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Sabesp regulariza água no 
bairro Vila Guiomar  

Os moradores da Vila Guiomar e 
adjacências perderam a conta de quantas 
vezes tiveram que chamar o caminhão 
pipa para garantir o abastecimento de suas 
casas. Com a chegada da Sabesp ao bairro, 
o fornecimento de água foi regularizado e 
agora todos tem água potável de qualidade 
garantida pela Sabesp em suas torneiras. 

A instalação do Booster (equipamento 
que bombeia e garante pressão à água) 
Arizona, permite que a água chegue com 
pressão e garanta o abastecimento das 
casas.Esta melhoria acabou beneficiando 
outras regiões como Jd. Capela, Vila Calú, 
Jardim do Éden, Jardim Vera Cruz, Vila do 
Sol, Jardim São João, Chácara Sonho Azul, 
Vila Dom José e Parque das Cerejeiras.

Ação Social

A Sabesp tem um trabalho social que visa 
acompanhar o atendimento e a execução 
das obras junto às áreas de vulnerabilidade 
social. 

A partir do contato com os líderes 
comunitários e associações de bairro são 
mapeados áreas para atuação da Empresa.

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 
das obras e, por meio das reuniões com 
os moradores da comunidade, é possível 
explicar os benefícios do serviço da Sabesp 
e a importância da regularização da ligação 
de água, uso consciente, entre outros.

Após essa primeira etapa, os técnicos 
comunitários fazem 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). Além de água tratada 
da Sabesp, os moradores passam a ter um 
comprovante de residência. 



Fala comunidade!

“Quando a gente veio morar aqui, 22 
anos atrás, tinha muito problema de 
falta de água e a gente tinha meses 
que ficava quase um mês sem vim 
água. Você chegava do trabalho oito, 
sete da noite você precisava tomar um 
banho, não tinha (água). Às vezes você 
precisava lavar roupa de criança e não 
tinha.  Às vezes você precisava sair da 
sua casa pra procurar um parente mais 
próximo e muita dificuldade. Você tinha 
que comprar água, galões de água 
pra lavar uma louça, tomar até banho. 
Tinha que reunir todo mundo pra pedir 
o pipa (caminhão) e às vezes vinha, às 
vezes não vinha. Só que agora está tudo 
bem melhor. Já tem água encanada 
tem água pra todo mundo. Tem água 
regularmente, tá bem melhor.

José de Almeida 

“Tivemos muita dificuldade. Moro há 24 
anos aqui e chegou a ficar uma semana 
sem água, a gente reunia os moradores 
e levava para avenida para chamar 
a atenção da Sabesp . Tanto que os 
moradores todo dia me chamavam 
para perguntar se eu já tinha ligado 
pra Sabesp. Como líder comunitário, 
as pessoas cobram isso de você. Hoje, 
não se fala mais nisso, hoje você abre a 
torneira e sai água e água de qualidade”.   

Antônio Alexandrino Loiola

“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 da Vila Guiomar , 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.


