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Nota de Esclarecimento 

Prefeitura Municipal de Iaçu 

 

Vimos a público prestar esclarecimento, mediante ao vídeo postado em grupos de aplicativo de mensagem, que tem 

como assunto a interrupção dos serviços da balsa no distrito de João Amaro. 

 

O vídeo em questão traz denúncias que estão embasadas na falta informação, na ausência de conhecimento do alto 

grau de periculosidade ao transportar veículos nas condições atuais do rio Paraguaçu nesta localidade, assim como 

na total exiguidade em reconhecer que o sonho dos moradores do distrito de João Amaro já está em prestes de se 

concretizar através da requalificação da ponte sobre o Rio Paraguaçu. 

 

De forma leviana e caluniosa foi citado no vídeo que o operador da balsa está com seu provento em atraso, contudo 

a real situação é que o funcionário em questão não possui conta bancária e a administração já cobrou a 

regularização desta situação do mesmo, o que é pré-requisito básico, para que haja o repasse do seu salário 

conforme é exigido em lei. 

 

Enquanto a retirada do cabo de aço e da corda que auxilia à travessia, esta foi uma medida deliberada em 

decorrência do volume e da força da água, que neste momento o rio Paraguaçu apresenta devido às fortes chuvas, 

prezando pela segurança e pela integridade física dos usuários deste transporte, a travessia com a balsa foi suspensa 

até que haja condição favorável para o retorno da mesma. 

 

Faz-se necessário informar que os alunos da rede municipal de ensino não sofreram com esta interrupção, pois os 

mesmos estão sendo transportados por um barco locado pela administração municipal que equipou o mesmo com 

coletes salva vidas e todos educandos tem garantidos não somente o direito assegurado em assistir às aulas assim 

como a sua segurança na travessia. 

 

Através de recursos do governo federal, já está em fase de conclusão a requalificação da ponte sobre o Rio 

Paraguaçu, um sonho antigo de todos motoristas, motociclista e pedestres que utilizam com frequência este 

importante equipamento que outrora estava  esquecido, mas que hoje a gestão Iaçu do jeito que a gente sonha, 

recupera-o e em poucos meses o devolverá ao município totalmente recuperado, moderno e seguro. 

 

Assim a administração municipal cumpri seu dever em informação e trazer luz a esta questão ao esclarecer este 

assunto, ao tempo que alerta. Apesar de termos conquistado avanços significativos na área da comunicação, através 

da internet e dos aplicativos para celulares devemos ter imensa responsabilidade para os utilizarmos, fake news, 

mentiras, calúnias e difamação nunca trouxeram ou trarão benefícios a quem quer que seja, pelo contrário, 

disseminar falsas notícias tão somente acarreta prejuízo. 

 

Leonardo Matos 
Assessor de Comunicação 

Prefeitura Municipal de Iaçu 

 

Iaçu, 19 de dezembro de 2018 


