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A Sabesp conclui, em outubro  
de 2012,  as obras de abaste-

cimento de água no Jardim Capeli-
nha em São Bernardo do Campo. 

Com investimento de 3,7 milhões 
de recursos próprios da Compa-
nhia foi implantado o sistema de 
abastecimento de água, na região 
do Riacho Grande. 

O sistema é composto de um 
poço profundo, uma Estação de 
Tratamento de Água (ETA) com-
pacta e  3,9 km de redes, que irão 
fornecer água para 550 ligações.

Com a implantação desse siste-
ma, mais de 2500 moradores do 
Jardim Capelinha passarão a ter 
água encanada, com garantia de 
qualidade Sabesp. 

Mais investimentos  no bairro

No Riacho Grande, estão pre-
vistos 28,8km de redes co-
letoras, além de obras que 
compõem o sistema de esgo-
tamento como estações ele-
vatórias, linhas de recalque e 
ligações domiciliares que per-
mitirão que os esgotos che-
guem na ETE Riacho Grande 
para tratamento. As obras em 
andamento devem se esten-
der até o primeiro semestre 
de 2014 e atenderão as loca-
lidades do: Angelo, Autori, Ca-
pelinha, Coração, Lago Azul, 
morro Grande, Odair, Pacheco, 
Pelé, Portugal I, Portugal II, Pri-
mo, Rio Acima, Tozzi e Tropical.
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“Quero parabenizar a Sabesp pelo de-
sempenho que está demonstrando, em 
benefício da população do Jardim Ca-
pelinha. Eu e a associação de moradores 
estamos sempre lutando pelo bem estar 
de todos e para que haja um nível de 
vida melhor”. 

Antonio Temoteo Delmondes, 
funileiro de automóveis, 63 anos.

“O pessoal está ansioso para ver o abas-
tecimento de água acontecer. Com o 
abastecimento inaugurado, automati-
camente vem o saneamento de esgoto”. 

José Ferreira Guerra, 
64 anos, aposentado.

“Estou muito feliz por esta iniciativa que 
há muito tempo estamos galgando. Pas-
saremos a consumir água de qualidade 
e acima de tudo, daremos exemplo eco-
lógico, revitalizando o nosso sistema de 
água da represa Billings. Isto é a resposta 
de muitas conquistas que virão”. 

Laércio Ribeiro Machado, 
54 anos, corretor de seguro, 

morador do Jd. Capelinha há 
19 anos.

Fala comunidade!

“Quando cheguei ao Jardim Capelinha a situação era triste e caótica. O abastecimento de 
água era realizado por caminhão-pipa e sempre faltava água. Eu espero melhoria o mais 
rápido possível para o pessoal. Aqui o povo é muito sofrido com essa situação e o abaste-
cimento de água resolverá nossas pendências em relação à regularização. Nós batalhamos 
muito, e isso para nós é uma glória”. 

Umbelinda Lopes, 65 anos, líder comunitária 
do Jardim Capelinha.


