
Quinta-feira, 21 de julho de 202212

Desde maio de 2022 o serviço de corte de água 
foi terceirizado. Assim, após o 30° dia de atraso 
do pagamento da conta, é gerado pelo sistema 

a ordem de corte e enviada para a empresa 
responsável.

Atenção, pois o corte do AbAstecimento 
implicA no pAgAmento do vAlor de 

r$75,00 (setentA e cinco reAis), pArA 
religAção.

Contamos com o apoio dos usuários em 
relação ao pagamento das contas, visto que só 
conseguimos identificar o pagamento executado 
após 2 dias úteis, devido ao processo bancário.

pAgue suA contA em diA e evite 
trAnstornos!

O pagamento das contas pode ser realizado pelos 
usuários de forma ONLINE, através do código de 
barras no internet banking e no autoatendimento 

das agencias bancárias. O SAAE possui convênio 
para recebimento das contas com os bancos:

 ►itaú  ►santander
 ►bradesco ►banco do brasil

o usuário poderá solicitar a inclusão do 
pagamento via débito automático, através 

dos nossos canais de atendimento.

O pagamento das contas pode ser realizado 
pelos usuários de forma PRESENCIAL, nos 
endereços:
►loteriA ponto dA sorte (Rua Jose 

Mariano, 428, Loja B, Pedra Branca);
►lojA dA AndreA (Rua Dr. Ismael 

Pinheiro, 2020, Centro);
►drogAriA ArAújo (Av. Dr. João 

Pinheiro, 3642, Pedra Branca);
►FArmáciA ideAl (Av. Padre Vicente 

Cornélio Borges, 561, José Brandão);
►FArmA justA (Av. Dr. João Pinheiro, 

3655, Pedra Branca e Rua do Contorno, loja 03, 
Roças Novas).

Desde junho de 2022, os serviços prestados pelo 
SAAE foram reajustados após estudo de despesas 

realizado pela ARISB (agência reguladora dos 
serviços de saneamento), e homologado pela 

Resolução n° 197/2022.

Assim, informamos que o valor dos serviços foram 
reajustados e os prazos de execução modificados. 

Todas as informações e a resolução estão 
disponíveis em nosso site: 

WWW.sAAecAete.mg.gov.br

Além disso, fique por dentro de todas as informações 
e novidades nas nossas redes sociais:
►instAgrAm: @sAAecAetemg

►FAcebooK: sAAecAete

Visando facilitar o atendimento das demandas, 
informamos nossos canais de atendimento:

nos diAs úteis (segunda a sexta-feira)
O atendimento é realizado de forma presencial 

na sede do SAAE, por telefone no 
(31) 3651-5100, (31) 3651-3611 e 

0800 283 1161, e pelo whatsapp no (31) 3651-
5100, no horário de 8 às 16h30.

plAntão (sábado, domingo e feriados):
O atendimento é realizado somente via telefone 
no (31) 3651-5100, no horário de 8 às 16 horas

Informamos aos moradores dos bairros José 
Brandão, Barro Preto, Parte do Centro, Córrego 
Machado, e Rua da Estação, que a adutora que 
abastece a região tem sofrido rupturas com maior 
frequência, visto que parte da rede ainda é antiga,  
composta por fibro-cimento, e tem sofrido com a 
baixa da temperatura e a instabilidade do terreno 
ocasionada pelo grande fluxo de veículos e caminhões 
que transitam no local.

Quando ocorrem essas rupturas, é necessário que 
o abastecimento desses bairros seja interrompido 
durante o período de manutenção. Contudo, o 
abastecimento é reestabelecido no final da tarde 
enchendo os reservatórios dos usuários.

Sabemos que essas rupturas trazem transtorno para 
os usuários e para o trânsito local. Contudo, estamos 

trabalhando e realizando intervenções no sistema 
para melhorar o abastecimento de água. 

Desde junho de 2022, realizamos a implantação de 
um novo sistema de leitura dos hidrômetros.

Com isso, nossos leituristas foram equipados para 
realizar a emissão e impressão da conta no momento 
da leitura do hidrômetro.

Sabemos que com toda mudança surge à 
necessidade de ajustes, por isso, contamos com 
a compreensão da população nesse momento tão 
importante.

Assim, caso seja necessária a revisão da sua conta, 
compareça presencialmente na sede do SAAE ou 
solicite pelo whatsapp 3651-5100, apresentando foto 
do hidrômetro (informando a leitura), e a conta a ser 
revisada. Assim nossos atendentes poderão verificar 
sua demanda.

Atenção: A revisão sÓ pode ser 
reAliZAdA AtÉ o vencimento dA contA.

iniciAmos o perÍodo de estiAgem, por 
isso pedimos a todos que utilizem a água de forma 
consciente e verifiquem a existência de vazamentos 
internos. Estimamos que o período de seca seja de 
julHo a outubro de 2022.

Por isso, informamos que nesse período pode ser 
necessária a realização de manobras para abastecer 
determinadas áreas do Município, especialmente, 
aquelas geograficamente mais altas. 

Estamos trabalhando para que todos os nossos 
usuários sejam abastecidos. Contudo, nesse período 
pode ocorrer o revezamento da distribuição de água 
no decorrer do dia entre os bairros.

Assim, solicitamos o apoio de toda população, 
sendo de extrema importante que todos os 
usuários possuAm cAiXA d’águA, 

devidamente instalada e higienizada.
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