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Sabesp regulariza água no 
bairro Jardim Capela 

Os moradores do Jardim Capela 
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 Vila Guiomar, 
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

Além de levar água tratada aos 
moradores, a Sabesp desenvolve 
um diálogo permanente com as 
comunidades por meio de reuniões 
e visitas técnicas que orientam, tiram 
duvidas e agilizam a execução de 
eventuais reparos no abastecimento. 
“A Sabesp tem um canal de 
comunicação que a gente não 
tinha com ninguém aqui no bairro. 
Qualquer questão de vazamento ou 
outro problema a Sabesp resolve 
rápido, porque temos acesso direto 
com o agente comunitário da 
empresa. A gente é bem recebido.  
Eu quero parabenizar a Sabesp 
pelo quadro de funcionários e 
pela eficiência deles nas nossas 
reivindicações do dia a dia”, 
Nelson Domingos da Silva, líder 
comunitário.  

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



Fala comunidade!

“ Moro no bairro há 17 anos, Antes 
o bairro ficava uma semana 
sem água. A água só vinha de 
madrugada. A gente tinha que 
se virar, pedir pra quem tivesse,  
com vizinho, ou ir tomar banho 
em outro lugar. Hoje melhorou 
bastante. De seis anos pra cá 
melhorou bastante. Agora todo 
mundo tem água. Ficou bom. ”

Delci Henrique dos Santos 
(Maradona) 

“ A Sabesp cumpre com o que 
nos promete. A nossa região 
aqui era abastecida da seguinte 
forma.  A água vinha pela M’ Boi 
Mirim abastecia toda a baixada 
do bairro aqui, porém quando ia 
chegar no alto a gente ficava sem 
água porque não tinha pressão 
suficiente. Então, a Sabesp trocou 
as bombas e agora (a água) vem 
com pressão grande. Melhorou 
bastante o abastecimento. Além 
da bomba, a Sabesp concluiu o 
reservatório do Jardim Ângela e a 
gente não teve mais problema. “ 

Nelson Domingos da Silva 

“ Antigamente, faltava água três, 
quatro dias direto. O caminhão-
pipa vinha abastecer aqui. Era 
agonia. Todo mundo sem água, 
as crianças pra ir pra escola não 
podia tomar banho. Água pra 
beber e cozinha, a gente tinha 
que comprar. Com as melhorais 
o abastecimento está 100% com 
água todos os dias. Agora tá 
sossegado. “

Otávio Saturnino da Silva
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Para os moradores do Jardim Capela,  o sentimento é de satisfação.

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

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.


