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Sabesp regulariza água para 
comunidade Dersa

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

A Sabesp leva água e cidadania para 
os moradores da comunidade Dersa, 
próxima da Rodovia Imigrantes 
(Jabaquara), área onde havia captação 
irregular de água desde a década de 
1980. A comunidade virou essa página 
e a partir de setembro, 255 ligações de 
água foram feitas, beneficiando cerca 
de 900 pessoas. 
Como esta área é considerada uma das 
mais altas da região sul (840 metros 
acima do nível do mar), o desafio da 
equipe da Sabesp foi levar água com 
pressão suficiente até as moradias. 
Para isso, a companhia instalou o 
Booster Vila Clara (equipamento que 
bombeia água, dando força para que 
chegue com pressão adequada nas 
casas). Com as melhorias concluídas, 
a população pode ter água limpa, 
com qualidade garantida, na torneira 
e um comprovante de residência, 
que contribui para a inclusão 
social das pessoas. 

Ação 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 
Sabesp realiza um trabalho social com 
as famílias de comunidades com alta 
vulnerabilidade social. 
Na comunidade Dersa, esse trabalho 
vem sendo realizado desde abril 
deste ano, com o cadastramento das 
famílias, reuniões com a comunidade 
para explicar o passo a passo das obras, 
execução das novas ligações para 
regularização, instalação das caixas 
UMA (Unidade Medidora de Água), 
instalação de válvulas, interligação 
das redes e acompanhamento de 
consumo dos moradores por cerca 
de 12 meses. Todo trabalho tem custo 
zero para a comunidade.
Durante o período em que a Sabesp 

está presente no bairro é feito um 
acompanhamento das famílias, com 
palestras e orientações sobre educação 
ambiental. O serviço possibilita a 
manutenção do abastecimento 
dentro dos padrões de qualidade da 
Sabesp quanto à pressão, vazão e à 
potabilidade da água. 



Fala comunidade!

“A Sabesp nos procurou através do 
técnico comunitário, com a intenção 
de regularizar a água aqui. Fizemos 
reuniões com as famílias e representante 
da Sabesp para explicar como seria a 
implantação da rede regular. Depois 
que foi implantada a água, veio a 
melhoria. Todos os moradores têm o seu 
hidrômetro. Todos pagam a sua água e 
estão contentes com a taxa mínima. A 
comunidade inteira tá satisfeita. “

Carlos Antônio Cavalcante Costa 

“Hoje (o abastecimento de água) tá 
ótimo. Tem água, sim. Antes era um 
perrengue. A gente perfurava os canos 
e quebrava cano e a gente comprava 
e quebrava tudo de novo. Vazava 
muita água... Agora tem o reloginho 
e o endereço da conta. E vem água 
limpinha. “

Maria José da Silva

“Com a água veio um endereço, que a 
gente não tinha. Agora, a gente tem 
comprovante de residência no nome. 
Dá pra abrir crediário, conta em banco, 
dá pra fazer tudo direitinho, coisa que 
antes muita gente não tinha. Ter a água 
da Sabesp é bom, porque antes era 
muito desperdício de água. Agora que 
cada um paga a sua conta, o povo fica 
mais consciente”

Simone Zupa

“Estou morando aqui há seis meses e o 
abastecimento está 100%. Os técnicos 
da Sabesp estão sempre passando aqui, 
perguntando se a água tá boa, se tem 
alguma dúvida. Estou satisfeita.”

Bruna Cristina Damião de Sousa

“Com a conta da Sabesp, a gente passou 
a existir pra sociedade.  A gente não 
existia antes por não tinha comprovante 
de endereço. Não podia abrir conta em 
banco, quem tem alguém preso não 
tinha um endereço como referência. 
Quando a gente precisava de uma conta 
a gente tinha que pagar pra alguém 
falar que a gente morava de aluguel. 
Agora não tem mais nada disso.”.

Maria Aida Correa

“A vida antes era meio cruel né. Tinha 
que ficar pedindo água pra um, pra 
outro. Às vezes alguns tinham boa 
vontade e dava, mas nem sempre foi 
assim. Agora a situação é outra. Tá bem 
melhor. (Abro a torneira) Sai água boa, 
né?”.

Ademilson Ferreira dos Santos
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Para os moradores de Dersa, o sentimento é de satisfação.

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


