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Sabesp regulariza água no 
bairro DER 

A comunidade do antigo DER 
(Departamento de Estadas de 
Rodagem do Estado de São 
Paulo) nasceu do alojamento dos 
trabalhadores que construíram a 
Rodovia Anchieta, na década de 1940. 
A estrada foi concluída sete anos 
depois, mas os trabalhadores do DER 
foram ficando no local e com o passar 
do tempo, as famílias cresceram, mais 
moradores chegaram ao bairro e os 
problemas no abastecimento de água 
aumentaram porque as ligações não 
eram regularizadas. 

Mas a história mudou. Após um 
trabalho social da Sabesp na 
comunidade junto às lideranças 
do bairro, os moradores hoje têm 
água regularizada e de qualidade na 
torneira.

A Sabesp mapeou toda a área e 
renovou as redes antigas, pondo 
um fim aos vazamentos que tiravam 
o sono dos moradores.  Com essas 
melhorias, cada família recebeu as 

ligações de água em suas casas sem 
custo nenhum. Foram 1.266 ligações 
de água, levando qualidade de vida a 
mais de 4 mil pessoas. 

Ação Social

O trabalho social da Sabesp por meio 
de Contratos de Performance faz parte 
do programa de redução de perdas e 
melhoria do abastecimento para a 
Região Metropolitana de São Paulo. 
Esta é uma ação da Sabesp com as 
famílias de comunidades com alta 
vulnerabilidade social. 

Na comunidade DER, esse trabalho 
foi concluído em julho deste ano e a 
Sabesp continua no local por 12 meses 
realizando o acompanhamento com a 
comunidade. Além da regularização 
no abastecimento, outras ações 
também integram o trabalho social 
da Sabesp, como a apresentação de 
palestras sobre a conscientização 
do meio ambiente, o uso racional da 
água e o descarte correto de resíduos, 

que, quando mal descartados podem 
propagar doenças e comprometer a 
os moradores e a natureza.



Fala comunidade!

“Moro aqui há 30 anos e sempre 
faltava muita água, agora não 
está faltando mais. Tinha vezes 
que a gente ficava sem água até 3 
dias na semana. Agora não falta 
mais água, mesmo assim a gente 
sempre faz economia.”.

José de Almeida 

“No começo faltava água por 
vários dias, havia vazamento 
nas vielas e becos. Mas faz pouco 
mais de três meses que a Sabesp 
implantou os relógios. Agora tem 
uma tarifa social para até  10 mil 
litros de água, então a pessoa 
automaticamente vai se reeducar 
para consumir bem essa água.  
Depois que foi feito esse sistema 
não tivemos problema mais 
nenhum de água, foram trocados 
canos de abastecimento. Tudo 
foi refeito e a comunidade está 
satisfeita”.   

Walter JacintoSilva

“Moro há 53 anos no bairro 
e agora que regularizaram 
aqui, ficou melhor ainda.  
Quando faltava, como eu tinha 
reservatório minha família não 
tinha problema, mas gente 
acabava ajudando as pessoas 
das imediações. (Para quem não 
tinha caixa d’água) era bem cruel, 
não tinha água pra cozinhar, 
então a gente ajudava. Agora 
não precisa mais porque todo 
mundo tem água”.  

Paulo Cesar Bernardo
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Para os moradores do Jardim DER, o sentimento é de satisfação.

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

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.


