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Comunidade do Vietnã, do Núcleo Alba, 
recebe regularização de água da Sabesp

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida para a Comunidade Vietnã 

O abastecimento regular de água da 
Sabesp começou a chegar às comunidades 
no entorno do Jardim Alba, na região 
do Aeroporto de Congonhas. A região 
foi dividia em oito áreas para facilitar o 
processo de ligação da rede de água.
O primeiro lote a receber as melhorias foi 
o Vietnã, onde foram feitas 485 ligações, 
beneficiando cerca de 1,8 mil pessoas.  O 
trecho da comunidade Taquarituba está 
recebendo as ligações de rede de água 
e as caixas UMA (Unidade Medidora de 
Água) estão sendo instaladas em 550 
moradias. As próximas áreas a receberem 
as melhorias são os lotes Henrique 
Mindlin, Babilônia, Souza Dantas, Alba, 
Beira Rio e Rocinha, totalizando 2.737 
ligações, levando água potável a quase 
12 mil pessoas.

Todo o núcleo recebe água de três 
reservatórios diferentes. O do Campo Belo, 
o do Jabaquara e o de Americanópolis, por 
isso, as obras foram divididas de acordo 
com o reservatório que abastece o trecho.

Ação Social

A Sabesp tem um trabalho social que visa 
manter o atendimento e a execução das 
obras junto à área de vulnerabilidade social. 
Por meio dos contratos de Performance 
que fazem parte do programa de redução 
de perdas e melhoria do abastecimento 
para a Região Metropolitana de 
São Paulo, a companhia faz todo o 
acompanhamento e reuniões com a 
comunidade para explicar como serão as 
obras, a importância da regularização da 
rede de água, uso consciente, entre outros.
“Começamos os contatos, procurando 
os líderes comunitários, associações de 
bairro e depois fazemos reuniões com 
os moradores para mostrar os benefícios 
do serviço da Sabesp. A gente explica 
todo passo a passo do serviço, previsão 
de início e término. A aceitação é sempre 
muito boa, porque ter uma conta no 
nome da pessoa é um comprovante de 
residência e a partir dali ela pode procurar 
um emprego, fazer financiamento. A vida 

da pessoa muda, pagando a tarifa social 
para o consumo de até 10m3 de água”, 
explicou o engenheiro civil Rafael Cedan 
dos Anjos, do consórcio responsável pelo 
contrato de performance naquela região.
Após essa primeira etapa, os técnicos 
comunitários fazem a chamada selagem 
das casas, que é uma identificação em cada 
moradia onde o serviço será implantado. 
A medida visa manter um controle sobre 
a quantidade de serviço e de materiais a 
serem utilizados. 
Com os contratos de adesão assinados, 
começam as obras de instalação da rede 
de água e das caixas UMA (Unidade 
Medidora de Água).



Fala comunidade!

“Fizeram o trabalho direitinho, 
abriram aqui (para regularizar a 
rede) e fecharam rapidinho. Antes de 
vir pra cá a gente morava no Grajaú, 
não tem nem um mês que mudamos 
pra cá e já veio água pra família. “

Aparecida Soares

“No começo tinha um relógio só para 
todas as casas, vinha uma conta só 
pra todo mundo e a gente dividia. Faz 
uma semana que regularizou. É bom 
porque a gente vai ter uma conta só 
pra gente. Individual. Pra mim é bom 
porque eu vou ter um documento 
no meu nome pra poder abrir conta 
em banco no meu nome né? Porque 
quando a gente vai abrir conta eles 
pedem comprovante de residência. E 
eu não tinha até então. “

Ediogina Pereira dos Santos

“Não falta água aqui não. Como 
sou cabeleireiro não posso ficar sem 
água, senão eu não tenho como 
trabalhar e a situação se complica, a 
água é muito importante pra família 
e para o trabalho. “

José da Silva Feitosa
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Para os moradores da Comunidade Vietnã, o sentimento é de satisfação.

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.
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