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Mais melhorias  
no abastecimento 
de água na região 
do Alvarenga

Governo do Estado de São Paulo e Sabesp garantem o abastecimento em  
São Bernardo do Campo serão mais de 240 mil pessoas beneficiadas

A Sabesp continua tra-
balhando incansavelmen-
te para continuar garan-
tindo a qualidade de vida 
dos moradores de São 
Bernardo do Cam-
po, beneficiando, 
inclusive as futu-
ras gerações. 

A empresa está 
implantando o Re-
servatório Alvaren-
ga, com capacidade 
de armazenamento de 
15.000m³, beneficiando os 
bairros Garças, Ideal, Vila 
Brasilândia, Parque dos 
Pássaros, Jardim Nazaré, 
Jardim Selma, João de Bar-

ros, Orquídeas, Jardim Las 
Palmas. A obra, em fase 
de conclusão, começará a 

operar em abril de 2016, 
abastecendo cerca 

de 145 mil pes-
soas. Os investi-
mentos foram de 
R$ 13 milhões.  

Na região do 
Alvarenga, por 

meio de contrato 
de performance, já 

foram investidos R$ 11 
milhões, beneficiando a 
população de 95 mil pesso-
as. Foram realizadas me-
lhorias, como a subs-
tituição de 8.000 
ramais de água e 
de 3.500 metros de 
redes de água, que 
contribuem para 
redução das perdas 
físicas e melhorias no 
abastecimento. 

Além disso, os conjun-
tos de moto bombas que 
abastecem as regiões do 

Parque das Garças, João de 
Barros e Ideal foram mo-
dernizados, proporcionan-
do melhorias significativas 
eliminando definitivamen-

te a intermitência no 
abastecimento.

Além dessas 
ações de melho-
rias no abasteci-
mento, já foram 
regularizados di-

versos núcleos re-
sidenciais, tais como 

Casa Nova, Serro Azul e 
Jardim Laura. Assim, cerca 
de 2.440 pessoas, terão suas 
ligações regularizadas.
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Informações Complementares 

O Programa Pró Billings em São Bernardo
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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  

Em fevereiro, a empresa lan-
çou uma ofensiva para instalar 
as redes de água para 120 mil 
imóveis construídos em área 
informal na Grande São Pau-
lo. A operação visa garantir 
água de qualidade para quase 
400 mil pessoas, que hoje fa-
zem “gatos” para se abastecer. 
Pretende também diminuir as 
perdas com vazamentos, já 
que as mangueiras puxadas 
para levar água a esses imó-
veis costumam sofrer com 
furos constantes, que podem 
inclusive permitir a entrada 
de sujeira. 

No ABC, a operação aconte-
cerá no município de São Ber-
nardo. A prefeitura já liberou 
as áreas e estão acontecendo 
as reuniões com as lideranças 

comunitárias dos núcleos in-
seridos no Programa. Ao todo, 
são 15 localidades conside-
radas de alta vulnerabilidade 
social, que serão mapeadas 
e cadastradas, dando início, 
após esta fase, à implantação 
das redes de água oficiais. 

O contrato, que tem dura-
ção de 12 meses e começou 

a vigorar em fevereiro/16, 
executará cerca de 7.000 li-
gações, contemplando cer-
ca de 25.000 pessoas. Com 
isso, a empresa deixará de 
perder cerca de 81.000 m³/
mês, além de dar à popu-
lação uma água de melhor 
qualidade, trazendo saúde 
e cidadania.

O Pró-Billings objetiva 
melhorar a qualidade da 
água através da coleta e 
tratamento dos esgotos sa-
nitários, além de recuperar 
e melhorar a qualidade am-
biental das áreas degrada-
das, aumentar a qualidade 
de vida da população, bem 

como preservar este impor-
tante manancial da RMSP. 
As intervenções relativas a 
esgotamento sanitário da 
Sabesp totalizam aproxi-
madamente 250 milhões, 
abrangendo todo o sistema 
de exportação dos esgotos 
da Bacia Billings, levando os 

esgotos para tratamento na 
ETE ABC. A população local 
beneficiada é de cerca 250 
mil habitantes, porém, quan-
do considerada a população 
da RMSP, este número salta 
para 5 milhões habitantes. 
A conclusão do projeto está 
prevista para 2020. 


