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Melhorias para a população de 
Embu das Artes

Iniciadas as 
obras para novas 
ligações de água na 
comunidade Pégaso 
e melhoria do 
abastecimento da 
região do bairro 
Ísis Cristina, 
em Embu das Artes.
Benefícios em 
saúde e qualidade de 
vida para mais de 
3 mil moradores

A infraestruturada da comunidade ainda é 
precária mas a Sabesp está fazendo a sua parte

Obras de regularização do abastecimento de água na Comunidade Pégaso

A Sabesp trabalha para garantir cada 
vez mais qualidade de vida aos 

moradores de Embu das Artes, tanto 
em curto prazo, como para garantir o 
abastecimento das futuras gerações.
     Na comunidade Pégaso, região do 
bairro Ísis Cristina, por exemplo, foram 
realizadas obras de implantação de redes 
para novas ligações de água e melhoria 
do abastecimento.
     Com estas obras, foi possível efetuar 
1.200 novas ligações de água, garantindo 
assim aos moradores a prestação de 
serviço por parte da Sabesp e água 
potável de qualidade - monitorada 
pela empresa com rígidos padrões 
de controle. 
     Em muitos locais da comunidade, o 
assentamento das redes foi executado 
de forma totalmente manual pelos 
operários porque no local existem muitas 
vielas estreitas e escadões que impedem 
a entrada de máquinas, tornando a 

execução dos trabalhos mais difícil.
     Durante as obras, equipes da Sabesp 
fizeram o cadastramento das famílias na 
categoria de tarifa social, assim como 
as demais orientações aos moradores 
no próprio local, sem necessidade 
de deslocamento.
     A regularização da água - com 
endereço e nome do morador na conta  
- traz também cidadania aos moradores 
do Pégaso que se abasteciam de maneira 
informal e ficavam sujeitos aos riscos 
de contaminação nas redes de água e 
sofriam com vazamentos e falta de água 
frequentes, sem ter a quem recorrer. 
     Além destes benefícios, toda a região 
no entorno do núcleo Pégaso também 
já sente as melhorias no abastecimento 
após a redução das perdas de água 
- que sempre é maior em locais com 
ligações informais - garantindo assim o 
melhor uso e oferta da água para todos 
os moradores. 



Fala comunidade!

“Eu achei a regularização da água muito 
boa. Eu moro aqui há 11 anos e já sofri 
muito sem água, com filho pequeno, ter 
que ficar pedindo garrafa de água para 
os vizinhos para dar para as crianças 
beberem. Sofri muito sem água aqui. 
Agora posso confiar, porque tenho água 
tratada em casa.”

Adriana Silva Gomes, 
moradora

“Estamos muito felizes com a entrada 
da Sabesp aqui, porque há um tempo 
nós tínhamos água misturada com 
esgoto. As crianças aqui estavam quase 
sempre indo parar no hospital. Mas 
agora a Sabesp chegou e colocou água 
potável com qualidade para melhorar a 
vida da nossa população. Eu só tenho a 
agradecer. A população está muito feliz.”

Nelson Siqueira Filho,
morador

“A travessa onde eu moro foi a primeira 
a ter água regularizada aqui na 
comunidade. Tem sido maravilhoso, 
porque com o gato não tínhamos a quem 
recorrer. Agora nós podemos chamar a 
Sabesp que eles vem, com certeza. Não 
vão negar.”

Maria de Lourdes Silva e Silva,
moradora
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O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp
levando qualidade de vida e lazer para Embu das Artes

Para os moradores da Comunidade Pégaso, o sentimento é de satisfação. 
Depois de passarem anos sofrendo com doenças e intermitência 

no abastecimento, agora eles podem contar com o serviço de
qualidade que é característico da Sabesp.

Atendimento Sabesp

ATENDIMENTO VIRTUAL
www.sabesp.com.br (Agência Virtual e Atendimento Online via Chat).

ATENDIMENTO TELEFÔNICO
Serviços comerciais: 0800 011 9911 (ligação gratuita) segunda a sexta 

das 7 às 21 horas / sábados das 7 às 13 horas.
Para emergências como falta d’água, vazamentos e esgoto entupido. 

Funciona 24 horas todos os dias. Disque 195 (ligação gratuita).

ATENDIMENTO PESSOAL
Verifique em sua conta de água a agência mais próxima de sua residência 

e os horários de atendimento.


