
Novo Rio Pinheiros é um projeto do 
Governo do Estado de São Paulo 

em conjunto com a Sabesp, 
empresas, orgãos estaduais  

e sociedade

Conheça o papel  
da Sabesp no  
Novo Rio Pinheiros
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ATENDIMENTO SABESP

APLICATIVO SABESP

Baixe gratuitamente o aplicativo Sabesp e tenha o 
atendimento em suas mãos, 24 horas por dia, 7 dias por 

semana. Disponível para os sistemas Android e iOS.

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

Na conta, consta o endereço da agência de 
atendimento do seu imóvel. A relação completa dos 
endereços das agências de atendimento da Sabesp 

está disponível em nossa Agência Virtual.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ARSESP

Para municípios regulados pela Arsesp, após 10 dias 
do contato com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda 

não estiver resolvido, com o número do protocolo da 
Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue Arsesp 0800 771 6883. 

Verifique se o seu município é regulado pela Arsesp.

ATENDIMENTO VIRTUAL

Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
Agência virtual: www.sabesp.com.br

OUVIDORIA SABESP

0800 055 0565 – Se não ficar satisfeito com a 
solução apresentada no primeiro atendimento 

da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria. 
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Serviços de 
emergência

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO

0800 055 0195

Serviços Comerciais 
2ª a 6ª feira das 7h às 21h e sábado das 7h às 16h

Central de Atendimento

24h por dia, todos os dias 

0800 016 0195Para pessoas com 
deficiência auditiva e de fala

Serviços de Emergências

24h 
por dia, 
todos 
os dias



O QUE É O PROGRAMA NOVO RIO PINHEIROS? COMO EU POSSO PARTICIPAR?MAS EU MORO LONGE DO PINHEIROS...

QUAIS OS BENEFÍCIOS PARA VOCÊ?

O crescimento de São Paulo trouxe muitos problemas para os 
nossos rios e córregos, que tiveram seu caminho modificado, 
foram poluídos e até aterrados. Como a natureza sempre reage 
quando não é bem tratada, os resultados são enchentes, 
desmoronamentos e doenças provocadas pela água suja e 
por insetos que vivem nelas. Por isso, Governo do Estado de 
São Paulo, Sabesp, prefeituras e população estão trabalhando 
para recuperar esses rios e córregos, em busca de mais saúde, 
qualidade de vida e proteção ao meio ambiente.

Os moradores podem participar principalmente de três 
maneiras: 1) recebendo e dando atenção às pessoas que vão 
trabalhar nas obras, verificando com o pessoal ou diretamente 
com a Sabesp se o seu imóvel pode ser beneficiado pela correta 
ligação à rede de esgoto; 2) jogando o lixo no local correto, em 
caçambas ou onde o caminhão passa para recolher – nunca no 
córrego ou na rua, onde a chuva acaba levando para os bueiros 
e para os rios. Lembrando que bueiro entupido e córrego 
cheio de lixo são sinônimos de enchente. E, por último e mais 
importante, 3) os moradores podem se mobilizar nesse grande 
movimento para conscientizar as pessoas de que a melhoria da 
qualidade da água dos rios e córregos é imprescindível para a 
saúde de todos nós e para as futuras gerações.

Mesmo morando longe do rio Pinheiros, você está próximo de 
córregos cujas águas correm para o rio. Então, o esgoto lançado, o 
papel e a garrafa plástica jogada na rua vão para o córrego e acabam 
no Pinheiros. O córrego que passa pela sua região foi escolhido 
junto com vários outros para receber obras e ações que vão unir 
todos nós nesse esforço de despoluir o rio. O trabalho de combater 
o esgoto despejado irregularmente e o lixo jogados nas ruas e nos 
córregos vai atingir toda a região, beneficiando milhões de pessoas.

A Sabesp vai realizar ligações de esgoto para quem ainda 
não tem e levar os despejos para estações de tratamento. E 
em algumas áreas, onde não tem espaço para as tubulações da 
Sabesp, serão instaladas unidades de recuperação da qualidade da 
água nos córregos, evitando que a poluição chegue até o rio. Com 
isso, os moradores terão mais conforto, mais saúde e qualidade 
de vida, os imóveis se valorizarão, o bairro vai atrair mais negócios 
e gerar emprego e renda. Ou seja, todo mundo ganha, inclusive 
a natureza, que será preservada. Participe desse esforço, receba 
bem os funcionários e parceiros que realizarão os trabalhos.

Venha com a gente, 
vamos cuidar juntos dos 
nossos rios e córregos!


