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SANEOURO inaugura loja em Cachoeira do Campo

A SANEOURO inaugurou nesta quarta-feira, dia 19, no distrito de Cachoeira do Campo, sua nova loja
de atendimento. Os clientes desta região e adjacências vão ter atendimento presencial de segunda a
sexta das 08 às 18h.  A unidade está localizada no Jardim Street Mall.

A abertura da loja faz parte das entregas de melhoria nos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário em Ouro Preto. Elisa Ribeiro, superintendente da SANEOURO, explica que a
implantação do atendimento presencial é parte do compromisso da companhia com os moradores.
“Nosso objetivo é prestar assistência de forma eficiente, com qualidade e soluções sustentáveis”,
destaca. 

No atendimento ao público será possível transferir a titularidade de uma conta, solicitar ligação e
religação de água, pedir a suspensão do fornecimento, se necessário, e solicitar segunda via.

Além da loja, os clientes também podem entrar em contato por meio de outros canais de atendimento
– 24 horas: telefone 0800 0261 155 ou pelo: (31) 3350-5152 (fixo e whatsApp). A sede da SANEOURO
está localizada na Av. Juscelino Kubistchek, 717 – Vila Itacolomi (ao lado da Nacional Tintas/Ortobom).

A SANEOURO

A empresa SANEOURO é um consórcio entre a GS Inima Brasil e as empresas mineiras MIP e EPC. 
Com mais de duas décadas de atuação, a GS Inima Brasil está entre os quatro maiores grupos privados
do setor de água e esgoto do país. Como subsidiária da GS Inima Environment, controlada pelo grupo
sul-coreano GS E&C, possui ampla experiência na área do saneamento, que vai da captação à
potabilização, do tratamento ao destino final de esgotos sanitários, tratamento de águas residuais e
urbanas, tratamento terciário e implantação de novas tecnologias ligadas a eficiência energética e
operacional em todo o ciclo da água. Com doze operações espalhadas pelos estados de São Paulo,
Alagoas, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o grupo condensa em seu portfólio, empresas
especializadas em tratamento de águas, efluentes industriais e produção de água de reuso, se tornando
referência brasileira no ramo industrial.

Fonte: SANEOURO
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