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Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2018 

 
 

 
 
À 
CEDAE 
A/C.: GRLO - Gerência Regional Litorânea Oeste  
Engº Marcos Tadeu de Oliveira 
 
C/C: Diretor/ Presidente da CEDAE 
Sr. Jorge Luiz Ferreira Briard 
 
 

Assunto: Desabastecimento de água na Rua Ladeira da Freguesia 

 

 

Prezado Engº. Marcos Tadeu, 

Na reunião da AMAF – Associação de Moradores e Amigos da Freguesia no dia 28/01/2018, 

moradores da Rua Ladeira da Freguesia compareceram para relatar a angustia que vivem por 

causa do desabastecimento de água que desde agosto de 2016 se encontra a cada dia mais 

precário. 

 Segundo relatam os moradores, foi retirada a elevatória que servia a referida rua e que desde 

então têm sido penalizados com a constante falta de água. 

 Acrescentam que não obstante as diversas reclamações junto a Ouvidoria e a AGENERSA, o 

desabastecimento só tem aumentado, a ponto de ficarem até 5 (cinco) dias  com suas caixas de 

água absolutamente secas. Alguns moradores contrataram carros pipa para não passarem o Natal 

de 2017 sem água. 

Desde 2016 a água da região tem sido distribuída por sistema de manobra, mas esta não  é feita de 

forma satisfatória, pois além de depender da ação manual a água não tem pressão para chegar aos 

reservatórios. Segue imagem do local do registro onde é feita a ação manual para distribuição da 

água.  
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Soma-se  a esta falta de água constante, a turbidez da água que é barrenta e de gosto ruim. 

 Inclusive, em 10 de maio de 2016 foi protocolado um abaixo assinado – RDRJ 3479 – onde mais 

de 200 pessoas pediram a troca da tubulação, na tentativa de receberem  água límpida, mas 

nenhuma providência foi tomada pela CEDAE.  Ao contrário, permaneceram com a turbidez e 

também passaram a ter que conviver com a escassez extrema de água. 

Diante de todo o exposto a AMAF pede o agendamento de uma reunião com os moradores para 

buscar uma solução para um problema que não existia antes de 2016. 

Contamos com sua compreensão e auxílio para acabar com os transtornos e prejuízos de dezenas 

de famílias da Ladeira da Freguesia. 

Atenciosamente, 

 

 

Juan Carlos Tomsic 

Presidente da AMAF 

Jorge da Costa Pinto 

Tesoureiro 

 


