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A rede coletora de esgoto deve ser utilizada somente para 
águas servidas (águas do banho, da lavagem de roupa e da 
louça, do vaso sanitário etc). Materiais sólidos, como restos 
de comida e areia, não devem ser jogados em ralos, pias, 
aparelhos sanitários, caixas de inspeção de esgoto etc.

 Óleo de cozinha ou gordura vegetal é outro fator que 
contribui para o entupimento das redes de esgoto.
Por isso, nada de jogar óleo na rede de esgoto.

Não vale fazer o descarte da água de piscinas e de 
lavanderias industriais na rede de esgoto. Fazer isso eleva
o volume de líquido na rede de esgoto, causando 
transbordamento.
 

Águas das chuvas nunca devem ir para a rede de esgoto!
 

Estabelecimentos com poços devem procurar a Cogerh para 
que a quantidade de água seja dimensionada e que haja o uso 
responsável deste recurso. Esse dimensionamento é 
importante para evitar extravasamentos na rede de esgoto.
 
É importante ficar atento à localização dos Poços de Visitas 
(PVs) da Cagece. Não é permitido obstruir os PVs com 
qualquer tipo de material, e nem construir sobre os mesmos.

Vamos cuidar
bem do paraíso
Jeri está em um ótimo momento. Com fama de paradisíaca
e beleza incontestável, a Vila atrai turistas do mundo inteiro.
E como é fácil ter afeto por Jeri! No entanto, é importante que 
cada um de nós colabore para a preservação desse paraíso.

Como sabemos, o descarte correto do esgoto é parte 
importante para a saúde e qualidade de vida dos que moram 
aqui e também para que os visitantes só guardem boas 
lembranças – e falem bem de Jeri por todos os lugares.
 
Disso depende a sustentabilidade do nosso turismo.

Estamos juntos nesse abraço a Jeri. Não perca tempo!

A Vila recebe ações educativas e de mobilização para o alerta 
ao descarte correto do esgoto e ao uso responsável da água. 
Procure a Cagece e Cogerh no Polo de Atendimento à Criança 
e ao Adolescente de Jericoacoara, em horário comercial e 
regularize sua situação.

fIQUE ESPERTO

A vila possui rede de esgoto. Então, é importante que
seu imóvel esteja interligado à rede, evitando assim
o uso de fossas, que podem contaminar o lençol freático. 
Jericoacoara é abastecida por poços, então o cuidado
com tratamento adequado desse esgoto é fundamental.
 
O serviço de interligação deve ser solicitado à Cagece
e, logo em seguida, um bombeiro hidráulico deve ser 
contratado para que faça a interligação do imóvel à rede 
coletora por meio da caixa que é instalada pela companhia.

Confira as dicas
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19/fev a 02/mar

Os imóveis residenciais e comerciais estarão passivos a 
fiscalização e multa. Pense bem! Não vale a pena se prejudicar 
e nem prejudicar esse paraíso.

05 a 30/março


