Prezados Servidores Docentes, Servidores Técnico-Administrativos e Alunos do CCJE:

Como já é de conhecimento público, estamos vivenciando grave crise de abastecimento de água,
tendo a CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento S/A – divulgado programação de rodízio
de fornecimento na Grande Vitória em dias alternados. A interrupção do abastecimento teve início no
último dia 22 de setembro e afetará o campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo
entre as 12h dos domingos e 12h das segundas-feiras (Informação disponível em
https://www.cesan.com.br/sociedade/saiba-mais/bairros-da-grande-vitoria-com-rodizio-noabastecimento/).
Segundo a PU, o campus de Goiabeiras possui um reservatório com capacidade para 1,4 milhão
de metros cúbicos de água, o que garante o abastecimento por um período equivalente a meio expediente.
Como não há atividades que geram muito consumo de água no final de semana neste local, a expectativa
é de que o volume acumulado nas caixas d’água seja suficiente para o abastecimento na segunda-feira
(26). Se o abastecimento for normalizado logo após as 12 horas de segunda-feira, não haverá suspensão
das atividades.
Sobressalente a esta reserva, o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas possui os seguintes
reservatórios:
Prédio
Departamentos
Departamentos
Economia
Gemologia
ED. V
ED VI (anexo 1)
ED VI (anexo 2)
ED VII
ED VIII
Cantina

Número de reservatórios
2
3
1
1
1
2
2
2
2
1

Capacidade (Litros)
2.000
1.500
11.300
21.500
53.870
20.000
10.000
15.000
10.000
1.000

Nossas maiores preocupações se voltam neste momento para os ED’s I, II, III e IV, Auditório
Manoel Vereza e Núcleo de Prática Jurídica, cujos aparelhos sanitários (banheiros) ligam-se diretamente
aos reservatórios da UFES. Salientamos que cada um destes ED’s possui um bebedouro com capacidade
para 200 (duzentos) litros. É relevante também o fato de que o maior reservatório do CCJE encontra-se
desativado, dado que o Prédio ED V (Direito) encontra-se em reforma com previsão de término em
dezembro próximo.
Aproveitando a oportunidade, solicitamos a colaboração de todos na manutenção de nossos
banheiros. Infelizmente, registramos cotidianamente ocorrências de furto e/ou danificação de torneiras,
furto de papel higiênico, quebra de suportes de sabão, papeleiras e sifões plásticos.
Como a medida do rodízio possui caráter contínuo, não há possibilidade de cancelamento das
aulas e demais atividades nas manhãs em que não haverá fornecimento de água.
A Prefeitura Universitária está monitorando o abastecimento de água em nossa Universidade, e
estamos acompanhando proximamente a situação de nosso Centro de Ensino. Até o momento não existe
risco de falta d’água no campus de Goiabeiras, mas, de qualquer forma, solicitamos a compreensão e
colaboração de toda a comunidade do CCJE visando à economia de água. Funcionários da limpeza e
Cantina já foram devidamente notificados neste sentido.

Continuaremos monitorando a situação do abastecimento, e manteremos nossa comunidade
informada caso o cenário aqui descrito sofra alterações.
Contamos com vossa compreensão e colaboração

Rogério Naques Faleiros – Diretor do CCJE
Tárek Moysés Moussallem – Vice-Diretor do CCJE

