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Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida para Jardim Novo São 

Norberto e Jardim Reimberg

A água potável da Sabesp chegou para moradores dos 
bairros Jardim Novo São Norberto e Jardim Reimberg, na 
região sul da capital. A ação foi feita graças ao programa de 
redução de perdas e melhoria do abastecimento da Sabesp 
para a Região Metropolitana de São Paulo que, por meio 
de contratos de performance, agiliza o cadastramento das 
famílias que vivem em condições de alta vulnerabilidade 
social para que tenham o abastecimento regularizado. A 
instalação das caixas UMA (Unidade Medidora de Água), 
que contém o hidrômetro, é totalmente gratuita nessas 
regiões.

Antes da melhoria da Sabesp, as famílias captavam 
água de poços, sem nenhuma garantia de qualidade, sujeito a risco de doenças. No Jardim Novo São Norberto, a 
regularização foi finalizada em outubro de 2016, beneficiando 800 pessoas. No Jardim Reimberg, a regularização 
trouxe água da Sabesp para mais 200 moradores. 

Sabesp regulariza abastecimento 
de água no Jardim Novo São 
Norberto e Jardim Reimberg
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Fala comunidade!

Fala comunidade!

A gente tinha poço e o pouco que a 
gente tinha que dividir com o vizinho, foi 
dificuldade enorme. Tentava passar três 
dias, quatro dias com mil litros. 
Tá todo mundo contente aqui. Eu falei 
pro rapaz da Sabesp, pode mandar umas 
cinco contas pra mim que eu vou pagar 
esse mês tranquila (risos). Eu digo que 
não tem preço o que o pessoal da Sabesp 
fez pra gente. A água é um bem valioso 
e eles trouxeram esse bem valioso pra 
gente. 

Maurisatela de Almeida Silva

Antes a gente vivia em completa 
turbulência, na falta d’água, porque 
tínhamos que fazer algumas coisas 
que caracterizava até furto de água, os 
chamados gatos, que a gente conseguia. 
Mas vindo a Sabesp, todo esse problema 
foi sanado e a partir de junho para cá 
está tudo regularizado, são mais de 200 
moradias beneficiadas.
Com a Sabesp, a gente considera que o 
progresso chegou aqui no bairro. 

Antônio Pereira dos Santos 

A gente sempre precisava dos amigos, de 
alguém que tinha bomba pra mandar 
água pra gente. Agora, sim, as coisas vão 
se resolver e a gente vai beber uma água 
de qualidade, porque antes era água de 
poço, que não é confiável, vamos dizer 
assim. Agora as coisas vão melhorar 
100%.

José Geraldo dos Santos

Antes da regularização da Sabesp, eu 
vivia com problema de entupimento da 
torneira porque (a água) vinha com terra, 
vinha com sujeira. Tive que por telinha na 
máquina de lavar roupa porque vinha 
suja, era água de poço. Agora melhorou 
bastante porque a água vem com mais 
força na torneira, agora tem pressão e 
não falta água. A água tá vindo clarinha, 
limpinha.
 

Marina Rosa Limeira 

Eu moro na parte de cima do morro e a 
gente ia buscar agua lá embaixo perto da 
linha do trem.  A gente ia com balde na 
cabeça. Subia aqui por dentro do mato, 
descia, tinha trilha. Quando chovia não 
tinha condição, ninguém se segurava, 
tinha que ser dia de sol quente.  Pra 
lavar roupa, minha esposa descia com 
meu menino. Tirava água do poço e ia 
lavando. Era a maior dificuldade. Agora 
essa história vai ficar para trás. 

Luiz Ribeiro da Silva
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Para os moradores de Jardim Novo São Norberto , o sentimento é de satisfação.

Para os moradores de Jardim Reimberg, o sentimento é de satisfação.

A Sabesp realiza um trabalho comunitário 
durante todo o processo de regularização 
de água. Antes do início das obras, agentes 
comunitários percorrem os bairros, fazendo 
um cadastramento de quantas casas 
ou lotes receberão a melhoria, além de 
orientar a população sobre a importância 
do abastecimento regular, o uso consciente 
da água e informar sobre todo andamento 
das obras, desde implantação da rede de 
água até a instalação das caixas UMA 
(Unidade medidora de água) onde ficam 
os hidrômetros que medem o consumo das 
famílias. 

“Todo esse trabalho só fez adicionar 
conhecimentos e informações sobre o 
que na verdade era a Sabesp. A gente 
conhecia um pouco da Sabesp, mas 
quando a gente tem o contato direto e as 
informações certas, né? O ensinamento 
do uso adequado de cada coisa, tudo isso 
é benefício, contribui para o bem nosso”, 
esclarece o líder comunitário do Jardim 
Reimberg, Antônio Pereira dos Santos.


