
sabespnoseubairro
informativo

Biritiba Mirim – Edição 70 – outubro/2016 | www.sabesp.com.br/sabespnoseubairro

Sabesp completa 20 anos de 
atuação em Biritiba Mirim

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida para Biritiba Mirim

Há 20 anos, a Sabesp iniciava 
a prestação de serviços de 
saneamento no município de 
Biritiba Mirim. Hoje, os cidadãos 
podem se orgulhar do município 
que tem 100% de atendimento com 
água tratada, 100% de coleta de 

Município 300%: 100% de atendimento com água,  
100% de coleta de esgoto e 100% de tratamento do esgoto coletado
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esgotos e 100% de tratamento dos 
esgotos coletados na área urbana. 
Isso é qualidade de vida e respeito à 
população de Biritiba Mirim.

De 1996 para cá, muita coisa 
mudou. Enquanto a população 

aumentou em duas vezes, 
a quantidade de ligações 
de água e a extensão 
de redes praticamente 
quadruplicaram. Para 
acompanhar todo esse 
crescimento, a produção de 
água mais do que dobrou 
e os cidadãos biritibanos 
podem contar com 
abastecimento com água 
de qualidade assegurada 
em suas torneiras, até em 

bairros que antes eram atendidos 
somente por caminhão pipa, como o 
Jardim dos Eucaliptos, Nova Biritiba 
e Jardim Alvorada.



Fala comunidade!

“Nós sofremos bastante para construir, 
lavar roupa, esfregar roupa. Lá na bica, 
a gente pegava água para beber e 
cozinhar. Era um caminhão só; trazia 
água de 15 em 15 dias. Era muito difícil. 
A Sabesp veio aqui pro Jardim em 2000. 
Depois que inaugurou, é outra coisa, 
água na torneira. Só maravilha. Água 
é tudo na vida da gente. Sem água não 
somos nada. E tem esgoto também. 
Antes tinha esgoto a céu aberto porque 
a gente jogava na rua, era fedido, tinha 
mosquito. Hoje, estamos no céu.”

Aparecida Pedro de Godoy
Dona de casa, mora há 21 anos no 

Jardim dos Eucaliptos

 “Eu penso em Biritiba Mirim antes da 
Sabesp e depois da Sabesp. Uma coisa 
que doía para a população é que a gente 
fornecia água para a grande São Paulo, 
por meio de Casa Grande, e não tinha o 
direito de tomar uma água limpa. Com 
a Sabesp é outra vida. Biritiba Mirim está 
bem atendida na questão da água, em 
todos os bairros, o município é muito 
bem atendido também com esgoto. A 
qualidade aqui é muito boa. A gente está 
em uma situação privilegiada.”

Edezio Rodrigues de Morais
morador do bairro Alvorada

“Estou definitivamente aqui há 11 anos. 
Antigamente eu morava em Mogi, mas 
acabei assumindo a Sociedade Amigos 
de Bairro de Nova Biritiba. A primeira 
conquista foi a água, que era uma 
dificuldade muito grande para o bairro.  
Para nós aqui o único acesso a água, 
para quem tinha condições financeiras, 
era fazer um poço. E não era barato. 
Hoje, não temos do que reclamar, temos 
água e esgoto. Fomos bem recebidos por 
todos da Sabesp e conseguimos fazer na 
época uma parceria com isenção na taxa 
de ligação, a Sabesp está de parabéns.”

Paulo Santos
morador do Jardim Nova Biritiba
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Para os moradores de Biritiba Mirim, o sentimento é de satisfação.

De acordo com o encarregado do Posto 
de Operação de Biritiba Mirim, Geraldo 
Camargo Júnior, o primeiro desafio da 
Sabesp no município foi universalizar 
o atendimento, conquista obtida em 
2.000. Para isso, foi necessário investir 
na ampliação do sistema e no aumento 
da produção de água (ETA), novas 
redes de água e esgoto, coletores-
tronco, construção de uma estação de 
tratamento de esgotos e despoluição 
dos córregos.  

“O resultado desse trabalho a gente 
vê claramente na redução do índice 
de mortalidade infantil, na melhoria 
da qualidade de vida e na satisfação 
dos clientes. Mas, a melhoria tem que 
ser constante. Hoje, a equipe pode se 
dedicar a outros tipos de atividades, 
como o acompanhamento diário 
do abastecimento, as ações para 
redução de perdas e a renovação da 
infraestrutura”, afirma Geraldo. 

Geraldo Camargo Júnior
Encarregado do Posto de Operação 

Biritiba Mirim

Estação de Tratamento de Água Estação de Tratamento de Esgoto


