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Sabesp regulariza 
abastecimento no Jardim Laura

No Jardim Laura, as melhorias da 
Sabesp já chegaram. Por meio de um 
intenso trabalho social com a liderança 
comunitária local foi possível resolver o 
problema de abastecimento irregular 
na região. 

Cerca de 2 mil pessoas passaram a ter água 
da Sabesp na torneira de casa. As melhorias 
incluem até a área do bairro mais distante, 
chamada de Rua 1001, onde moram 315 
famílias. Neste local, o abastecimento 
irregular passava próximo a uma fossa, 
com alto risco de contaminação. A partir 
da regularização no abastecimento, esse 
problema foi eliminado e a comunidade 
bebe água tratada e de qualidade 
garantida da Sabesp.

Trabalho social

A Sabesp desenvolve o Contrato de 
Performance para regularizações 
de ligações de água em áreas de 
vulnerabilidade social, desde fevereiro 
de 2016.  Por meio desses contratos, que 
fazem parte do programa de redução de 
perdas e melhoria do abastecimento para 
a Região Metropolitana de São Paulo, a 
Sabesp 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.

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). 
No Jardim Laura foram regularizadas 
aproximadamente 500 ligações.
 
“A Sabesp nos procurou e gente começou 
esse trabalho aqui de cadastrar, ver 
quantas famílias estavam puxando 
água de maneira irregular para fazer a 
regularização. Acontece que o número 
de moradores vem aumentando e agora 
é o pessoal que está nos procurando. 
Eles também querem o relógio, porque 
estão vendo os benefícios que os 
vizinhos que já têm. Então eles querem 
também”, declarou a presidente da 
Sociedade Amigos do Jardim Laura, 
Solange Pereira de Oliveira.



Fala comunidade!

Estou aqui há 16 anos e a água 
a gente pegava da pracinha 
(abastecimento irregular), dali eu 
fui passando pra um pra outro, pra 
outro, porque, você pode viver num 
lugar no escuro, mas sem água não. 
Depois que a Sabesp veio aqui está 
melhorando bastante.

Antônia da Silva Oliveira 

Faltava água dois, três dias. Era um 
transtorno. Tinha mãe que rezava 
para chegar o horário da criança ir 
pra escola porque não tinha água 
pra fazer comida em casa. Agora 
que a Sabesp está aqui, ficou ótimo. 
E ainda foi boa a questão da Sabesp 
ter vindo com esse propósito de 
pagar a tarifa social, porque assim 
a gente tem o direito de usufruir de 
uma água com qualidade.

Solange Pereira de Oliveira

Agora a água tá boa, limpinha. Antes 
era barrenta. Porque era de cano 
que a gente pegava. As famílias aqui 
tinham medo de tomar. Desde que 
regularizou, estou bebendo água da 
torneira e nunca mais faltou água.

Cícera Lopes da Silva
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Para os moradores do Alvarenga - Jardim Laura, o sentimento é de satisfação.

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

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.


