
Desde o início da crise hídrica pela 
qual passa a Região Sudeste, 

uma das maiores preocupações da 
população e da sociedade de um 
modo geral é com a regularidade no 
abastecimento.  
      Para gerenciar da melhor maneira 
possível essa situação de escassez 
hídrica, a Sabesp vem adotando uma 
série de medidas, como a concessão 
do bônus (desconto na conta para 
quem economizar água); gestão 
da pressão nas redes; distribuição 
gratuita de kits economizadores 
e caixas d’água para a população 
de áreas vulneráveis; além de 
obras emergenciais para levar 
mais água para os reservatórios, 
como a captação dos rios Guaió 
e Guaratuba, que juntos podem 
contribuir com um acréscimo de até 
1.500 litros de água por segundo 

para o Sistema Produtor Alto Tietê; 
esse volume é suficiente para 
abastecer cerca de 450.000 pessoas.  
   Outra importante obra que está 
sendo executada pela Sabesp é a 
interligação dos sistemas Rio Grande 
e Alto Tietê, que vai transferir 4m³/s 
(4.000 litros por segundo) de água 
ao longo de 11 km de tubulações. 
Esse bombeamento fará com que 
regiões que atualmente recebem 
água do Sistema Cantareira possam 
ser atendidas pelo Alto Tietê. 
       Mesmo com todo esse esforço por 
parte da empresa, alguns pontos 
específicos de bairros localizados 
nas zonas mais altas das cidades 
podem sentir com mais intensidade 
os efeitos da redução da pressão 
nas redes. Por isso, a Sabesp está 
realizando obras para a melhoria do 
fornecimento de água nesses locais.

sabespnoseubairro
informativo

Penha – Edição 59 – setembro/2015 | www.sabesp.com.br/sabespnoseubairro

Sabesp realiza obras para melhoria do 
abastecimento no bairro da Penha
No total, estão sendo investidos 12,2 milhões em obras que 

beneficiam diretamente cerca de 130 mil pessoas

Construção da Estação Elevatória de Água  da Penha

Construção da Estação Elevatória de Água  da Penha

 
Atenção! 

 
É fundamental que a população 
continue evitando o desperdício  
e adotando atitudes simples no  

dia a dia, como:
 

Tomar banhos mais curtos e 
fechar o registro ao 

se ensaboar;  
 

Deixar a torneira fechada 
enquanto escova os dentes  

ou faz a barba;  
 

Não lavar a calçada ou o 
quintal com água potável – 

lembrar de usar uma vassoura 
e  reutilizar a água da 

máquina de lavar roupas;  
 

Antes de lavar a louça, retirar  
o excesso de comida com a  
esponja e deixar a torneira  

fechada ao ensaboar.



Fala comunidade!
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Maria Christina Farina,  
Cabeleireira e moradora no  

bairro da Penha 

Geremias das Neves,  
Líder comunitário e morador do 

Jardim Piratininga 

Luzia A. Scoplli Argeti, 
Dona de casa e moradora da Penha

Obras na Penha
  A região do bairro da Penha 
está sendo beneficiada com um 
investimento de R$ 12,2 milhões, 
com o assentamento de 4,17 km de 
novas redes de distribuição de água, 
além da construção de uma estação 
elevatória de água. Ao todo, serão 
beneficiados diretamente cerca de 
125 mil moradores desse bairro.  
As obras foram iniciadas em  
outubro do ano passado e cerca 
de 30% já foram executadas. 
A previsão de conclusão é até 
setembro de 2016. 
  Visando também melhorar a 
eficiência de atendimento da 

distribuição de água da população 
penhense, em abril deste ano 
aproximadamente quatro mil 
moradores do bairro foram 
beneficiados com 415 metros  
de redes de distribuição de água 
nas imediações da rua Cairo e da 
rua Guaiaúna. 
  Além dessas obras, a Sabesp 
também distribuiu gratuitamente 
165 caixas d’água aos moradores 
em áreas carentes da região da 
Penha para que os mesmos possam 
ter uma reservação adequada para 
24h de consumo. 

“Quando começou essa questão de reserva 
de água, eu já tinha esse hábito. Nunca joguei 
água de máquina fora, sempre reutilizo para 
limpeza de banheiros e lavagem de panos de 
chão. Com relação à gestão da pressão que a 
Sabesp implantou e como sou cabeleireira, fiz 
um plano “B”, coloquei saída de água da rua 
e da caixa d’água no lavatório. Então, uso de 
acordo com a disponibilidade. Eu economizo 
bastante e a minha conta não é alta.“

“As comunidades do Jardim Piratininga, São 
Francisco e Rio Negrinho, têm sido muito 
bem atendidas pela Sabesp, na questão da 
regularização das ligações, distribuição das 
caixas d’água e nessas obras para melhorar o 
abastecimento. Lógico que queremos mais, e 
agora, na questão do esgoto. Nossa popula-
ção tem feito também a sua parte no sentido 
de economizar a água por causa dessa seca. 
Agradeço o empenho da equipe da Sabesp, 
que sempre está nos ajudando.”

“Estou satisfeita porque depois que a Sabesp 
terminou as obras que estava fazendo, não 
tivemos mais problemas de falta d’água no 
período da manhã. À tarde, quando tem a 
redução da pressão, ficamos sem água da 
rua, mas economizo água e temos caixas 
d’água que dá para nós. Faço minha parte 
economizando e reciclando a água.”

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

Obras na região do bairro da Penha


