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Sabesp no seu bairro

Sabesp conclui obras de 
melhoria do abastecimento 
em São Bernardo

A Sabesp executa em São Ber-
nardo do Campo conjunto 

importante de obras para dar mais 
segurança ao abastecimen-
to da cidade, ampliando a 
capacidade de adução 
e reservação de água 
nas regiões dos bairros 
Silvina, Vila São José e 
Jardim Selecta.
   Ao todo, serão inves-
tidos R$ 13,8 milhões nos 
empreendimentos, que irão 
beneficiar 45 mil moradores de 11 
bairros dessa área. 

 Entre as obras que integram este 
plano de melhoria de abasteci-
mento de São Bernardo estão dois 
novos reservatórios (recentemente 
entregues à população) e a nova 
adutora Selecta-Silvina, que tem 
400 milímetros de diâmetro, 2,5 km 

de extensão. 
A nova adutora foi inter-

ligada ao sistema no mês 
de abril e benefi-

ciará os bair-
ros Jd. Irajá, 
Jd. Regina, 
Vila São 
P e d r o 
( p a r t e ) , 

Jd. Limpão, 
Novo Hori-

zonte, Biquinha, Pedreira, 
Vila São José, Jd. Silvina, Monta-
nhão e Vila Ferrazópolis. 

  Para entrar em operação ela de-
pende das obras de modernização 
da Estação Elevatória de 
Água (EEA) do Jardim 
Selecta, que também 
fazem parte deste 
grande investimento 
da Sabesp.

   O conjunto de 
obras entrará em plena 
operação no segundo se-
mestre de 2012, quando as 
melhorias que estão em andamen-
to na EEA do Jardim Selecta serão 
concluídas e, assim, irão possibilitar 
a ampliação da oferta de água em 
mais de 3,9 milhões de litros por 
dia para os moradores da região.

Dois reservatórios são entregues e bene�ciam 45 mil pessoas em 
11 bairros na região do Silvina, São José e Selecta

Reservatórios entregues

No setor Vila São José, a capacida-
de de reservação já foi elevada em 
mais 2,8 milhões de litros de água 

com a construção do novo 
reservatório, que regula-

rizou o abastecimento 
de água da Vila São 
José, Jardim Limpão e 
adjacências. 
  O outro reservatório, 

no Jardim Selecta, com 
capacidade de armaze-

namento de 2,5 milhões de 
litros, abastece o próprio bairro a 
partir de agora.
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Con�ra e siga a Sabesp nas redes sociais:
Site Sabesp: www.sabesp.com.br
Twitter: @CiaSabesp
Flickr - www.�ickr.com/sabesp
Youtube - www.youtube.com/SaneamentoSabesp
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Primeiro, agradeço a presença de vocês. Esta entrevista é muito importante 
para mim porque eu sempre fui favorável à Sabesp. Ela tem um trabalho mara-
vilhoso. 
Nós sempre tivemos problemas de falta d’água e aqui no bairro, nós temos 
aproximadamente 800 famílias que tinham di�culdades em obter água. Era 
frequente �carmos de um a dois dias sem água. Hoje, com as novas obras e o 
reservatório, 90 % das famílias foram bene�ciadas. 
Eu posso dizer que sempre colaborei com a Sabesp e a construção do reser-
vatório é a parte mais importante porque nós �camos com mais pressão de 
água e ela chega às casas mais altas. Hoje todo mundo tem a sua água digna, 
limpa e de qualidade, parabéns a Sabesp e que ela continue sendo favorita nos 
bairros que trabalha.

Até dois anos atrás, a gente não tinha esta caixa d´água (reservatório) aqui do 
Limpão. O abastecimento está bem normalizado e além da caixa d’água, a Sa-
besp fez um trabalho muito bom passando pela Vila São José, Jardim Selecta, 
onde �zeram uma caixa d’água alta que abastece todo o bairro: Selecta, Silvi-
na, Vila São José. A caixa daqui abastece Limpão, Ferrazópolis e Vila Esperança. 
Então, a gente está muito orgulhoso com o trabalho da Sabesp e de fazer parte 
dessa equipe que ajuda os agentes comunitários daqui. Hoje, na minha casa 
não falta mais água. 

Quando a gente comprou esta casa, ela não tinha água e agora temos. Não 
preciso mais levantar de madrugada para lavar a roupa. Antes, eu acordava 
às duas da madrugada e as três e meia, aproximadamente, a água já havia 
acabado.Hoje, durmo tranquila, lavo a minha roupa durante o dia, lavo meu 
quintal, limpo a minha casinha, tudo tranquilo.

Onildo Elias da Silva, presidente 
do Conselho Comunitário do Jardim 
Limpão, 47 anos 

Milton Aparecido Mistrão, apo-
sentado, 62 anos, mora no Jardim 
Limpão há 32 anos

Jucineide Pereira da Costa, 47 
anos, cabeleireira (Moradora do 
bairro Alvarenga, bene�ciada pela 
primeira etapa da obra da Adutora 
Marchi- Alvarenga)- 
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