurou no, no início de junho, a
Estação de Tratamento de Esgo-

tos (ETE) da Barra da Tijuca, atendendo
reivindicação de mais de 30 anos da po-
pulação da região. A entrada em operação
da nova estação vai possibilitar que o es-
goto produzido nas sub-bacias da Barra
da Tijuca e Jacarepaguá, que é encami-
nhado ao emissário submarino, receba
tratamento primário antes de chegar ao
seu destino final

No evento de inauguração, o gover-
nador Sérgio Cabral, o prefeito Eduardo
Paes, o vice-govemador do Rio de Janei-
ro, Luiz Fernando Pezão e a secretária de
Estado do Ambiente, Marilene Ramos,
percorreram a estação da Barra da Tiju-
ca acompanhados pelo presidente da
Nova Cedae, Wagner Victer, que coorde-
nou a inspeção. Eles conheceram as uni-
dades que já estão tratando 1.400 litros
de esgoto por segundo (120 milhões de
litros por dia), e que chegarão a 2.800 li-
tros por segundo (240 milhões de litros
por dia) em 2011. Em todo o complexo,
que coleta e trata os esgotos da Barra da
Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jaca-
repaguá, estão sendo investidos cerca
de R$ 600 milhões.

Durante a visita, o governador e a
comitiva conheceram também o "Centro
de Visitação Ambiental", aberto a estu-
dantes, pesquisadores e visitantes em
geral, e que apresenta os detalhes técni-
cos do sistema de tratamento de esgotos
e do Programa de Saneamento das la-
goas da Barra da Tijuca, no "Laboratório
de Análise de Esgotos". Além das unida-
des de tratamento, as autoridades tam-
bém visitaram a nova Agência Comer-
cial da Cedae, na Barra da Tijuca. A nova
unidade comercial, que funcionará no
terreno da ETE, substituirá um antiga e
pequena loja, situada em um shopping
center. Após ser recebido pela bateria da
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Escola de Samba Unidos da ilha do Go-
vernador, Cabral ressaltou a recuperação
por que vem passando a Cedae, lem-
brando sua promessa durante as elei-
ções.

"Em 2006, eu e o Pezão falamos com
os funcionários da Cedae que iríamos re-
cuperar a empresa e, agora, consegui-
mos resgatar a companhia. A recupera-
ção da Cedae é fruto de trabalho e perse-
verância", lembrou Cabral, depois de
descerrar a placa de inauguração do
complexo de tratamento de esgotos da
Barra da Tijuca.

O vice-govemador Luiz Fernando Pe-
zão ressaltou o trabalho realizado pelo
governador que permitiu ao Estado do
Rio de Janeiro receber cerca de R$ 4 bi-
lhões em investimentos do Governo Fe-
deral, aplicados em vários setores da ad-
ministração estadual.

Na cerimónia de inauguração da
ETE, Victer também lembrou de inter-
venções humanizadoras, como o Portal
da Águas, e a construção de uma área de
lazer próxima à agência comercial, que
funcionará no terreno da estação e tem
um aquário com dois mil litros de água
colhida próximo à saída do emissário

WAGNER Victer e Sérgio
Cabral: compromisso

com o meio ambiente

submarino. "Estamos realizando um so-
nho. Não temos apenas uma estação de
tratamento, temos um complexo huma-
nizado. Isto é uma ação de infraestrutu-
ra. Temos ainda muito o que percorrer",
avisou Victer. O presidente da Cedae
também anunciou que, em breve, será
assinado um convénio com a Construto-
ra Carvalho Hosken, para que o esgoto
coletado em toda a Gleba F da Península
seja transportado ao emissário submari-
no.

A inauguração da ETE da Barra da
Tijuca faz parte dos compromissos
assumidos pelo país junto ao Comité
Olímpico Internacional, para a escolha
da Cidade Maravilhosa como sede dos
Jogos Olímpicos de 2016. Z
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