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Jardim Herplin passa receber 
água da Sabesp

Água tratada da Sabesp está 
mudando para melhor a vida de 
quem mora no Jardim Herplin, 
na região de Parelheiros, zona Sul 
da capital, trazendo água tratada 
para quase 600 pessoas.

No Jardim Herplin, o 
abastecimento irregular trazia 
dor de cabeça para as 150 famílias 
que vivem no local. Por causa dos 
desvios de captação de água, os 
riscos de contaminação eram 
constantes e quem mais sofria 
eram as crianças, com febre, 
alergias, viroses. 

Logo no primeiro mês de 
atuação da Sabesp na região, 
os moradores se sentem mais 
seguros ao consumir água 
tradada, sem risco nenhum para 
a saúde. Agora todos tem água 
potável de qualidade garantida 
pela Sabesp em suas torneiras.

Ação Social

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

Tem uns 12 anos, nossa luta no 
bairro. Era um sistema clandestino, 
no começo, e a gente sabe que não 
é uma água de qualidade: entra de 
tudo: areia, sujeira e outras coisas. Já 
teve gente na rua que ficou doente 
rua por causa da água. Porque não é 
uma água boa. Tendo um relógio de 
água você tem onde reclamar, você 
sabe e tem o controle de quanto vai 
gastar. Já chorei de alegria, quando 
a Sabesp veio pra cá. Só Deus sabe o 
que nós passamos.   

Leonarda Bento de Morais Silva

A gente obtinha água no meio 
daquelas instalações irregulares, 
que é o “gato”, e hoje estamos vendo 
aí mais uma conquista. Sabemos 
que é ruim ter água desviada, mas 
fico grato de a gente ter mais uma 
melhoria para o bairro. Queremos 
estar com tudo legalizado.

Elizmar Almeida

Moro há 5 anos aqui e nós usamos 
o gato nessa época por necessidade 
de água. A única forma que a gente 
achou foi fazendo isso.  Mas com o 
tempo a gente foi se mobilizando, 
buscando regularizar tudo, 
participamos de várias reuniões 
e esse ano teve a autorização 
para a Sabesp vir para cá.  Ver os 
funcionários da Sabesp trabalhando 
e saber que teremos água de 
qualidade deixa a comunidade feliz. 

Rosivaldo José dos Santos
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Para os moradores do Jardim Herplin, o sentimento é de satisfação.

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

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.


