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Sabesp regulariza 13 mil ligações 
de água na zona leste da Capital

Jardim Lourdes, na região 
de Guaianases já teve  
250 ligações regularizadas;  
obras também foram 
iniciadas no Cangaíba

Cerca de 13 mil imóveis da zona 
leste da Capital passarão a contar com 
o benefício da água tratada e abaste-
cimento regular. A ação já foi conclu-
ída em Guaianases, onde mais de mil 
moradores do bairro Jardim Lourdes 
foram beneficiados. Atualmente, as 
obras estão em andamento na região 
do Cangaíba; os bairros de São Miguel 
Paulista e Itaquera também terão áre-
as beneficiadas. 

A ação faz parte de uma grande ope-
ração que visa à instalação de redes de 
água para imóveis construídos em área 
informal na Grande São Paulo.  

Todos os clientes residenciais que 
forem conectados na operação tam-
bém serão beneficiados com a tarifa 
social, que equivale a cerca de 33% da 
tarifa normal. 

Outros benefícios para os morado-
res estão na melhoria da saúde, com a 
garantia de fornecimento de água de 
qualidade, e na cidadania, já que ele 
passa a ter um comprovante de ende-
reço. Para a sociedade como um todo, 
o ganho ocorre com a diminuição dos 
vazamentos numa área onde antes 
não era possível fazer a ligação.

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida para a Região Leste

Comunidade Caixa d’Água (Cangaíba): 
novas redes já estão sendo assentadas 

nas ruas principais e nas vielas

Oportunidade de trabalho

Na região do Jardim Lourdes e em 
mais três áreas da zona leste da Capi-
tal, jovens de comunidades a serem 
regularizadas estão atuando no pro-
jeto. Por meio de uma parceria com 
uma empresa de informática, 100 jo-
vens da comunidade participaram de 
um curso de atendimento ao cliente, 
dos quais 16 foram contratados pela 
prestadora de serviços para atuar em 
ações do projeto, realizando levan-
tamentos comerciais e aten dimento 
aos moradores. 



Fala comunidade!
Para os moradores da zona leste, o sentimento é de satisfação.

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida para a zona leste

“Sinceramente é muito bom!  
A gente se sente mais morador 
do lugar tendo tudo regulamen-
tado, sabendo que tem para 
quem recorrer se precisar; pra 
algum problema, tem um telefo-
ne para o qual possamos ligar e 
resolver nossa questão; então a 
gente está muito satisfeito com a 
regularização.”

Denise Gonçalves do Prado 
Moradora do Jardim Lourdes  

há cerca de 3 anos

“Em casa sempre teve problema com falta d’água; às vezes vem 
água com mau cheiro e, devido a ser uma encanação exposta, 
sempre teve doença também. Nós, moradores da comunidade, 
precisamos de uma água tratada nas nossas residências. Eu sou 
muito grata, pois o projeto foi uma oportunidade. Foi através dele 
que eu consegui enxergar o meu futuro.”

Camila da Silva Calixto
Moradora da comunidade e contratada  

para atuar nas ações de regularização

“Isso para nós é um sonho, porque a 
gente tem um endereço fixo agora. 
Não só eu, mas todos os morado-
res aqui da comunidade estamos 
felizes porque a Sabesp nos trouxe 
água. Pra nós, é um sonho se reali-
zando! Achávamos que ia demorar, 
mas saiu mais rápido do que ima-
ginávamos. Queremos agradecer 
muito a vocês!”

Francisco Adalberto Peixoto 
Moraes Filho (Alemão) 

Morador do Jardim Lourdes  
há 5 anos

“É um trabalho excelente. Está-
vamos com problemas na água, 
tanto o abastecimento como a 
qualidade. A população reclama 
muito quando não tem água. Até 
as pessoas que no começo não 
estavam aceitando fazer o cadas-
tramento agora estão vendo que 
é para benefício próprio e elas 
mesmas estão indo atrás para fa-
zer o cadastro.”

Edinalda Ferreira Silva
Moradora do Cangaíba  

há 17 anos
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