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Moradores do Jardim Fontes 
e Oriental já sentem a me-

lhoria da qualidade da água reali-
zada por obras da Sabesp para a 
região. 

No mês de julho foi concluído 
mais um conjunto de obras para 
melhorar o abastecimento. Após 
um período de testes, entrou 
em operação a nova Estação de 
Tratamento de Água (ETA) Jar-
dim Oriental, que trata a água 
proveniente dos poços do Jardim 
das Fontes e do Jardim Oriental. 
Também fazem parte das melho-
rias as obras de reforço de redes 
de abastecimento. 

Com a melhoria, 3.900 pessoas 
foram beneficiadas com maior 
disponibilidade de água de quali-
dade para as 1.100 ligações a-
tendidas pelo novo sistema, que 

agora recebem mais 720 mil litros 
de água por dia. Nos períodos de 
maior consumo, a capacidade de 
produção total da ETA poderá 
chegar a 1.440 milhão de litros de 
água por dia.
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Fala comunidade!

“Eu moro no Jardim das Fontes há 12 
anos. Há algum tempo a qualidade da 
água era ruim. Eu lavava a roupa e man-
chava. Agora não, hoje a água está mais 
clara e estou muito bem abastecida. A 
água está ótima”.

Ana Paula Correia do Carmo, 
30 anos, dona de casa, moradora 

do Jardim das Fontes 

“Moro no Jardim das Fontes a vida toda. 
O abastecimento de água antes era hor-
rível e faltava bastante água. Eu era uma 
das que ligava reclamando bastante. Era 
bem difícil aqueles tempos. Agora, tem 
água todo dia, toda hora. Está muito 
bom. A água está clarinha. A qualidade 
da água melhorou bastante”.

Juliana Moreira Silva, 20 anos, 
professora de Língua Portuguesa, 

moradora do Jardim das Fontes

“Moro no Jardim Oriental há 25 anos. 
Quando eu cheguei aqui nós tínhamos 
poço caseiro. Em 1996, começou a luta 
pela água. Nós nos reuníamos em uma 
padaria porque ainda não tínhamos 
uma associação. O povo desacreditava 
que ia chegar à água. Então, o abas-
tecimento para mim representa uma 
vitória. Eu acho que o abastecimento 
está completo e foi uma das maiores 
glorias dos anos de liderança que tive 
aqui no Jardim Oriental”.

Bernadete Simões Pereira, 
62 anos,  líder comunitária do 
Jardim Oriental, moradora do 

Jardim Oriental

“Moro aqui desde os meus nove anos de idade e sempre lutei pela melhoria da água. 
Então eu acompanhei todo o processo da canalização. No bairro, tivemos muita re-
clamação da qualidade falta d’ água. Recentemente, eu tive uma reunião e fiquei muito 
feliz porque muitas pessoas elogiaram a qualidade da água e não está faltando mais. 
Todos os dias nós temos água em casa. O pessoal está super feliz com a nova estação”.

Maria Aparecida Lima, 
53 anos, líder comunitária 

do Jardim das Fontes


