
sabespnoseubairro
informativo

Iguassu – Edição 76 – novembro/2016 | www.sabesp.com.br/sabespnoseubairro

Sabesp muda para melhor a 
vida de moradores de Diadema

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

No município de Diadema desde 
2014, a Sabesp conseguiu em pouco 
tempo otimizar o abastecimento da 
região. Foram realizadas melhorias 
no abastecimento de água como a 
implantação de nova adutora Nações-
Real, novo reservatório no Jardim Inamar 
com capacidade de armazenar 5 milhões 
de litros de água, uma nova estação 
elevatória e novas redes de distribuição. 
Essas medidas beneficiaram inclusive 
os moradores de áreas mais altas, onde 
o desafio de fazer a água chegar até a 
torneira é mais difícil. 
No Núcleo Habitacional Iguassu, a 
comunidade sofria com o abastecimento 
irregular e constante falta de água. As 
moradias ficam em uma região alta 
dificultando ainda mais a vida dos 
moradores. O problema foi solucionado 
com a instalação da rede da Sabesp 
na região. Só o Núcleo Habitacional 
Iguassu, que engloba a Rua Iguassu e a 
Rua Projetada Um, recebeu 732 metros 
de novas redes de água e ligações 
domiciliares para abastecer o local com 
água de qualidade garantida pela Sabesp.

Ação Social

A Sabesp tem um trabalho social que 
visa acompanhar o atendimento e a 
execução das obras junto às áreas 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.
Os trabalhos começam a partir do 
contato com os líderes comunitários e 
associações de bairro. Em seguida são 
feitas reuniões com os moradores para 
mostrar os benefícios do serviço da 
Sabesp. Todas as etapas do serviço são 
explicadas, incluindo previsão de início e 
término. 
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). Além de água 
tratada da Sabesp, os moradores passam 
a ter um comprovante de residência. 



Fala comunidade!

“Moro aqui tem 23 anos. Tinha 
rede lá embaixo e a gente puxava 
com mangueira, que só vivia 
estourando e a gente ficava sem 
água. Aí tinha que buscar água 
de uma biquinha. Nós somos em 
9 pessoas aqui em casa, imagina 
como era difícil ficar sem água. 
Depois que ficou tudo pronto, 
melhorou e ninguém mais fica 
sem água. Ficou 100%.”

Josefa Firmino Santana

“Faltava água direto por aqui. 
Você virava a torneira e ela estava 
seca. A gente pegava daqui de 
baixo em uma bica. Quando a 
Sabesp veio arrumar tudo foi 
ótimo porque tem água todo o 
dia. É água boa, não tenho do 
que reclamar, em vista de todo 
sofrimento que tinha, vivemos 
muito bem agora”.

Odon Gomes da Silva
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Para os moradores de Iguassu, o sentimento é de satisfação.

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

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.


