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Rede de água e esgoto no dia a dia

O uso da rede de água é regulado pelo “Decreto de rede de água da cidade de Kawasaki” e de esgoto pelo “Decreto de rede de esgoto da cidade de Kawasaki”.
Atente-se para os itens abaixo ao utilizá-los:

● O valor de consumo de água e utilização da rede de esgoto é calculado a cada dois

meses (ou a cada mês, no caso da “medição mensal”) com base nos dados medidos pelo hidrômetro, e as cobranças serão também a cada dois meses (ou a cada
mês, no caso da “medição mensal”).

● Quando a utilização for iniciada ou interrompida no meio do mês, será calculado
mensalmente.

● Caso o valor de utilização não possa ser definido por falha no hidrômetro ou causas
similares, será calculado com base em um consumo pré-estabelecido (estimado).

● O fornecimento de água pode ser interrompido caso o pagamento não seja efetuado
até a data estipulada.

● Ela pode ser interrompida ou restringida por motivos de força maior, como em decorrência de desastres naturais.

● O uso da rede de água e de esgoto sem autorização pode acarretar a cobrança de

multa administrativa, de acordo com o Artigo 36 do “Decreto de rede de água da
cidade de Kawasaki” e do Artigo 36 do “Decreto de rede de esgoto da cidade de Kawasaki”.

２． Notifique-nos nos casos abaixo
Entre em contato com a Central de atendimento da rede de água e esgoto (empresa de atendimento terceirizada 044-200-3548) nos casos abaixo:
Ao realizar a notificação, tenha em mãos o número da instalação de abastecimento de
água que consta nos documentos como “Aviso da quantidade de consumo de água e
notificação de entrega”.
Caso vá interromper o uso da água, avise com quatro a cinco dias de antecedência,
sem falta.
Rede de água e esgoto no dia a dia
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Notificação de consumo e uso

１．Sobre o uso da rede de de água e esgoto

上下水道を使用するとき［水道使用開始届］

Notificação de consumo e uso

上下水道をご使用になるときは「水道使用開始届」にお使いになる方の
お名前や使用開始日などをご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご送付く
de início do uso da rede de água” ao
ださい。■ “Notificação
iniciar o uso da rede de água e esgoto
なお、納付書によるお支払いで、使用
Para iniciar o uso da rede de água e esgoto, preencha a
“Notificação de início do uso da rede de água” com o nome
場所以外への送付を希望される方は、所
do titular, data de início de uso etc., e envie no envelope de
定欄に送付先をご記入ください。
resposta anexo a este manual.

Caso queira receber o de guia de pagamento para um endereço diferente do local de uti※お水が出ない場合は、水道メーターの止水栓を確
lização, preencha o campo correspondente com o endereço desejado.

認してください。
Caso seu fornecimento esteja interrompido, verifique primeiro o registro do hidrômetro.
※

上下水道の使用をやめるとき［休止・中止届］
■ “Notificação de interrompimento ou cancelamento do uso da rede de
água” ao parar de usar a rede de água e esgoto

● 引っ越していくとき
● Quando se mudar

● Quando for se ausentar por longos períodos por motivos de reformas etc. e
quiser interromper o uso por um período
● 家の改築や、長期間留守にするときなどで、一時水道を止めたいとき
● Quando o uso da instalação for ser descontinuada por demolição ou outros
motivos
● 家のとりこわしなどで、水道を廃止するとき
※ Caso o lote vá ficar sem utilização, enviaremos funcionários para recolhimento do hidrômetro.

※更地にする場合などは、水道メーターの回収に伺います。

■ A notificação de início ou interrompimento de uso pode ser feito pela internet.
開始・休止の届けはウェブサイトでも申込みできます

Agência de abastecimento de água e esgoto

da cidade de Kawasaki
川崎市上下水道局

検Pesquisar
索

その他の変更があったとき[変更届]

■ “Notificação de alteração” quando houver outras alterações

● Na mudança de titular ou da pessoa em posse
● ご使用者の名義や所有者が変わったとき
● Quando quiser alterar o endereço para envio da cobrança

● Quando o número de famílias for mudar em locais como conjuntos residenci● 請求書の送付先等を変えたいとき
ais, onde o hidrômetro é compartilhado

● 共同住宅扱い（水道メーターを共有している）を適用しているアパート
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等で、世帯数が変わるとき

■ Pagamento por débito automático

● Método no qual o pagamento é realizado automaticamente de sua conta
bancária.

● Caso a mudança seja dentro dos limites da cidade de Kawasaki, é possível
continuar utilizando a mesma conta de antes da mudança.
● A data do débito automático é o dia 11 do mês subsequente à medição (ou
no próximo dia útil no caso de sábados, domingos ou feriados).

※ Caso o débito não possa ser efetuado por falta de saldo, ele será realizado novamente no
dia 28 (ou no próximo dia útil em caso de sábados, domingos ou feriados) do mesmo mês.
(Há casos, porém, em que não é possível realizar a tentativa de débito novamente. Contamos com a sua compreensão.)

■ Formas de cadastro para débito automático
● Caso vá realizar cadastro para débito automático no início da utilização,
preencha o “Pedido de débito automático” anexo e carimbe com o carimbo
cadastrado na caderneta da conta para enviar no envelope de resposta juntamente com a “Notificação de início do uso da rede de água”.
※ Caso envie o pedido de débito automático no envelope de resposta, a Agência de abastecimento de água e esgoto fará os trâmites necessários com a instituição financeira em seu
lugar. A conclusão do procedimento leva alguns dias. Contamos com a sua compreensão.
※ No caso de contas sem carimbos, verifique a possibilidade de débito automático com a sua
instituição financeira.

● Limitado a instituições financeiras com agência ou sede na cidade de Kawasaki. (Consulte detalhes com a sua instituição financeira.) Também é
possível fazer a solicitação nos guichês da instituição financeira. Leve sua
caderneta, carimbo e documentos com o número da instalação (Aviso da
quantidade de consumo de água e notificação de entrega etc.)
● Caso a mudança seja dentro dos limites da cidade de Kawasaki, é possível
continuar utilizando a mesma conta de antes da mudança. Caso deseje continuar usando a mesma conta, preencha o campo de continuidade de uso
da conta para débito automático na “Notificação de início do uso da rede de
água” anexa para enviar.
※ Atenção
•Não feche a conta que continuará a ser utilizada.
•O nome do utilizador deve ser o mesmo de antes da mudança.
•Verifique o número da instalação e nome do utilizador no Aviso da quantidade de consumo
de água e notificação de entrega etc.

Rede de água e esgoto no dia a dia
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Pagamento da taxa de consumo de água e uso da rede de esgoto

３． Sobre o pagamento da taxa de consumo
de água e uso da rede de esgoto

■ Uso do guia de pagamento

Pagamento da taxa de consumo de água e uso da rede de esgoto

Entregaremos o “Aviso da quantidade de consumo de água e notificação de entrega” e o “Guia de pagamento e recibo de tarifa de água e outros”. Pague no guichê
de atendimento que consta no verso do envelope até o vencimento utilizando o
Guia de pagamento e recibo de tarifa de água e outros. Em caso de dúvidas, entre
em contato com a Central de atendimento da rede de água e esgoto (empresa de
atendimento terceirizada).
■ Pagamento com cartão de crédito (somente para solicitações via internet)
● Método no qual o pagamento é realizado com cartão de crédito.

● Caso a mudança seja dentro dos limites da cidade de Kawasaki, é possível
continuar utilizando o mesmo cartão de crédito de antes da mudança.

※ O procedimento será feito através do Yahoo! Koukin Shiharai (pagamentos de contas e impostos Yahoo!).
※ É necessário ter um dispositivo com acesso à internet (computador, smartphone, tablet etc.)
para o pagamento com cartão de crédito. O serviço é limitado para os guias de pagamento e
similares nos quais constam “Número para pagamento com cartão de crédito”.
※ Não é possível utilizar essa opção através de telefones celulares básicos.

■ Sobre o pagamento da taxa de uso da rede de esgoto

● Os clientes que utilizam a rede de esgoto devem pagar a tarifa de água junto
com a taxa de uso da rede de esgoto.

● Os clientes que utilizam água de poço (água subterrânea), quando descartar
seu esgoto na rede de esgoto, devem fazer o pagamento pelo seu uso e devem realizar a entrega da Notificação de início do uso da rede de água.
● Realizamos inspeções locais para verificação de ligamento com a rede pública de esgoto.

● Caso não esteja ligado à rede de pública de esgoto, é isento a cobrança pelo
seu uso. Em caso de dúvidas, entre em contato com a central abaixo:
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Responsável pelo pagamento da taxa de uso da rede de esgoto
044-200-2872
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４． Sobre a redução da taxa de consumo de
água e uso da rede de esgoto

■ Taxa de consumo de água e uso da rede de esgoto

● Deficiente físico……Pessoas que têm a carteira de deficiente físico com deficiência
grau 1 ou 2.
● Deficiente mental……Pessoas cujo coeficiente de inteligência tenha sido avaliado
como 35 ou abaixo pelo Centro de Aconselhamento de Crianças ou pelo Centro de
Aconselhamento e Reabilitação de Deficientes Mentais.
● Deficiente físico e mental……Pessoas com carteira de deficiente físico e deficiência
grau 3, cujo coeficiente de inteligência tenha sido avaliado como 50 ou abaixo pelo
Centro de Aconselhamento de Crianças ou pelo Centro de Aconselhamento e Reabilitação de Deficientes Mentais.
● Idosos com necessidade de cuidados……Pessoas com 65 anos ou mais, com certificado de necessidade de cuidados e assistência com grau 4 ou 5 de necessidade de
cuidados.
Distrito de residência
Distrito de Kawasaki

Seção administrativa Distrito de Daishi
de Kawasaki

Responsável pelo atendimento
a deficientes

Responsável pelo atendimento
a idosos

044-201-3215

044-201-3080

044-271-0162

044-271-0157

Distrito de Tajima

044-322-1984

044-322-1986

Seção administrativa de Saiwai

044-556-6654

044-556-6619

Seção administrativa de Nakahara

044-744-3382

044-744-3217

Seção administrativa de Takatsu

044-861-3252

044-861-3255

Seção administrativa de Miyamae

044-856-3304

044-856-3242

Seção administrativa de Tama

044-935-3323

044-935-3266

Seção administrativa de Asao

044-965-5159

044-965-5148

※ Consulte detalhes sobre os procedimentos de solicitação no Centro de Vigilância e Apoio Regional ou Estação de Saúde e Assistência Social Regional. A solicitação de redução de tarifas
deve ser feita a cada local de utilização. Ela deve ser feita novamente em caso de mudança,
mesmo dentro dos limites da cidade de Kawasaki.

■ Taxa de uso da rede de esgoto
● Redução tarifária para instituições……Programa de redução tarifária para
locais que se enquadram como instituição de assistência social ou médica.
※ Consulte o responsável pelo pagamento da taxa de uso da rede de esgoto do departamento de
promoção dos serviços da Agência de abastecimento de água e esgoto.

Responsável pelo pagamento da taxa de uso da rede de esgoto
044-200-2872
Rede de água e esgoto no dia a dia
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Redução da taxa de consumo de água e uso da rede de esgoto

Caso o utilizador da rede de água e esgoto ou o familiar que mora na mesma casa
se enquadre em uma das condições abaixo, é possível ser contemplado pelo programa de redução de parte da tarifa de abastecimento e uso da rede de esgoto mediante solicitação.

５． Leitura do Aviso da quantidade de consumo
de água e notificação de entrega
⑩

①

②
③

④

令和○年○月○日

令和○年○月○日
令和○年○ ・ ○月分

⑤

令和○年○ ・ ○月分

⑥

4,642
422

Leitura do aviso

4,312

⑦

392

8,954
814

3,724
338

3,467
315

7,191
653

令和 ○ 年 ○ 月 ○日

令和○年 ○月○日

⑧
⑨

※ Este documento serve somente para notificar sobre a quantidade de consumo e os valores e
não pode ser utilizado para pagamento.

① Número da instalação……Número atribuído a cada local de instalação de rede de água,
possibilitando atender à sua demanda rapidamente. Informe-o ao entrar em contato.

② Número para pagamento com cartão de crédito……Número utilizado para pagamento com
cartão de crédito.

③ Data de medição……Data em que o funcionário conferiu os números no hidrômetro.
④ Forma de pagamento……Exibe a sua forma de pagamento.
⑤ Consumo de água……Quantidade de consumo de água nesta medição.
⑥ Consumo de água no mesmo período do ano passado……Você pode comparar o uso de
água desta medição com o do mesmo período do ano passado.
⑦ Valor total……Tarifa referente à quantidade de consumo de água nesta medição.
⑧ Cobrança da tarifa……Constará a data de débito na conta quando optar pelo débito
automático e data de cobrança quando optar por pagamento com cartão de crédito.
⑨ Previsão da próxima medição……Previsão da data da próxima medição.
⑩ Aviso……Aviso da efetuação do débito automático da tarifa da medição anterior, informações ao cliente etc.
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６． Colabore para que a medição possa ser
realizada corretamente
● Não coloque nada sobre a caixa de
hidrômetro.
● Pr enda o c ac h o r r o em l o c ai s
afastados da entrada ou da caixa de
hidrômetro.
● Deixe o interior da c aixa de
hidrômetro sempre limpa.

７． Identificação de vazamento
■ Formas de verificação
Quando você utiliza água, o ponteiro do hidrômetro
gira. Se o ponteiro estiver girando mesmo quando não
estiver utilizando água (todas as torneiras fechadas,
sem utilização da água do banheiro etc.), é possível
que o vazamento esteja ocorrendo entre o hidrômetro
e as torneiras.

Ponteiro

※ Alguns hidrômetros não têm ponteiro.

８． Quando tiver problemas com o abastecimento de
água

■ Sobre o escopo de conserto de vazamentos realizado pela Agência de abastecimento de água e esgoto

Por padrão, o conserto do vazamento nas ruas é realizado pela Agência de abastecimento de
água e esgoto, mas no caso de vazamento em propriedades privadas, a manutenção pode ou
não ser de responsabilidade da Agência (manutenção gratuita).
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de atendimento da rede de água e esgoto (empresa de atendimento terceirizada) ou consulte o site da Agência de abastecimento de
água e esgoto.
Central de atendimento da rede de água
e esgoto
(Empresa terceirizada)
(Atendimento 24h)

Ligue gratuitamente:

0120-014-734

Rede de água e esgoto no dia a dia
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Quando tiver problemas com medição/vazamento/abastecimento de água

Se a quantidade de consumo de água estiver muito acima do usual, há possibilidade de vazamento. O vazamento pode ser verificado facilmente pelas formas
abaixo.

■ Inspeção de vazamento
Quando ocorre vazamento em canos subterrâneos, há casos em que não é possível identificar se a responsabilidade de conserto é da Agência de abastecimento
de água e esgoto. Contate a Central de atendimento (empresa de atendimento
terceirizada) para que seja realizada inspeção por profissionais contratados pela
Agência de abastecimento de água e esgoto.

Quando tiver problemas no abastecimento de água

■ Solicitações de conserto de responsabilidade da Agência de abastecimento de água e esgoto (gratuita)
Entre em contato com a Central de atendimento da rede de água e esgoto (empresa de atendimento terceirizada). Profissionais contratados pela Agência de abastecimento de água e esgoto irão até o local. Atente-se para os itens abaixo:
● A restauração de superfícies em lotes privados será somente com concreto
ou asfalto (ambos até 5cm). A Agência de abastecimento de água e esgoto
não realiza restauração de piso de alta qualidade nem se responsabiliza por
danos a plantas etc. em decorrência da escavação.
● Caso o cliente contrate uma empresa de obras hidráulicas autorizada diretamente para a realização do conserto de responsabilidade da Agência de abastecimento de água e esgoto (gratuita), o custo será arcado pelo cliente.
● Há casos em que não é possível realizar o conserto de vazamentos que
ocorrem dentro do escopo de responsabilidade da Agência de abastecimento de água e esgoto (gratuita). Nesses casos, o cliente deve contratar uma
empresa de obras hidráulicas autorizada para realizar o conserto (paga).
(1) Quando há obstáculos (pedras e árvores no jardim, portões etc.) e dificulta
a realização do conserto.
(2) Quando há muros de suporte ou passagem de água etc. e dificulta a realização do conserto.
(3) Quando o usuário ou indivíduo em posse do equipamento de abastecimento de água danificá-lo intencionalmente.
(4) Quando os danos ao equipamento de abastecimento de água forem por
grave negligência do usuário ou indivíduo em posse.
(5) Quando os danos ao equipamento de abastecimento de água ocorrerem
durante uma obra.
■ Sobre o conserto arcado pelo cliente por ser fora do escopo da responsabilidade da Agência de abastecimento de água e esgoto etc.
A Central de atendimento da rede de água e esgoto (empresa de atendimento
terceirizada) empresa de obras hidráulicas autorizada. Essa informação pode ser
verificada também pelo site. Faça o orçamento e contrate o conserto sem falta.
Caso more em prédio, entre em contato com o zelador ou o proprietário.

O equipamento de abastecimento de água (cano de abastecimento, torneira etc.) é
um bem do cliente.
A manutenção deve ser realizada pelo cliente ou proprietário.
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■ Principais casos em que o conserto não é de responsabilidade da
Agência de abastecimento de água e esgoto
Local do defeito

Quem contratar

Torneira
Não

Banheiro

!

fecha

Empresa de obras hidráulicas autorizada
Ademais, nos casos de defeito em
peças ou equipamentos especializados,
contate a fabricante, a empresa de manutenção etc.

Aquecedor

Loja da marca do equipamento

Equipamento de abastecimento de prédios a
partir do reservatório de
água

Entre em contato com o zelador ou o
proprietário.

■ O que fazer em casos de emergência (quando houver vazamento entre
o hidrômetro e a torneira)
Quando quiser parar o fluxo de água entre o hidrômetro e a torneira temporariamente, vire a alavanca do registro na caixa de hidrômetro para fechá-lo. Ao fechar
o registro no hidrômetro, ela para toda a água da casa. Verifique se o vazamento
parou por via das dúvidas.
Contate a empresa de obras hidráulicas autorizada mais próxima para o conserto (pago) do
vazamento entre o hidrômetro e a torneira.

Rede de água e esgoto no dia a dia
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Quando tiver problemas no abastecimento de água

Aquecedor de água
solar

㸰㸬ᅔࡗࡓࡁࡣ

９． Problemas com a rede de esgoto
Se o cano de esgoto entupir
Dentro da propriedade (equipamento de esgoto)

Em vias públicas (rede esgoto pública)

A manutenção é de responsabilidade de
cada casa. Entre em contato com a empresa de obras no encanamento de esgoto etc.
Caso não saiba com quem entrar em contato, consulte a Cooperativa de encanamento
de Kawasaki (
0120-320-419) para que
indiquem uma empresa próxima.

A manutenção é de responsabilidade da prefeitura. Contate a unidade (de manutenção)
de rede de esgoto de seu distrito.

Problemas com a rede de esgoto

Verifique e tente as medidas abaixo quando:
O cano da cozinha ou banheiro
entupir
・Há lixo ao redor do ralo?
・Coloque água e use o desentupidor com
intensidade algumas vezes.

Sobe um cheiro ruim do ralo
・Há um sifão nas pias da cozinha ou banheiro. Abra a torneira e deixe acumular
um pouco de água no sifão.

Se não melhorar com o método abaixo, consulte uma empresa autorizada.
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10．Cuidados com a rede de esgoto
10．
Só jogue papel higiênico

Não jogue medicamento e
combustíveis
Medicamentos e combustíveis fósseis não só
danificam os canos da
rede de esgoto como
t ambém pode c ausar
explosões ou incêndios.

Jogar chiclete, cigarro,
jornal, fraldas descartáveis etc. pode entupir a privada.

Não jogue o óleo usado pelo
ralo
Ele esfria e se solidifica
no cano e pode entupi-lo.

Não jogue lixo no ralo da cozinha

Uso de trituradores de pia
O triturador de pia tritura o lixo orgânico gerado na cozinha para que seja então eliminado
na rede de esgoto, mas causa entupimento e
mau cheiro dos canos. (Não é possível usar o
triturador de pia isoladamente.) Para planejar a
instalação do sistema de triturador de pia, entre
em contato com a unidade (de manutenção) de
rede de esgoto da Agência de abastecimento
de água e esgoto.

Lixo
orgânico

Cuidados com a rede de esgoto

Jogar restos de comida
ou cascas de verdura e
outros dejetos pelo ralo
pode causar entupimento no encanamento da
casa ou da rede de esgoto.

Triturador

Tanque de tratamento de dejetos

Não jogue lixo no meio-fio e
boca de lobo
Jogar lixo nas bocas de
lobo entope os canos da
rede de esgoto e a água
da chuva acaba transbordando na rua. Isso
também pode fazer com
que o lixo vá para o mar
ou para os rios quando
chove.

Cano especial para triturador

Equipamento de tratamento de dejetos
Liberado para a rede esgoto pública

Rede de água e esgoto no dia a dia
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11． Atendimento sobre a rede de água
■ Não esqueça do seu número de instalação ao contatar o atendimento!
Ao realizar a notificação, tenha em mãos o número da instalação de abastecimento de água que consta nos documentos como “Aviso da quantidade de consumo
de água e notificação de entrega”.

■ Canais de atendimento

Central de atendimento da rede de água e esgoto (empresa de
atendimento terceirizada) para toda a cidade de Kawasaki
○ Canais de atendimento
Tel: 044-200-3548 FAX: 044-200-0041
E-mail: kawasaki@jougesui.jp
※ Diariamente das 8h30 às 20h

○ Atendimento relacionado a consertos
Tel: 0120-014-734 FAX: 044-200-0041
※ Atendimento 24h

○ Atendimento relacionado ao equipamento de abastecimento de
água
Central de serviços Nanbu [Seção administrativa de Kawasaki,
Saiwai e Nakahara]
Tel: 044-544-5433 FAX: 044-544-3707
Atendimento (rede de água)

※ Das 8h30 às 17h em dias úteis

Central de serviços Cubu [Seção administrativa de Takatsu e
Miyamae]
Tel: 044-855-3232 FAX: 044-855-3242
※ Das 8h30 às 17h em dias úteis

Central de serviços Hokubu [Seção administrativa de Tama e
Asao]
Tel: 044-951-0303 FAX: 044-951-0677
※ Das 8h30 às 17h em dias úteis
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12． Atendimento sobre a rede de esgoto
Seção responsável

Telefoner

● Tarifa de uso da rede de esgoto

Responsável pelo pagamento da taxa de uso da
rede de esgoto do departamento de promoção
dos serviços da Agência de abastecimento de
água e esgoto

（ 200 ） 2872

● Programa de incentivo e
empréstimo facilitado à reforma
para banheiros com descarga de
água
● Sobre a mediação em disputas
sobre instalação de banheiro
com descargas

Divisão de rede de esgoto do departamento de
rede de esgoto da Agência de abastecimento de
água e esgoto

（ 200 ） 2922

Unidade de esgoto Nanbu [Seção administrativa
de Kawasaki e Saiwai]

（ 344 ） 4866

Unidade de esgoto Chubu [Seção administrativa
de Nakahara e Takatsu]

（ 751 ） 2966

Unidade de esgoto Seibu [Seção administrativa
de Miyamae]

（ 852 ） 5131

Unidade de esgoto Hokubu [Seção administrativa
de Tama e Asao]

（ 954 ） 0208

Divisão de qualidade de água do departamento
de rede de esgoto da Agência de abastecimento
de água e esgoto

（ 200 ） 2878

Central de manutenção de vias e parques da
Seção administrativa de Kawasaki

（ 244 ） 3206

Central de manutenção de vias e parques da
Seção administrativa de Saiwai

（ 544 ） 5500

Central de manutenção de vias e parques da
Seção administrativa de Nakahara

（ 788 ） 2311

Central de manutenção de vias e parques da
Seção administrativa de Takatsu

（ 833 ） 1221

Central de manutenção de vias e parques da
Seção administrativa de Miyamae

（ 877 ） 1661

Central de manutenção de vias e parques da
Seção administrativa de Tama

（ 946 ） 0044

Central de manutenção de vias e parques da
Seção administrativa de Asao

（ 954 ） 0505

Empresa autorizada que realizou obras de
encanamento de esgoto ou a Cooperativa de
encanamento de Kawasaki.

[Cooperativa de
encanamento de Kawasaki]

● Consertos entre a caixa de gordura e rede pública de esgoto
● Obras e instalação de
encanamento privado de esgoto
● Problemas nas obras da rede de
esgoto
● Sobre a eliminação da água que
nasce de terrenos em obras
● Notificação e normas de descarte de dejetos industriais

● Entupimento de boca de lobo

● Conserto de privadas com descarga e encanamento de esgoto
em propriedade privada

0120 （ 320 ） 419

Rede de água e esgoto no dia a dia
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Atendimento (rede de esgoto)

Assunto

Agência de abastecimento
de água e esgoto da cidade
de Kawasaki

13． Atenção!
■ Estão acontecendo muitas fraudes com pessoas que fingem ser da
Agência de abastecimento de água e esgoto.

● Não estamos realizando testes de qualidade de água ou vazamento sem a solicitação do cliente.
● Não cobramos pela troca ou inspeção de hidrômetros ou por testes de qualidade de água e vazamentos.
● Não realizamos venda de purificadores de água.

● Há casos em que perguntam sobre dados pessoais com a desculpa de que
é um procedimento para a obra.
■ Tenha cuidado na contratação da limpeza de encanamento!

● Há empresas que vão até a casa das pessoas oferecendo inspeção e limpeza
de encanamento.
● Eles se portam como se fossem terceirizados da Agência de abastecimento
de água e esgoto, fazem contratar uma limpeza desnecessária para cobrar
valores altos.

■ Verifique o uniforme dos terceirizados da Agência de abastecimento de
água e esgoto no nosso site.
Site da Agência de abastecimento de água
e esgoto da cidade de Kawasaki

Agência de abastecimento de água Pesquisar
e esgoto da cidade de Kawasaki

■ Atendimento sobre a administração da cidade de Kawasaki
Central de atendimento da cidade de Kawasaki

“Thank you Call Kawasaki”

Diariamente das 8h às 9h
Atenção!

Tel: 044-200-3939

FAX: 044-200-3900

Thank you Call Kawasaki Pesquisar
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