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Jardim Belcito começa a 
receber água da Sabesp 

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

Para a comunidade do Jardim Belcito, 
um loteamento de cerca de 4 anos, 
a água da Sabesp trouxe a garantia 
de bem-estar e de um futuro melhor 
para 350 famílias. Acostumados ao 
abastecimento irregular, sem garantia 
de qualidade, os moradores se 
conscientizaram da importância da 
rede regular de água da Sabesp, graças 
ao um trabalho social da companhia 
junto à liderança comunitária local.

Ação Social

A Sabesp realiza um importante 
trabalho junto às comunidades com 
alta vulnerabilidade social, levando 

Água tratada da Sabesp está mudando para melhor a vida de quem mora no Jardim 
Belcito, na região sul da capital, melhorando a vida de mais de mil pessoas.

água tratada aos moradores dessas 
regiões, pagando um valor acessível, 
por meio da tarifa social, que 
contempla consumo de até 10 mil 
litros de água por mês. 
Para orientar os novos consumidores, 
a Sabesp realizou reuniões com 
moradores e lideranças locais para 
explicar todo o procedimento 
de implantação e a importância 
abastecimento regular para a saúde 
das famílias. Em seguida, foi feito um 
cadastramento dos imóveis e por fim 
a implantação da rede, até a ligação 
das caixas UMA (Unidade Medidora 
de Água), que abriga o hidrômetro, o 
equipamento que registra o consumo 
mensal da moradia.



Fala comunidade!

“Estamos muito satisfeitos com o 
trabalho da Sabesp aqui no bairro, 
conseguimos negociar os imóveis 
tudo direitinho e agora tava 
faltando a água para completar a 
felicidade.”

Marinalva Nascimento
da Silva Rodrigues

 “A água chegou e estamos 
muito felizes, porque a gente 
quer pagar pelo que usa, assim a 
gente sabe que vai ter água boa. 
Quando o pessoal aqui pegava 
água, ela podia estar com sujeira 
e trazer doenças pra dentro de 
casa.  Agora, não. Estamos mais 
sossegados.”

Ronaldo Ribeiro do Espírito 
Santo

“A vinda da água aqui pra nós 
foi uma grande vitória, uma 
conquista. Essa foi uma área 
invadida, mas conseguimos 
negociar a compra dos terrenos 
em 2014. Por isso, ter água 
vindo é uma conquista para a 
comunidade.”

Maria Aparecida de Carvalho
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Para os moradores de Jardim Belcito, o sentimento é de satisfação.

“Quatros anos atrás, quando a gente veio pra cá, a gente pegava água 
da rua, nós começamos a pegar pra um, pra outro e continuamos  
usando mesmo como “gato”, do jeito errado (irregular) que tava. Mas 
depois que a Sabesp arrumou tudo, ficou ótimo. A água vem direitinho 
e não falta água.”

Hélio de Jesus Lavrador

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.


