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Vagas na Ambev
Ambev Contrata Aqui! Veja o Número de Vagas na Ambev.
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EXPLICAÇÃO SOBRE AUMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ITU

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo cobra explicações da concessionária Águas de Itu sobre
o aumento nas contas de água que estão sendo feitas pelo serviço. O município passa por
racionamento há nove meses. Após ter sido notificada, a empresa responsável pelo abastecimento
na cidade deve responder o documento em até 10 dias. O pedido de esclarecimento foi enviado após
vários moradores registrarem reclamações no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

No ofício, o Defensor Alvimar Virgílio de Almeida, coordenador do Núcleo Especializado de Defesa do
Consumidor, informa que os moradores reclamam de aumento do valor das contas de água no
mesmo período em que tem acontecido racionamento de água na cidade. “Muito embora os
consumidores da cidade de Itu venham experimentando a descontinuidade do abastecimento do
serviço de água, ao invés de proporcional e consequentemente verificarem a respectiva diminuição
em suas contas, estão sendo surpreendidos com cobranças e, no mais das vezes, em valores ainda
superiores dos comumente praticados.”

De acordo com a Defensoria, o objetivo do pedido é apurar os motivos que justificam o aumento e não
a diminuição nas contas dos consumidores “proporcionalmente à descontinuidade (racionamento) que
vem sendo praticado há meses na cidade”.

Em nota, a concessionária Águas de Itu afirmou que ainda não recebeu qualquer documento da
Defensoria 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, portando a leitura com os quatro dígitos grafados
em preto”, completa.

Reclamações

Moradores compram garrafas, galões e até caminhões-pipa para abastecer as residências e comércios, mas continuam recebendo a conta e,
segundo eles, está ainda mais cara.

De acordo com o comerciante Ivan Pereira, dono de uma lan house, o movimento caiu 40% por causa da falta d’água. Ele explica que precisou tomar
medidas drásticas no comércio. O único cômodo onde se usava água era o banheiro, mas teve de orientar os clientes a procurar outro lugar para
uso pessoal.

Por causa da queda no movimento, Ivan já soma os prejuízos. Principalmente porque a conta de água também não para de subir. O proprietário fez
um vídeo do que acredita estar ocorrendo. É possível ver que o relógio do hidrômetro não para de girar, mas da torneira, só sai ar (veja acima). O
comerciante diz que antes do racionamento pagava em média R$ 40 de conta. As últimas contas variaram entre R$ 190 e R$ 390.
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Em um salão de beleza, o problema também é sentido. Para a cabeleireira Marlene Ferreira dos Santos, o momento mais revoltante de toda essa
situação que afeta a cidade é quando chega a conta de água. Mesmo sem nada nas torneiras, ela diz que os valores só aumentam. No ano passado,
sem o racionamento, Marlene comenta que gastava uma média de R$ 80 por mês. Agora, a conta fica em torno dos R$ 140.

No salão de beleza, que fica no Jardim União, a cabeleireira diz que o movimento de clientes caiu pela metade desde o início do racionamento. Ela
explica que por falta de água, muitos serviços deixaram de ser feitos. Até o banheiro do comércio teve o uso restrito e tudo o que ela consegue
comprar ou buscar em bicas está em galões.

A concessionária Águas de Itu informou que cada caso vai ser avaliado. No salão da Marlene, a cobrança foi feita pela média. A empresa já fez a
revisão e a conta baixou para R$ 69. A fatura da lan house também vai ser revista por um funcionário da concessionária. De acordo com a empresa,
quem tiver dúvidas em relação ao valor cobrado pode pedir a verificação. Basta ir a uma das lojas da concessionária.

Fonte: G1
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Anuncie Imóveis
Quer vender seu imóvel em Jundiaí e Região? Não perca mais tempo, cadastre-se gratuitamente e comece a divulgar agora mesmo.

 Divulgar Imóvel (http://www.jundiai.com.br/registrar-anunciante)

Anuncie Empregos
Precisando de funcionários? Agora ficou fácil, anuncie gratuitamente a vaga de emprego que deseja preencher e comece a ver resultados imediatamente.

 Divulgar Vagas (http://www.jundiai.com.br/registrar-anunciante)
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 A curiosa relação entre a lâmpada e o copo d’água - ...
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