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Sabesp muda para melhor a 
vida de moradores de Calango

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 Cação/Calango, 
que compreende as ruas Calango e a Vila 
Fortaleza, o problema era a existência de 
um só hidrômetro para várias famílias, 
com isso, o consumo era descontrolado e 
o valor da conta era alto. 

Com a instalação de caixa UMA (Unidade 
Medidora de Água) para cada moradia, 
essa situação acabou. O morador só paga 
pelo que realmente usar. Na parte baixa 
da comunidade, os moradores ainda 
pegavam água de poço, sem tratamento. 
A Sabesp instalou um Booster no local 
para transportar água com pressão para as 
casas. Agora todos tem água potável, com 
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. 

O Núcleo Habitacional Cação/ Calango 
recebeu 75 novas ligações de água, por 
meio dos 250 metros de rede de água 
tratada da Sabesp.



Fala comunidade!

A gente aqui usava água de poço, 
depois pegava com uma vizinha 
e dividia entre as famílias. Com a 
Sabesp melhorou 100%, não falta 
água aqui.

Eliana Alves da Silva

Aqui, durante 15 anos, a gente 
usava rede irregular. Às vezes 
era um hidrômetro para várias 
casas e a conta vinha alta, não 
tinha controle, cada um gastava 
o quanto queria. Agora, por aqui 
está nota 10. Não falta mais água 
e cada morador paga pelo que 
consome.

Marcos Antônio de Souza

Antes era uma bagunça. Mais 
de 60 pessoas usando um 
único hidrômetro. Aí criava 
um problema, porque a gente 
economizava, mas as outras 
famílias, não. Quando a Sabesp 
veio regularizar tudo, esse 
problema foi resolvido, cada 
família tem o seu relógio e paga 
pelo que gastou. 

Diana Lopes da Silva
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Para os moradores de Calango, o sentimento é de satisfação.

Graças ao canal direto com os técnicos comunitários da Sabesp, líderes comunitários
 mantém diálogo permanente com a empresa de abastecimento, dando agilidade 

na solução de problemas.

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

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.


