A “SOLUÇÃO” DO SANEAMENTO NO ESTADO DO RIO
Pois é, a pressão é grande, para vender o nosso maior bem, a água.
Os argumentos são frágeis, entretanto como são divulgados pela GLOBO se tornam verdade.
Todos sabem, só não vê quem não quer a manipulação nesse sentido." Uma mentira repetida
mil vezes vira verdade " ( Goeebels - Ministro da Propaganda de Adolf Hitler ).
A Rede Globo tem divulgado uma séria de notícias com o intuito único e exclusivo de
privatizar a CEDAE. Aos poucos vamos desmascarando essa novela.
No dia 17/08/2016 a GLOBO, através das suas fontes "confiáveis" , sem divulgar nome,
lógico, desenhou literalmente, dando como certo, como será o leilão da água e esgoto do Rio
de Janeiro.
http://oglobo.globo.com/economia/aegea-aguas-do-brasil-concorrerao-privatizacao-dosaneamento-no-rio-19938096
Na reportagem é dito que quem participará da privatização do saneamento no Rio, será
Aegea e Águas do Brasil, misteriosamente dando muito mais destaque a atuação da Aegea.
Em outro parágrafo, sem ênfase, diz que a GS Inima Brasil, subsidiária do Grupo GS, da
Coreia do Sul, as francesas Suez e Veolia, e a espanhola Acciona são interessadas também.
Legal.
Pois é dela mesmo da AEGEA, é que vamos discorrer aqui.
Ao ler a reportagem, você, que não está por dentro do mercado, não vai saber, mas vamos
apresentar, fazemos questão.
Sabe quem é a Aegea no Estado do Rio? A Prolagos! Sim, Ela mesmo! Agora, você, morador
do Rio, se ligou!
Já passou um verão na Região dos Lagos?
Então... Todo verão a região sofre com falta de água... e praias contaminadas!
Mas calma, né minha gente, coitada da AEGEA.
A população flutuante é enorme!
Superlotação!
Alô Olimpíadas!? Rio 2016!
Alô Cedae! Apesar da superpopulação da cidade não faltou água. Parabéns!
Qual era mesmo a desculpa da AEGEA ?
http://www.rc24h.com.br/noticias/ver/9093/falta-dagua-regiao-dos-lagos-sucumbe-a-falta-deabastecimento-da-prolagos
Como gostam do Globo, aí vai...
http://oglobo.globo.com/rio/praia-de-buzios-interditada-apos-mancha-misteriosa-mandardezenas-de-pessoas-hospital-11673244

http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2014/02/nova-mancha-e-registrada-na-praia-datartaruga-em-buzios-no-rj.html
Geralmente costumam colocar a culpa nos transatlânticos.
Mas calma aí… Os esgotos de todos os navios de passageiros (inclusive transatlânticos), que
antes eram lançados in natura no mar, são recolhidos no Porto do Rio pela CEDAE, que leva
o material para ser tratado na Estação da Alegria, no Caju.
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldorio/video/2016/07/30/15945193/cedae-inaugurasistema-de-abastecimento-do-pier-maua.html
http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2015/12/veja-lista-de-praias-improprias-parabanho-na-regiao-dos-lagos-do-rj.html
Nessa reportagem abaixo, o Globo, fala da falta de água, mas em um pequeno texto, diz:
“Em toda a região, faltou água, por causa de um problema numa adutora da Prolagos.”
Chega a ser vergonhosa a forma que tentam minimizar toda responsabilidade da
concessionária com:
“O excesso de turistas na Região dos Lagos provocou uma série de transtornos”
“A superlotação provocou problemas no abastecimento de água e luz”.
Realmente, ninguém sabe que no verão a região lota, deve ser uma novidade, difícil de prever
e planejar.
http://oglobo.globo.com/rio/regiao-dos-lagos-superlotacao-provoca-caos-no-ultimo-dia-do-ano11188233
Se fosse a CEDAE, o título da reportagem seria “CEDAE: PROBLEMA NA ADUTORA deixa
turistas sem água”.
Outro fato importante, é que a AEGEA é uma das financiadoras da ONG - Instituto Trata
Brasil, que tem esse nome de Instituto para dar credibilidade, mas na verdade é uma
organização de empresas privadas com o objetivo de denegrir a imagem do saneamento
público e valorizar as privatizações. Tá curioso, olha lá embaixo.
http://www.tratabrasil.org.br/.
Para acabar, eu juro, dá uma olhada lá no reclame aqui, http://www.reclameaqui.com.br/,
aquele site famoso de reclamações dos clientes.
Agora espante-se, a Cedae, tem uma pontuação melhor (3.63) que a Prolagos (2.99) no
Geral.
A Cedae não é nenhuma maravilha, precisa melhorar e muito, mas eu te pergunto será
mesmo que a solução é vender para essas empresas?
Não se deixe enganar pelas grandes mídias, a água é nossa! O resultado tem que ser
reinvestido no Estado e não ir para o bolso de acionistas dessas empresas ( Carioca
Engenharia, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa, etc... ) que visam o lucro.
Ato dia 06/09, às 15:00h, no BNDES.
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