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Antes do prazo. No bairro Vila Nova, o contrato com a empreiteira vai até 2013, mas a expectativa é de terminar em 2012

Bairro Vila Nova. Fiscal da Águas de Joinville Vinícius Voltoloni (D) acompanha a obra

Expectativa. O alfaiate Zalmir Vieira Farias mora há cinco anos no bairro Vila Nova

 Nesta semana o ND apresentou repor tagens sobre esgotamento sanitár io em Joinvi l le. A pr imeira 
matér ia mostrou a situação da cidade que tem 16,6% de cober tura de esgoto. A segunda 
abordou os danos ambientais. Na terceira, foram evidenciados os prejuízos à saúde. Hoje, na 
quar ta e última matér ia da sér ie, e apresentado o planejamento da Companhia Águas de Joinvi l le 
para ampliar o percentual de cober tura de 16,6% para 52,2% até 2012.

Obras já estão em andamento

Problemas com empreiteira

No Vila Nova obra deve 
ficar pronta em 2012

No bairro Vila Nova, a 
implantação da rede coletora 
de esgoto começou em maio e 
deve ser encerrada até o final 
de 2012. “O contrato com a 
empreiteira vai até fevereiro de 
2013, mas a previsão é de que 
a obra seja entregue antes”, 
destaca Vinícius Voltolini, fiscal 
da Águas de Joinville na obra.

Para o alfaiate Zalmir Vieira 
Farias, 63, morador do bairro 
há cinco anos, já passou da 
hora de Joinville ampliar o 
tratamento do esgoto sanitário 
“Sempre se culpa o prefeito 
atual, mas isso é algo que já 
vem de muito tempo. Sempre se 
fez tudo pela metade”, opina.

O primeiro contrato assinado pela Águas de 
Joinville, em 2008, prevê implantação de redes nos 
bairros Espinheiros – onde já há obras –, Glória e 
em partes do América e do Atiradores. O segundo 
contrato viabilizado é o do Saguaçu, que inclui um 
trecho do Iririú. Também já há recursos garantidos 
para que a obra na bacia seis do rio Cachoeira – 
Anita Garibaldi, Atiradores, e parte dos bairros São 
Marcos, Nova Brasília e Floresta – seja realizada.

No Morro do Amaral, a rede foi concluída, e será 
necessária a instalação de uma ETE (estação de 
tratamento de esgoto) compacta, de 400 mil litros, já 
comprada pela Companhia. “Abriremos uma licitação 
para construção da base da ETE e de duas elevatórias”, 
explica Alberto Jorge Francisco, diretor se expansão 
da Águas de Joinville. Nas duas licitações lançadas 
anteriormente não houve empresa interessada na obra. 
Com nova  planilha de custos – a nova licitação custa 
R$ 202 mil – a Companhia espera contratar empresa 
para a obra que deverá ser concluída em cinco meses.

O contrato das obras da bacia 3.1 – Santo Antônio, 
Costa e Silva, parte da zona Industrial Norte – e da 
bacia 3.2 – Bom Retiro, Saguaçu, e Santo Antônio – e 
para reforma da ETE Jarivatuba está assegurado pelo 
PAC. “O projeto executivo da bacia 3.2 está pronto e 
em 45 dias teremos o edital para contratar a obra”, 
aponta. O projeto da 3.1 fica pronto em novembro. Na 
ETE Jarivatuba, o modelo de lagoas australianas – que 
causa mau cheiro – será substituído pelo anaeróbico.

Duas obras planejadas pelo município em 2005 
foram paralisadas pela mesma empreiteira: a ECL. Em 
agosto de 2008, com 20% dos serviços concluídos, 
as obras do Jardim Paraíso, Jardim Sofia e Vila 
Cubatão pararam porque a ECL pediu um reequilíbrio 
do contrato. Em setembro de 2009, sem conseguir 
o acréscimo, a empreiteira voltou a implantar a rede 
e, em abril, suspendeu novamente o trabalho.

A rede e a ETE do Jardim Paraíso estão 
praticamente prontas. No Jardim Sofia, quatro 
quilômetros foram executados. O contrato que 
inclui a execução da rede de esgoto dos bairros 
Morro do Meio, Pirabeiraba e Paranaguamirim 
também foi alvo de questionamentos. “Apenas 
uma parte das obras do Paranaguamirim foram 
iniciadas”, complementa Alberto Jorge Francisco.
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