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Sabesp muda para melhor a 
vida de moradores de Diadema

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 Jardim Santa Fé, no núcleo Pedreira 
Alvarenga e Nicola Imparato, a população 
que antes dependia de caminhões-pipa, 
hoje tem água direto na torneira. Acabou 
a trabalheira de armazenar água pela casa. 
Foram feitas 29 novas ligações novas de 
água e 210 metros de redes que levam 
água potável, com garantia de qualidade 
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. 



Fala comunidade!

Quando viemos morar aqui há 
três anos o abastecimento era por 
caminhão-pipa. Faltava água, 
teve vezes que ficamos 10 dias sem 
uma gota. Agora tem um mês que 
a Sabesp instalou aqui e estamos 
recebendo água direitinho. Até 
retiramos do quintal os reservatórios 
que a gente tinha pra guardar água 
e vamos deixar a casa mais bonita. 
Mudou para melhor.

Jefferson Cerqueira dos Anjos

Desde que moro aqui, há 52 anos, 
a gente pegava água de poço, 
depois pegamos de caminhão-
pipa, faltava água pra tudo. Com 
essa regularização da Sabesp a 
água vem sempre e com pressão. 
Estou sossegado porque sei que não 
preciso mais ficar em casa esperando 
o caminhão-pipa chegar. Eu abro a 
torneira e tenho água. 

Valdir dos Santos

Teve uma época que a gente tinha 
que chamar o caminhão –pipa, mas 
tinha dia que não vinha. Eu moro 
com filhos e netos, imagina ficar sem 
água. Agora com a Sabesp aqui a 
gente se sente mais segura. 

Emília Aparecida Honório da Silva
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Para os moradores do Jardim Santa Fé, 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 Jardim Santa Fé

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.


