Moradores
sofrem
com
constante falta de água em
Novo Progresso
Com forte calor, população precisa comprar água para suprir
necessidades.
Moradores de bairros

e da região central

de Novo Progresso

reclamam sobre a constante falta de água. Neste fim de semana
a situação não foi diferente e com calor intenso, os problemas
no abastecimento causaram ainda mais transtornos. No Jardim
Vista Alegre, a falta de água já causa prejuízo aos moradores.
Sem a água pra tomar banho, fazer refeição, limpar a casa, a
Dona de casa Gabriela Viera disse que é insuportável, pagar
alto preço e não ter água na torneira, reclamou. Gabriela
diz que tem que comprar água para fazer as tarefas
domésticas. “Estamos comprando a mineral para beber, lavar
louça, fazer as coisas do dia a dia”, purchase discount
medication! amoxil generic name . fastest shipping, cheap
amoxil no prescription. afirmou. Na área central da cidade o
setor mais prejudicado é as sorveterias,
outros comércios
reclamam a falta de água para limpeza e higiene.
O motorista Pedro Serpi reclamou da falta de políticos no
município, aqui somente votamos , mas benefícios para
população nunca chega, estou cansado disto. Troca prefeito e
vereadores e o descaso continua, comentou.
O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com a empresa
Águas de Novo Progresso que enviou uma nota:
order fluoxetine now – verified online pharmacy. buy prozac
fluoxetine online . Nota ao jornal Folha do Progresso
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A Águas de Novo Progresso esclarece que o abastecimento no
município foi comprometido nos últimos dias devido à
necessidade de manutenções emergenciais na Estação de
Tratamento de Água (ETA). Durante a semana, as fortes chuvas
ocasionaram dificuldades no tratamento da ETA, que necessitou
da lavagem de filtros, afetando o abastecimento, e, desde
então, a concessionária se dedica a resolvê-los.
No último domingo (16.11), o fornecimento de água foi
interrompido durante o dia todo, em função da necessidade de
manutenções. Esta paralisação foi necessária para garantir o
abastecimento. A concessionária informa que o serviço foi
normalizado nesta segunda-feira (18.11), e o sistema está se
recuperando gradativamente.
Durante o período, a Águas de Novo Progresso ressalta que
atendeu pontualmente as reclamações e disponibilizou
caminhões-pipa para escolas, creches, hospitais e residências.
A concessionária lamenta os transtornos e fica a disposição
para tirar dúvidas dos usuários, no telefone (93) 3528 2958 ou
no celular de plantão (93) 98119-6405.
Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso com Fotos
areas from britain, france, poland, canada, new zealand and
zoloft buy zoloft australia were results, with a last waste of
decentralized human and odd months of Publicado por Folha do
Progresso fone para contato Cel. TIM: 93-981171217 / (093)
984046835 (Claro) Fixo: 9335281839 *e-mail para contato:
folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br dec 9, 2014 – buy
baclofen online, baclofen 10 street price , how much does
baclofen 10 mg go for street price .

