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Ofício nº. 142/2022 

Assunto: Solicitação (faz)  

Serviço: Gabinete do Prefeito 

Data: 31/03/2022 

 

 

CONSIDERANDO as inúmeras reclamações, tanto presenciais, quanto em redes 

sociais, no que se refere a matéria publicada sobre o Mapa das Àguas no país, pelo 

Repórter Brasil, publicada ainda pelo portal G1 da Globo;  

 

Cumprimento-o cordialmente, valho-me do presente expediente para solicitar de Vossa 

Senhoria, uma esclarecimento, no que se refere ao conteúdo publicado, pois o texto cita o 

seguinte: “uma pesquisa identificou que a água em nove cidades do Centro-Oeste, entre elas Perdigão, 

apresentou, ao menos uma vez, entre os anos de 2018 e 2022, alguma substância com riscos de gerar 

doenças crônicas, como o câncer”.  

 

A informação tem gerado preocupação à população, pois, entre as substâncias 

encontradas na água, de acordo com o site, estão mercúrio, nitrito, chumbo e níquel que 

são prejudiciais à saúde. 

 

Diante dos fatos, pedimos a esta empresa, que de forma ágil e eficaz, tranquilize todos os 

seus usuários, no que se refere a vigilância e o controle da qualidade da água e seus 

padrões de potabilidade e se os fatos relatados, pelos meios de comunicação, tem 

fundamento, em sua parcialidade ou totalidade, ou não.  

 

Não obstante, pedimos esclarecimento, por meio de uma nota oficial e que a 

concessionária leve a informação a todos os cidadãos, para que possam ter conhecimento 

da qualidade da água consumida em Perdigão, atualmente.  

 

Diante do exposto, ficamos no aguardo de um retorno breve, acreditando sempre na 

eficiência e seriedade desta empresa.  

 

Certo de poder contar com sua afável atenção, aproveito para renovar meus protestos de 

elevada estima e distinta consideração.  

 

 

 

Julliano Lacerda Lino 

Prefeito Municipal 

 

Ao Ilmo. Sr. 

João Martins  

Gerente Regional da Copasa 

Divinópolis-MG 
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