
Theresina JORNAL MEIO NORTE- TERESINA (PI), QUINTA-FEIRA,  27 de setembro de 2018

RONDON
Membros do projeto visitarão 15 municípios do Piauí, com objetivo de troca de
conhecimento e aplicação de projetos de extensão sustentáveis desenvolvidos
por instituições de ensino

Projeto realizará
operação no PI em janeiro

3

VIRGÍNIA SANTOS
E LUCAS PESSOA
DO THERESINA

A Operação Parnaíba será
realizada de 18 de janeiro a 3
de fevereiro em 15 municípios
do Piauí. Nesse período de
tempo, os 300 membros do
projeto, conhecidos como ron-
donistas, realizarão trabalhos
desenvolvidos por alunos e
professores de diversas insti-
tuições de ensino superior do
país, com objetivo de troca de
conhecimento e aplicação de
projetos de extensão susten-
táveis desenvolvidos por es-
sas instituições. Dentre elas,
duas são do Estado, a Univer-
sidade Federal do Piauí e uma
faculdade privada.

O principal objetivo do
projeto é a disseminação do
conhecimento que eles leva-
rão para os municípios aten-
didos. Os temas que serão
discutidos são da área de co-
municação, saúde, cultura, e-
ducação, meio ambiente, tra-
balho, tecnologia, produção,

direitos humanos e justiça.
O gerente do Projeto, Co-

ronel Yatabe, exemplifica a
disseminação do conheci-
mento trazido pelos rondo-
nistas através de uma história
envolvendo reciclagem. “Eles
ensinaram dois jovens a fazer
de uma garrafa PET, uma vas-
soura. Depois de um tempo
recebi uma foto desses mes-
mos garotos ensinando ou-
tros jovens a fazer a vassoura
de garrafa PET. Esse é o Proje-
to Rondon, são atividades
sustentáveis que possam ser
multiplicadas nas comunida-

des atendidas”, explica o ge-
rente do Projeto.

Os 15 municípios onde a
Operação Parnaíba será reali-
zada ficam próximos a Teresi-
na. As cidades são: Amarante,
Água Branca, Boa Hora,
Boqueirão do Piauí, Cabecei-
ras do Piauí, Castelo do Piauí,
Jatobá do Piauí, Matias Olím-
pio, Morro do Chapeú do
Piauí, Nossa Senhora de Na-
zaré, Nossa Senhora dos Re-
médios, Novo Santo Antônio,
Porto, Regeneração e São Mi-
guel do Tapuio. Rondonistas
estão no Piauí para visitar as

cidades e receber orientações  
A Coordenação do Projeto

Rondon e os professores ron-
donistas estão no Piauí para
receber orientações e visitar
os municípios em que realiza-
rão os trabalhos de extensão
da Operação Parnaíba, em
janeiro do próximo ano. Os
organizadores estão conver-
sando com prefeitos, secretá-
rios municipais e as lideran-
ças locais, para saber a me-
lhor forma de realizar os tra-
balhos da operação, e quais
as necessidades dos municí-
pios que serão atendidos.

Os 15 municípios
onde a 
Operação Parnaíba
será realizada 
ficam próximos 
a Teresina
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Mais de 3 mil famílias recebem 
50% de desconto na conta de água

AÁguas de Timon oferece o
benefício da Tarifa Social, im-
portante instrumento para ga-
rantir o acesso à água tratada e
de qualidade aos moradores
carentes do município. Por
meio dele, 3.003 famílias rece-
bem desconto de 50% sobre o
valor mensal dos serviços de
água.Esse benefício é exclusivo
para a população de baixa ren-
da. Para a responsável pelos
projetos socioambientais da Á-
guas de Timon, Natália Frota, a
Tarifa Social implica em mais
saúde aos moradores. “Nosso
interesse é que cada vez mais
pessoas de baixa renda sejam

atendidas com o benefício e te-
nham acesso à água tratada,
com regularidade e qualidade.
Assim estamos contribuindo
para mais dignidade e saúde
para a população”, declara.

A Tarifa Social concede
50% de desconto na conta de
água para a família que preen-
cha os seguintes requisitos: ter
economia obrigatoriamente
classificada como residencial;
consumir no máximo 20 m³ de
água (20 mil litros) por mês, e o
consumo de energia elétrica
não pode ultrapassar 200 Kwh/
mês; possuir renda familiar per
capita não superior a um salá-

rio mínimo; ser inscrito no Ca-
dastro Único para programas
sociais (Cadúnico); não possuir
fonte alternativa de água; ser
proprietário de um único imó-
vel; e não possuir débitos com a
Águas de Timon.

Os interessados em reque-
rer o benefício devem apre-
sentar documento de identifi-
cação oficial com foto, CPF,
Cartão do Bolsa Família, Car-
tão Cidadão ou Número do
NIS, conta de água e de ener-
gia atualizada, Carteira de Tra-
balho e Previdência Social; do-
cumento do imóvel (alugado:
declaração ou contrato de alu-

guel; próprio: registro do imó-
vel ou carta de aforamento;
financiado: contrato de finan-
ciamento); em caso de doença
crônica, laudo médico.

“O atendimento funciona
diariamente em nossa loja de
atendimento, localizada na A-
venida Presidente Médici, nú-
mero 718, bairro Parque Piauí.
Além disso, ainda realizamos
semanalmente o mutirão so-
cial, que leva o benefício aos
bairros. Os moradores podem
acompanhar nossas ações por
meio de nossas redes sociais,
no Facebook e Instagram”, avi-
sa Natália Frota.

TIMON

RONDONISTAS estão no PI para visitar as cidades e receber orientações
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