
100% do total 
coletado na ci-
dade. A Sabesp 
trabalha para 
você e quem 
agradece é o 
meio  ambiente. 

A cidade de Campos do Jordão,  que  já 
é uma das melhores opções de viagem 
para milhares de visitantes de São 
Paulo, do Brasil e do mundo, vai ganhar 
muito com a melhoria das condições do 
tratamento de esgotos. Menos polui-
ção, mais visitantes; é a Sabesp levando 
qualidade de vida e bem-estar para 
Campos do Jordão.

sabespno bairroseu  

Esgoto coletado e 
tratado. É a Sabesp 
levando mais qualidade 
de vida à população de 
Campos do Jordão

A Sabesp trabalha dia e noite para 
resolver, de uma vez por todas, 
os problemas de coleta e 
tratamento de esgotos no 

município de Campos do Jordão. Os 
resultados já serão notados com a 
complementação dos sistemas de 
esgotamento sanitário do município. 
Serão investidos mais de R$ 106 
milhões, transformando o município 
num canteiro de obras para beneficiar o 
meio ambiente, visto que não haverá 
mais despejo de esgotos nos córregos e 
rios da cidade.

Os investimentos do sistema de esgotos 
permitirão que todo o esgoto coletado 
em Campos do Jordão seja tratado, 
antes de ser devolvido aos corpos 
d’água. Isso é bom para você, sua cidade 
e para o meio ambiente.

Desde julho de 2011, a população de 
Campos do Jordão pode acompanhar 
a s  o b r a s  p a r a  i n c r e m e n t o  d o  
tratamento de esgotos no município. 
Obras, que juntas, trarão bem-estar a e 
melhoria da qualidade 
de vida de todos os 
cidadãos, passan-
do o  trata-
m e n t o  d e  
esgotos para 

Resultados importantes
serão alcançados
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Esgoto coletado e tratado. Menos poluição e
mais qualidade de vida para Campos do Jordão
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R$ 106 milhões

em Campos do Jordão

mais de 47,5 mil

pessoas beneficiadas

100%
Esgoto tratado



Fala comunidade!
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“Demorou, mas finalmente está saindo. 
Dá pra ver que as obras estão andando 
com força total. O esgoto causa mau 
cheiro na cidade. Trabalho como 
vendedor de sorvete e quando não 
houver mais cheiro de esgoto acho que as 
vendas irão aumentar.”

Pedro Nascimento dos Santos, 
morador do bairro Britador

“As obras estão evoluindo e isso é muito 
bom porque a cidade necessita do 
tratamento de esgoto. Com o esgoto 
tratado o turismo vai aumentar, os 
moradores terão mais emprego. Vai ser 
bom pra todos.”

Maria de Lourdes Batista,

moradora do bairro Britador

“A gente vê o pessoal das obras 
trabalhando até tarde. Apesar de uma 
faixa daqui da Rua Frei Orestes ter ficado 
parcialmente interditada, vale a pena ter 
paciência porque ter o tratamento de 
e s g o t o  é  m u i t o  i m p o r t a n t e ,  
principalmente pra uma cidade que 
recebe tantos turistas.”

Bianca Eduarda Ramos , 
moradora do bairro Jaguaribe 

“Como assistente social estou sempre no 
Britador e percebo que as obras serão 
muito importantes para a população do 
bairro, quando os imóveis estiverem 
ligados na rede de esgoto o problema do 
mau cheiro vai acabar.”

Melissa M. de Freitas Pereira da Silva, 
moradora do bairro Abernéssia


