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Mesmo contrariado, o aposentado Emídio Moraes, pagou quase R$
60 da conta de água - EMÍDIO MARQUES

Mais fotos...

Defensoria questiona aumento nas contas
de água

 

Fernando Guimarães
fernando.guimaraes@jcruzeiro.com.br 

 
A Defensoria Pública de São Paulo encaminhou
na sexta-feira da semana passada ofício à empresa
Águas de Itu, no qual pede esclarecimentos da
concessionária responsável pelo abastecimento de
água na cidade, sobre as razões do aumento no
valor das contas encaminhadas aos consumidores.
A empresa tem dez dias para manifestar-se a partir
do momento em que for notificada. Na edição de
14 de outubro do jornal Cruzeiro do Sul, uma reportagem tratava desse problema enfrentado por
moradores do bairro Vila Nova, o mais populoso da cidade. Houve casos de cobrança com valores até
200% acima do mínimo que deveria ser suportado pelos usuários.

 
Os moradores de Itu não acham justo pagar mais durante o período de seca e racionamento. As
queixas foram feitas no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), fonte da ação empreitada pela
Defensoria Pública. De acordo com informações da coordenação de comunicação da Defensoria Pública, o
defensor Alvimar Virgílio de Almeida, coordenador do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor da
Defensoria Pública, pede uma resposta para a questão no prazo máximo de dez dias.

 
 

Vai esclarecer
 
 

A Águas de Itu informou, por meio de nota, que ainda não recebeu qualquer documento da Defensoria
Pública e, quando receber, prestará os esclarecimentos necessários. A concessionária enfatiza que só é
possível apurar se existe algum problema analisando a conta e o histórico de consumo do imóvel,
lembrando que qualquer cliente que tenha dúvidas em relação ao valor da conta pode pedir a sua revisão,
para o que deve comparecer a uma das lojas de atendimento da concessionária portando a leitura com os
quatro dígitos grafados em preto.

 
De acordo com a assessoria de comunicação da Defensoria, o ofício tem a finalidade de obter
informações dos motivos pelos quais não houve a diminuição nas contas dos consumidores de água na
cidade proporcionalmente à descontinuidade, ou racionamento, praticado há cerca de dez meses no
município. A assessoria de comunicação informou também que caso o prazo para manifestação da empresa
não seja cumprido outras providências serão tomadas pela Defensoria Pública. Disse também que
dependendo das justificativas da empresa um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) poderá ser firmado
ou, até mesmo, o caso ser denunciado à Justiça, por meio de uma ação civil pública, para a reparação de
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eventuais irregularidades e prejuízos.
 
 

Mais gastos
 
 

O jornal Cruzeiro do Sul já publicou exemplos de problemas relacionados ao aumento no valor das
contas que, para os moradores, é indevido em função da atual situação pela qual passa a estância turística.
Além de gastarem com a compra de galões de água, garrafas e caminhões-pipa, ainda têm de pagar um
valor alto na conta. O metalúrgico Devanir de Carvalho apresentou duas faturas, uma vencida em 12 de
setembro, no valor de quase R$ 70, e outra, com vencimento para outubro, de R$ 68. Como o montante
mínimo cobrado pela concessionária é de R$ 24, o acréscimo neste caso foi de aproximadamente 200%.
"Como é que pode vir tudo isso, se não tem água? Se não tem o que cobrar. Nós estamos aqui
desesperados, passando esse sofrimento todo e ainda querem nos fazer de palhaços. Não dá para aceitar",
diz.

 
Maria Conceição Jesus exibia, inconformada, a conta de praticamente R$ 60. "Se a gente hoje está aqui
que não se aguenta esperando pelo caminhão-pipa porque falta água, como é que eles explicam essa
coisa?". O aposentado Emídio Arruda Moraes, mesmo contrariado, pagou o valor de quase R$ 60 referente
ao consumo apurado para sua casa. "Paguei, mas não acho certo. Eu e todo mundo aqui, estamos sem
água há dez dias. Nos outros meses, a coisa não foi diferente. Não sei da onde tiraram essa dívida."

 

Notícia publicada na edição de 12/11/14 do Jornal Cruzeiro do Sul, na página 006 do caderno A - o conteúdo da edição impressa na
internet é atualizado diariamente após as 12h.


