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Sabesp regulariza 
abastecimento na parte nova do  

Alvarenga - Casa Nova 

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida para Alvarenga - Casa Nova 

O bairro Alvarenga, em São Bernardo 
do Campo, está recebendo as 
melhorias da Sabesp. Por meio de 
um intenso trabalho social com 
a liderança comunitária local foi 
possível resolver o problema de 
abastecimento irregular na região.
O bairro foi divido em duas partes, 
os moradores antigos já tinham o 
abastecimento regularizado, mas 
faltava levar água da Sabesp para as 
novas famílias que se instalaram ao 
longo do tempo.
A partir da parceria entre a 
comunidade e a Sabesp, em cerca de 
um mês, a instalação da rede de água 
foi concluída nesta nova área. Hoje os 
moradores tem água de qualidade 
Sabesp na torneira das casas.

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 há 5 anos. O abastecimento 
era uma calamidade. Falta dois, 
três dias água. A gente se virava, 
pegava dos vizinhos. Agora tá 
ótimo, não faltou mais água. 
Quando os técnicos estavam aqui 
fazendo a ligação da água eu falei 
pra eles botarem logo a água aqui 
em casa. É bem melhor agora, 
mesmo que a gente pague, pelo 
menos você tá vendo que não 
falta água.”

Lucineia da Silva Cavalcante

“Logo que me mudei pra cá, tem 
uns 5 anos, a gente tinha água 
irregular. Só que faltava muito. Era 
assim: Hoje tem água, mas depois 
ficava 2 ou 3 dias sem. Várias 
vezes tivemos que ir para a casa 
da sogra pra tomar banho. Há 
cerca de um mês a Sabesp colocou 
água pra gente e melhorou 110%, 
tem água na torneira e na caixa. 
Agora, só vou na casa da sogra de 
visita.”

Márcio Belmiro Lins

“Desde que a Sabesp veio aqui 
e arrumou tudo não faltou 
mais água. Antes tinha muito 
problema, quebrava cano, ficava 
com vazamento na rua. Antes, 
com esse calor a gente não teria 
água aqui, mas agora tem.”

Maria Silvia de Souza Teixeira
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Para moradores de Alvarenga - Casa Nova, o sentimento é de satisfação

“Eu sou uma das moradoras mais antigas. Essa parte aqui tem água, 
mas antes não era assim. Me lembro quando estava grávida, com 
aquele barrigão, tinha que acordar 5 da manhã pra poder pegar 
água e lavar roupa. Como o bairro cresceu, uma parte ficou sem 
abastecimento. Depois que a Sabesp veio, tem mais ou menos um mês 
que os novos moradores estão tendo acesso a água também.”

Maria das Graças Oliveira Souza

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida para Alvarenga - Casa Nova 


