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Ⅲ-3 Água Encanada

A água encanada do Japão, inclusive na Província de Osaka, é potável. Para começar a utilizar água
encanada na casa onde mudar-se, é necessário fazer inscrição.

1. Inscrição
Na porta da casa onde você vai morar, deve estar anexado o Cartão de Início do Uso da Água. Veja o
“número do usuário” indicado no Cartão e informe-o ao Depto. de Água e Esgoto. Após esta solicitação, o
encarregado virá até a sua casa para abrir a chave-geral da água. É aconselhável que faça a solicitação com
alguns dias de antecedência à data de sua mudança, pois pode demorar uns 4 dias no máximo para poder usar
a água encanada. Existem alguns apartamentos, residências de aluguel que seu proprietário ou associação
administrativa toma conta de água encanada e efetua o trâmite para você.

2. Tarifa
A conta de água inclui a tarifa básica e o preço pelo volume de água utilizado. Geralmente a conta é emitida
a cada dois meses, isto é, somando o volume utilizado durante dois meses. O pagamento pode ser feito nas
agências bancárias e nas lojas de conveniência conforme o Município. Há também o sistema de débito
automático da sua conta bancária ou do correio. Tome cuidado pois se você deixar de fazer o pagamento, o
abastecimento pode ser interrompido.
Se na sua região o esgoto já estiver em funcionamento, a tarifa pelo mesmo também será cobrado
simultaneamente. Em caso de apartamento, é comum seu proprietário ou associação administrativa cobrar a
conta de você calculando a tarifa de cada apartamento.

3. Cuidados Durante o Inverno
Nas noites muito frias durante o inverno, o cano de água pode se congelar e vir a estourar. É preciso
procurar contramedidas como deixar a torneira levemente aberta para que a água fique escorrendo durante a
noite.


