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Sabesp leva água à comunidade 
do Jardim Manacá da Serra 

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida para o Jardim Manacá da Serra. 

A Sabesp implantou em setembro 
de 2016 a rede de distribuição de 
água para 470 famílias, que vivem 
em região de manancial do Jardim 
Manacá da Serra, região do Grajaú. A 
instalação é uma reinvindicação dos 
moradores do bairro. Antes disso, as 
famílias recorriam ao abastecimento 
irregular, além de captar água de um 
poço próximo ao bairro, sem nenhuma 
garantia de qualidade da água.  

Mais de 400 famílias da região foram beneficiadas com água tratada e abastecimento 
regularizado do reservatório do Grajaú

Agora, a comunidade recebe água 
tratada e de qualidade.
A região é abastecida pelo reservatório 
metálico Grajaú, com capacidade 
para armazenar 15 mil m3 de água. 
A estrutura fica ao lado do antigo 
reservatório que tem capacidade para 
10 mil m3. Desde o mês de abril de 
2016, os dois reservatórios passaram a 
abastecer juntos mais 800 mil pessoas 
dos bairros do Grajaú e de Parelheiros.

Rede de Esgoto

E vem mais melhorias por aí.  Em julho, 
a Sabesp informou aos moradores do 
bairro, em reunião na Associação União 
dos Moradores do Jardim Manacá 
da Serra, que está em andamento a 
implantação rede coletora de esgoto. 



Fala comunidade!

“Sou um dos primeiros moradores 
daqui e venho acompanhando o 
processo para a chegada da nossa 
água e estamos muito felizes por 
isso. Porque foi uma batalha muito 
grande. E com certeza, a Sabesp está 
trazendo conforto aos moradores, 
colaborando com a saúde pública”.

José Araújo Gomes

“Com a água da Sabesp, a sensação 
é e que agora você pode lavar uma 
casa, não precisa ficar olhando a 
caixa se tem (água). É uma sensação 
que a gente pode pagar uma conta 
de água e que a gente pode ter 
uma água limpa, potável na nossa 
torneira e no nosso chuveiro. Antes, 
era uma sensação de abandono 
total e agora, não. Quero agradecer 
a Sabesp que sempre nos atendeu e 
cumpriu tudo com rapidez”.

Alciete Araújo da Silva 
(Táta Silva)

líder comunitária o Bairro Manacá 
da Serra (Grajaú)

“O bairro existe há mais ou menos 
dezoito anos e há questão de um mês 
mais ou menos a Sabesp instalou 
a água e está em processo de 
instalação do esgoto. Antes, era uma 
luta porque a água é necessidade, é 
vida e nós coletávamos água através 
de poços, sujeito à contaminação 
de uma mina. Com a Sabesp é outra 
coisa, é água tratada, é saúde, é uma 
segurança para os moradores”.

Luiz Carlos Fioreze
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Para os moradores de Jardim Manacá da Serra, o sentimento é de satisfação.

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida para o Jardim Manacá da Serra. 

“Moro aqui há 11 anos. Esse lugar estava deserto. A gente era abastecido 
por uma mina. Depois vinha um caminhão pipa, mas a mangueira 
estourava, às vezes não chegava em todas as casas. Eu tive até um 
problema de pele por causa daquela água. Quando a Sabesp veio aqui e 
disse que em no máximo um mês ia ter água aqui eu nem acreditei. Qual 
não foi a minha surpresa, essa bendita água apareceu. Eu encho a minha 
caixa. Minha alegria é todo dia de manhã subir na laje e abrir a tampa 
da caixa d´água e ver que ela está cheia de aquela água límpida mesmo”

Milton Joaquim
com primeira conta de água


