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R$ 1,50

Prefeitura de Roseira
tem R$ 1,2 milhão para
saúde e infraestrutura
Fotos: Reprodução PMR

Pinda foca concessões
para novos terminais

Avaliação se inicia por audiência pública para apresentação dos dados
Fotos: Reprodução PMP

Fila para atendimento na saúde; cidade deve ampliar estrutura pública
Bruna Silva
Roseira

A Prefeitura de Roseira
receberá R$ 1,2 milhão em
investimentos para ações de
melhoria em saúde e infraestrutura. O envio do montante
foi anunciado pelo deputado
estadual André do Prado (PL),
na última semana.
Serão destinados, por intermédio do deputado Márcio
Alvino (PL), R$ 700 mil para
atividades de infraestrutura
e R$ 500 mil para custeio da
saúde, sendo R$ 300 mil enviados pelo Governo Federal
e o restante pelo parlamentar
estadual. O investimento deverá será utilizado para aquisição dos insumos necessários,
assim como medicamentos

e também o pagamento de
profissionais da área.
O prefeito Fernando Siqueira (PL) agradeceu o
investimento para a cidade, que deve ser creditado
na conta do Município até
sexta-feira. “Estamos diante
da pandemia e uma crise
brava, mas sabemos que a
esperança de dias de melhores está aí, dias de luta e
vitória. (...) Pode ter certeza,
vamos investir com muito
respeito e muito carinho
esses recursos em nossa
cidade”, comentou.
Ainda na última semana,
Roseira informou que recebeu mais R$ 150 mil do parlamentar estadual Marcos
Damásio (PL), também para
custeio, porém não detalhou
para qual pasta.

Obras do terminal rodoviário entregue em Moreira César; novos trabalhos projetam prédios como unidade próxima à rodovia Presidente Dutra

Perto de entregar os novos
terminais rodoviários, a Prefeitura de Pindamonhangaba
programa, para o dia 1 de
julho, uma audiência pública

para apresentação de estudos
de viabilidade nas concessões.
A reunião deverá ser transmitida, às 18h, pelo canal oficial
do Município no Youtube.

A audiência deve discutir
a temática cerca da possibilidade econômico-financeira
e modelagem da concessão
da Nova Rodoviária de Pin-

damonhangaba, às margens
da Rodovia Presidente Dutra
e o Terminal Rodoviário de
Moreira César.
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Após denúncia do “fura-fila”, Isael exonera secretária de Saúde
Medida, anunciada pelo prefeito de Pindamonhangaba nesta segunda-feira, segue versão municipal da Lei da Ficha Limpa
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após a exoneração do cargo administrativo, na última
semana, causada pela polêmica do “fura-fila” no DRS
(Departamento Regional de
Saúde) de Taubaté, Valéria
dos Santos também perdeu o
posto de secretária de Saúde
de Pindamonhangaba. O prefeito Isael Domingues (PL)
decidiu também exonerá-la,
nesta segunda-feira. Um novo
nome para assumir a pasta é
aguardado.
Segundo pronunciamento
do prefeito, uma das motivações da ação é o fato que o
próprio Isael é autor, quando
vereador, de um projeto que
implantou a versão municipal
da “Lei da Ficha Limpa” para
os comissionados do Município. “Parece um pouco de incoerência se eu não seguir a Lei
da Ficha Limpa Municipal. A
minha decisão hoje é pautada
numa lei municipal, eu tenho
que fazer isso, é dever de ofício
fazer isso. Não que eu ache que
a secretária tenha ou não te-

nha culpa, mesmo porque ela
não foi julgada judicialmente”,
ressaltou, após mencionar o
processo administrativo na
secretaria estadual de Saúde,
que determinou a exoneração
do serviço público.
Valéria estava na gestão municipal desde 2017, período
em que Domingues assumiu
a Prefeitura. Apesar da exoneração, o chefe do Executivo
elencou diversos feitos da
ex-secretária, como entrega
das UPA’s (Unidades de Pronto
Atendimento), Pronto Socorro
Infantil, Pronto Socorro Gestante e o novo Gripário para
atendimento de pacientes com
Covid-19.
Na última semana, ela foi
exonerada do cargo de administrativo, auxiliar de serviços
gerais, por improbidade administrativa. De acordo com o
levantamento do MP, Valéria
estaria ligada a um esquema
que furava a fila de exames
e consultas na rede pública
de saúde, em Taubaté, para
beneficiar pacientes ligados
ao ex-vereador tucano, Bilili
Angelis, entre 2013 e 2016.
Em seguida, ela deixou o cargo

Fotos: Bruna Silva

A ex-secretária de Saúde de Pindamonhangaba, Valéria dos Santos (à dir.), que foi exonerada pelo prefeito Isael; cidade aguarda sucessor

para assumir a pasta de saúde
em Pindamonhangaba.
A defesa frisou que discorda
da decisão estadual e protocolou um recurso, pois “a

pena de demissão advém de
um processo administrativo
injusto, impulsionado por
motivações políticas. Valéria
dos Santos é inocente. Seu

caso ainda não foi analisado e
julgado pelo Poder Judiciário.
Portanto, nenhuma acusação
foi comprovada, não existe
razão para a demissão”.

Até o fechamento desta matéria, a Prefeitura ainda não
havia confirmado um novo
nome para a chefia da pasta
de saúde.
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Política a conta-gotas...
Resposta rápida
A exoneração da secretária de
Saúde de Pinda, Valéria dos Santos – no Estado, e posteriormente
na Prefeitura, rendeu inúmeros
comentários e
expectativas
desde a última
sexta-feira. Em
resposta imediata, o prefeito
Isael Domingues recorreu
às redes sociais
para justificar Isael Domingues
sua atitude em seguir a Diretoria Regional de Saúde, optando também
pela dispensa, com base na Lei da
Ficha Limpa vigente no âmbito municipal, antes que o assunto virasse
palanque para oposição na Câmara.
Cabeça na bandeja
Os vereadores Norbertinho Moraes e Herivelton Vela ‘pegaram
carona’ na coautoria da decisão
do prefeito Isael Domingues, em
optar pela ‘degola’, quer dizer, pela
exoneração da secretária de Saúde
Valéria dos Santos – enquadrada na
Lei da Ficha Limpa, em vigência no
município de Pinda. Quem ouviu os
discursos na sessão de Câmara desta
semana teve a certeza que agora a
dupla não abre mão da cabeça de
Fabiano Vanone!!!
Sem prejuízo ao...
...erário – Cachoeira, ou melhor,
a classe política foi tomada de surpresa com o comunicado do Tribunal de Contas do Estado, pedindo
para Câmara analisar os procedimentos da Prefeitura em relação a gestão de
enfrentamento
a Covid-19 em
fevereiro deste
ano. De acordo
com a administração pública,
por falha buAntonio Mineiro
rocrática, o servidor que enviou os
dados ao Ministério da Saúde não
imaginava que teria de encaminhar
também os dados ao site do e-tribunal. Simples assim, não se trata
de dinheiro, mas de relatórios, para
tristeza da oposição...
Convênios & recursos
O prefeito Sylvio Ballerini começou suas atividades esta semana
cumprindo agenda no Palácio dos
Bandeirantes, onde participou do
lançamento do programa ‘Estrada
Pavimentada’,
de João Doria,
aproveitando para tentar
‘destravar’ as
verbas de custeio de vários
convênios firmados entre a
Prefeitura e a
Sylvio Ballerini
Santa Casa de Lorena, com aval do
Estado. Enquanto isso em Lorena,
a mesa diretora do hospital refazia
as contas para não ser forçada a suspender boa parte dos atendimentos
pela falta de pagamento do Governo
aos cofres municipais, da Prefeitura
ao caixa da ‘Santa Causa’.
Segure tudo que for...
...conquistado – Ao que tudo
indica, a partir da sessão de Câmara
de Lorena, desta sexta-feira, só vai
faltar eleição antecipada para que
o presidente Fabio Longuinho seja
confirmado no cargo para mais um
biênio. Após alteração na Lei Orgânica do Município, o regimento
do interno do Legislativo também
já foi modificado para reeleição
da mesa administrativa. Tem gente
no ‘Banco da Praça’ estranhando a
passividade de alguns vereadores
e o clima de ‘segure tudo que for

conquistado’ da maioria, que vê estabilidade na gestão de Longuinho.
Saia-justa
A passagem de Bolsonaro por
Guaratinguetá, na última segunda-feira, deixou o prefeito Marcus
Soliva na maior saia-justa entre o
‘fogo cruzado’ do presidente e os
repórteres, principalmente quando o
homem baixou o vocabulário contra

Estudo em Pinda foca
concessões para novos
terminais rodoviários
Novo trabalho para avaliação se inicia por audiência pública
para apresentação dos dados de viabilidade e estrutura

Fotos: Bruna Silva

Marcus Siliva recepciona Jair Bolsonaro

a jornalista da Vanguarda, durante a
visita a UPA 3, hoje servindo de hospital de campanha no enfrentamento
da Covid-19 para região. Por pouco
os investimentos de R$4,5 milhões
do Governo Federal no local e o
anúncio de mais R$ 1,9 milhão para
Santa Casa local não passaram despercebidos diante do destempero.
Para Soliva, que sempre investiu
atenção especial à imprensa, a experiência pode ter sido assemelhada
mais a um pesadelo...
Agenda paralela
Correu na boca-pequena durante
a visita de Bolsonaro a Guará que
o governador João Doria, além de
marcar um evento em São Paulo no
mesmo dia – o programa Estrada
Pavimentada, colocou um ‘olheiro’
para ver qual prefeito tucano aproximaria de seu ‘arquiconcorrente’
na disputada pelo Planalto Central.
Mesmo correndo risco, prefeitos
que não passaram pela terra de Frei
Galvão na segunda-feira, ‘morreram
de vontade de ir’...
Não convidem para...
...a mesma picanha – o vereador
Herivelton Vela e o secretário de
Desenvolvimento Econômico de
Pindamonhangaba Roderley Miotto
– principalmente se o assunto for o
projeto bolsa de emprego municipal – e o churrasqueiro for o colega
de Câmara Carlos de Moura – o
Magrão!!!
Perguntar não ofende
Procede os rumores de que dois
ou três vereadores de Pinda estão
pesando o discurso contra o secretário municipal Roderley Miotto, só
porque supostamente tem despontado na preferência eleitoral para
as eleições futuras? Ou seria mera
‘teoria da conspiração’ do grupo que
pretende ver o Miotto eleito ou bem
votado no ano que vem?
Gratuidade do Facebook
Comenta-se pelos cafezinhos de
Cruzeiro que a oposição ainda trata
o prefeito Thales Gabriel como se
fosse concorrer diretamente em
2024. Como a cidade, quer dizer,
os candidatos “durangos-kid’s”
mantêm suas lives na gratuidade do
Facebook, boa parte dos eleitores
estão com a ‘tampa cheia’ por tantas
críticas de quem não consegue nem
mesmo apontar soluções.
E por falar em lives
...não é apenas a oposição que
tem utilizado esta ferramenta para
poluir as redes sociais, os governistas também. Disseram que o
secretário Zé Rogério, dias atrás,
chegou a fazer duas transmissões,
uma de manhã, outra a tarde. Pior,
para não dizer nada. Cômico, na visão da patuleia, tem sido aquele que
parece um ‘pirata’ sem navio e que
tentou até ser prefeito, e não deu – é
claro! Ah! este ‘persona’ produz até
um programa onde ‘fala, mas não
diz nada’, denuncia o errado, porém,
não fala o que é certo. Perguntem ao
histórico Jaime Ribeiro...

Obras do terminal rodoviário entregue em Moreira César; novos trabalhos projetam prédios próximos à rodovia Presidente Dutra
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Perto de entregar os novos terminais rodoviários, a Prefeitura de
Pindamonhangaba programa, para
o dia 1 de julho, uma audiência pública para apresentação de estudos
de viabilidade nas concessões. A
reunião deverá ser transmitida, às
18h, pelo canal oficial do Município
no Youtube.
A audiência deve discutir a temática acerca da possibilidade econômico-financeira e modelagem da
concessão da Nova Rodoviária de
Pindamonhangaba, às margens da
Rodovia Presidente Dutra e o Terminal Rodoviário de Moreira César.

O conteúdo da apresentação já
está disponível para consulta no
site da Prefeitura, pindamonhangaba.sp.gov.br, na aba “Secretaria de Obras e Planejamento”,
que dá acesso aos arquivos para
leitura.
Segundo a gestão municipal,
os moradores poderão participar
enviando sugestões e comentários
para o e-mail assessoria.smop@
pindamonhangaba.sp.gov.br, com
o assunto “Concessão da Nova
Rodoviária de Pindamonhangaba”,
até o próximo dia 30.
Ao longo da reunião, a população também poderá manifestar-se
pelo WhatsApp (11) 91088-1490
e também pelo chat da transmissão.

Para apresentar os comentários
durante a audiência, será necessário enviar nome completo, endereço residencial e ponderação
adequada ao tema discutido. As
autoridades municipais terão 15
minutos para esclarecer as dúvidas,
assim como a empresa de consultoria, que terá tempo semelhante.
Em março deste ano, Pindamonhangaba anunciou que as obras
do terminal em Moreira César
estavam em fase de finalização e o
da área central em construção. A
expectativa é que o prédio próximo
à rodovia Presidente Dutra atenda
linhas interestaduais. À época, a
Prefeitura enfatizou que faria esforços para realizar atendimentos
às demandas intermunicipais.

Prefeitura anuncia mutirão de oftalmologia a
cadastrados no Sisreg em Pindamonhangaba
Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba informou que na última
segunda-feira do mês (28) iniciará
o atendimento por meio de um
mutirão de oftalmologia. O intuito do serviço, que será prestado
no estacionamento da sede do
Executivo, é finalizar as consultas
da primeira fase do evento, que
aconteceu em outubro do ano
passado.
Os interessados devem procurar

a secretaria da Saúde para realizar
o agendamento, já que a Prefeitura só realizará o atendimento de
250 pessoas por dia, para evitar a
aglomeração.
A consulta só será destinada aos
cadastrados na fila do sistema de
saúde da Sisreg (plataforma on-line
nacional de agendamento de exames e consultas com especialistas).
O evento tem duração de nove
dias e terá atendimento de segunda a sábado, das 7h às 11h e das
13h às 17h até o dia 8 de julho. A
expectativa é atender mais de mil
pessoas com a iniciativa.
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João Doria anuncia investimento
bilionário no “Estrada Asfaltada”
Editais de Proclamas — APARECIDA
ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA,
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber
de algum impedimento oponha-o na forma da lei.

Cronograma tem mais de 150 obras que devem somar
2,6 mil quilômetros de rodovias paulistas recuperadas

Fotos: Reprodução PMC

2351 – Matheus Custodio Souza e Josiane Menegate
Custódio. Ele, nacionalidade brasileira, escrevente,
solteiro, nascido no dia 26 de abril de 1997, residente e
domiciliado na Avenida Itaguaçu, 1558, São Sebastião,
Aparecida/SP, filho de Alexandre Paulo Souza e Rosane
de Fatima Custodio. Ela, nacionalidade brasileira,
professora, solteira, nascida no dia 04 de dezembro de
1997, residente e domiciliada na Rua Godofredo Pereira
Filho, 82, apto 4, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Luiz
Carlos Custódio e Rosangela Menegate Custodio.
PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 033/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para a Unidade Mista de Saúde
e Postos de Saúde do município, conforme descrição constante do Termo de ReferênciaAnexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E
DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 02/07/2021, às 09:00 horas. Optando
o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que
Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser
apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo
endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da
Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na
íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 21 de junho de 2021.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 034/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de equipamento Auto Refrator com Ceratômetro para o consultório
oftalmológico da Unidade Mista de Saúde do município, conforme descrição constante do
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO:
05/07/2021, às 09:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os
atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração
de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues
na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 21 de junho de 2021.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 577/2020 - TP Nº 33/2020
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento da Tomada de Preço acima referida, registrados em atas juntadas aos autos,
nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação com bloco de
concreto sextavado em ruas do loteamento Vila Rica: rua Israel, rua Egito, rua França,
parte da rua Alemanha e parte da rua Dinamarca, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a contratação da empresa
vencedora, com a emissão do contrato e respectiva nota de empenho.
EMPRESA: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI EPP
CNPJ: 00.869.442/0001-79
VALOR: R$ 352.106,28 (trezentos e cinquenta e dois mil, cento e seis reais e vinte e
oito centavos)
DATA DA ASSINATURA: 21/06/2021

Estrada em Cruzeiro que deve passar por recuperação; trabalho de pavimentação atende cidades da região
Bruna Silva
RMVale

Na tentativa de acelerar
o calendário de obras e
investimentos do Estado,
o governador João Doria
(PSDB) anunciou recursos
superiores a R$ 1,7 bilhão
para o asfaltamento de
rodovias paulistas. Cidades
como Pindamonhangaba,

São Sebastião e Cunha serão beneficiadas pelo programa.
Segundo o Estado, o montante dá início à nova matriz
logística implementada pela
secretaria de Logística e
Transportes. As mais de 150
obras do “Estrada Asfaltada”
são teoricamente chamadas
de conservação especial,
mantendo as vias com recape e implantação de nova

sinalização rodoviária. “Na
totalidade dos investimentos já anunciados, tanto no
programa Estrada Asfaltada
quanto do Novas Estradas
Vicinais, o Governo de São
Paulo está investindo mais
de R$ 4 bilhões em obras
e melhorias. É o maior investimento em asfalto e em
recuperação de estrada da
história do estado”, enfatizou Doria.
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Somente para a RMVale
(Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral
Norte) serão destinados
R$136 milhões com benefício para 16 estradas da
a serem conservadas. Os
municípios que receberão
as obras são Areias, Cunha,
Jacareí, Lavrinhas, Monteiro
Lobato, Pindamonhangaba,
São Bento do Sapucaí, São
José do Barreiro, São Luiz
do Paraitinga, São Sebastião, Taubaté e Tremembé.
O cronograma prevê modernização de mais de 2,6
mil quilômetros de vias em
mais de 196 cidades do interior e litoral. O edital das
obras deve ser publicado até
julho e a expectativa é que
os trabalhos sejam iniciados
até o fim de 2021. O prazo
de conclusão das obras,
que serão desempenhadas
pelo DER (Departamento de
Estradas de Rodagem), varia
de 4 a 14 meses.
Estrada Vicinais – O investimento em recuperações
das vias é alvo de uma série
de programas apresentados
pelo Estado. No último dia
14, Doria anunciou a nova
fase do programa Estradas
Vicinais, com R$ 1,08 bilhão
investidos em cidades como
Lorena, Cruzeiro, Cachoeira
Paulista, São José do Barreiro
e Bananal.
“Em Cruzeiro serão quase
dez quilômetros da estrada
vicinal, que será recapeada
integralmente a fim de dar
uma maior mobilidade para
pessoas que ali residem, além
do escoamento da produção
agrícola que tem bastante ênfase naquela região”, salientou o prefeito de Cruzeiro,
Thales Gabriel (PSD).
Nesta etapa, o programa
garante o serviço de recapeamento, pavimentação de
acostamento, melhorias de
acesso a pontes e implementação de novas passarelas.
Mais de duzentos municípios
serão beneficiados diretamente.
Um estudo realizado pelo
DER (Departamento de Estradas de Rodagem), em
parceria com prefeituras,
resultou em 279 vicinais beneficiadas e obras com início
em julho. O processo também
promete gerar 25 mil postos
de trabalho nas regiões que
receberão o Estrada Vicinais.

Ligações clandestinas de água
comprometem abastecimento

Águas Piquete orienta sobre importância da ligação correta no imóvel
Da Redação
Piquete

A água é um recurso natural essencial para a manutenção da saúde pública.
Entretanto, para que a água
tratada e de qualidade chegue até as residências, é necessário realizar a ligação
de água do imóvel junto à
concessionária prestadora
de serviços, porém alguns
cidadãos realizam ligações
clandestinas, conhecidas
também como “gato de
água”, o que acaba comprometendo as redes de
abastecimento.
As ligações irregulares
ou clandestinas de água

acontecem quando o usuário interliga o seu ramal
diretamente a uma rede
distribuidora de água, recebendo o serviço da companhia incorretamente. As
fraudes geram prejuízos
para toda rede de abastecimento de água da cidade,
pois ocasionam vazamentos e até a falta de água
para a população. Além
disso, comprometem as
estruturas dos imóveis e
podem causar a contaminação da água.
Em Piquete, a Águas Piquete, empresa responsável pelo abastecimento
de água no município,
destaca a importância de
realizar as ligações de água

corretamente, garantindo
um abastecimento de qualidade.
“A ligação de água à rede
de abastecimento permite
que o cidadão tenha mais
segurança sobre a origem
da água que abastece a
sua residência. Nesse caso,
até chegar no imóvel, a
água passa por etapas de
tratamento, o que a torna
apropriada para o consumo, contribuindo para
a saúde o bem-estar da
população” ressalta Sérgio
Bovo, diretor operacional
da Águas Piquete.
A Águas Piquete ainda
adverte que as ligações
irregulares na rede de
abastecimento de água é

crime previsto no Código
Penal Brasileiro, logo, as
consequências podem vir
em forma de multa, ou
dependendo da fraude, na
prisão do infrator. Somente
funcionários identificados
com crachá e uniforme da
empresa estão autorizados
a realizar a manutenção e
outros serviços na rede de
abastecimento
Ao tomar conhecimento
de alguma pessoa ou estabelecimento que faz gato
de água, é dever do cidadão
denunciar a situação. Para
isso, basta entrar em contato com a Águas Piquete
através do 0800 202 0120
ou Whatsapp 17-996413259.
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