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Sabesp realiza 
melhorias no 
abastecimento na 
região de Itaquera

Cerca de 12 mil moradores dos bairros Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, Santa Terezinha e Jardim Brasília são beneficiados

O Jardim Nossa Senhora do Carmo foi uma das regiões 
beneficiadas com as obras de melhoria no abastecimento

A Sabesp concluiu, no mês 
de julho, importantes obras 

de melhoria no abastecimento 
para cerca 12 mil moradores dos 
bairros Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, Santa Terezinha e Jardim 
Brasília. 

Por estarem em uma região 
muito alta, os bairros eram 
abastecidos por meio de 
cinco boosters (equipamentos 
responsáveis por aumentar a 
pressão na rede de distribuição). 
Quando faltava energia elétrica 
ou havia algum problema 
de funcionamento nessas 
bombas, o abastecimento era 
prejudicado. Como a água vinha 
do reservatório Artur Alvim, tinha 
que percorrer uma extensão de 
cerca de 7 km de redes, por isso, 
às vezes demorava a voltar. 

Após estudos de melhoria no 
abastecimento, esses bairros 
passaram a ser atendidos 
pelo Centro de Reservação 
de Água Tratada Savoy, mais 

próximo do local, permitindo 
a desativação dos boosters, 
pois o novo reservatório já fica 
em um ponto mais elevado  
na região. 

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida para Itaquera

  Com a conclusão das obras, 
o abastecimento nesses bairros 
melhorou, com a redução de 
ocorrências de falta de água, 
intermitência e baixa pressão. 

Centro de Reservação de Água Tratada  
Parque Savoy no bairro de Itaquera



Fala comunidade!

“Há alguns meses atrás, chegava a faltar 
muita água aqui, sempre no período da 
tarde. A gente achava que era devido ao 
período de pouca chuva. A vizinhança 
que não tinha caixa d’água sofria muito. 
De uns três meses para cá, não faltou 
mais e está normal o abastecimento. 
Estou satisfeito agora.”

Robson Cavalcanti de Jesus  
Comerciante 

 Morador do Jd. Brasília 

“Eu tenho o bar há um ano e seis meses. 
No primeiro ano, eu fiquei sem água 
no meu estabelecimento. Faltava água 
todos os dias, às 11 horas da manhã 
já não tinha mais água. Aí eu usava a 
água da caixa d’água e quando acabava, 
tinha que fechar o bar e ir embora. 
Neste ano, digo de três meses para cá o 
abastecimento melhorou muito. Nunca 
mais faltou água aqui. Hoje estou 
satisfeito com o abastecimento de água.”

José Renato dos Santos 
Comerciante  

Morador Jd. Nossa 
Senhora do Carmo

“Moro no bairro há mais de 20 anos e 
nesse tempo a gente ficava todos os 
dias sem água. Quando a água chegava 
era de madrugada, a gente tinha que 
levantar para encher o tambor e sete 
horas da manhã já tinha acabado. 
Era muito difícil. Hoje em dia vejo que 
melhorou bastante. Quando falta, eu 
concluo que deve ser algum conserto ou 
reparo que a Sabesp está fazendo. De 
resto está satisfatório.”

Ibiapino Neto de Matos 
Aposentado   

do Parque Savoy
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O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida para Itaquera

Para os moradores de Itaquera, o sentimento é de satisfação.

O programa “Acertando suas Contas 
com a Sabesp” reúne uma série 
de ações de relacionamento que 
facilitam a vida dos clientes que 
queiram quitar ou parcelar suas 
contas de água atrasadas.

Para realizar a negociação, o 
cliente deve comparecer a uma 
das agências de atendimento da 
Sabesp ou Poupatempo, munido 
de documentos pessoais (RG e CPF) 
e uma conta de água.

Você sabia que a água de chuva e o esgoto precisam ser escoados 
por tubulações diferentes, inclusive dentro da sua casa?

A água de chuva que escorre pelo telhado, pela calha e pelos ralos tem 
que seguir para os bueiros nas ruas, onde estão as galerias pluviais.

Ela será naturalmente levada para os rios e córregos. Já o esgoto do 
banheiro, lavanderia, cozinha e lavabo vai para a rede coletora, embaixo 
da terra, e depois para a estação de tratamento.

Quando os ralos e calhas de uma casa estão ligados à rede coletora de 
esgoto, a tubulação não dá conta do recado. Principalmente no verão, 
quando o volume de chuvas é muito grande.

As consequências são ruins:
•	 a rede coletora de esgoto entope; 

•	 o esgoto volta pelos ralos e invade a casa ou prédio; 

•	 a parte baixa do imóvel alaga; 

•	 surgem o mau cheiro e a sujeira, aumentando o risco de doenças;  

•	 as tubulações podem romper, dentro de casa ou na rua.


