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Sexta-feira, 3 de Abril de 2020

ABASTECIMENTO AUTARQUIA INFORMOU QUE SUSPENDEU OS CORTES DESDE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO

CORONAVÍRUS

Justiça de Jacareí proíbe
corte de água nas casas

Divulgação

Quadro. Enfermeiros afetados

Decisão atende pedido da Defensoria,
que apontou gravidade da situação em
comunidades mais vulneráveis
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

A Justiça proibiu a interrupção no fornecimento de água
e determinou a religação do
serviço em casas que sofreram corte por inadimplência
ao Saae (Serviço Autônomo
de Água e Esgoto), em Jacareí. A medida é válida durante a pandemia do coronavírus. A determinação atende
pedido da Defensoria Pública, que apontou que uma das
formas de prevenção, controle e tratamento da doença é a
manutenção da higiene, e que

moradores de assentamentos
precários se apresentam como
as principais vítimas dos efeitos mais graves do Covid-19.
Na decisão, a juíza Rosângela de Cássia Pires Monteiro
aponta que a quarentena, aliada às restrições de atividades
econômicas, trouxeram mudanças significativas nos padrões de consumo, gerando
graves consequências socioeconômicas à população em
geral, o que poderia trazer dificuldades para o cumprimento
de compromissos financeiros.
“[A medida é necessária]
como forma de preservar o
fornecimento aos consumidores mais vulneráveis e, ao
mesmo tempo, dar uniformi-

Caraguá soma
31 profissionais
da saúde com
suspeita
CONTÁGIO. A Prefeitura de

Pedro França/Agência Senado

Fornecimento. Cortes de água estão proibidos durante pandemia

500
AReais
de multa serão
aplicados a cada ligação
ou religação de água que
não forem efetivadas pela
autarquia municipal.

dade ao tratamento aos consumidores, além de garantir a
dignidade da pessoa humana”,
diz trecho do texto.
Em nota, o Saae informou
que por iniciativa própria suspendeu o corte do fornecimento desde o dia 16 de março.

.

Caraguatatuba informou nesta quinta-feira que conta com
31 profissionais da área da
saúde que estão com a suspeita do novo coronavírus.
São servidores entre médicos, enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem,
agentes comunitários e até
agentes administrativos, que
estão na linha de frente, desde que surgiram as primeiras
suspeitas na cidade.
O grupo é monitorado pela
Vigilância, e, até o momento,
não desenvolveu sintomas
graves da doença.

.
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Coronavírus. Prefeito de Nova York, Bill de Blasio, cumprimenta paramédicos em Fort Totten
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