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Espaço Kid’s, brincadeiras com as 
crianças, palestras, exposição da 

Unidade Móvel do PURA – Programa 
de Uso Racional da Água e visitas à 
Sabesp são algumas das ações que 
foram realizadas para celebrar o 
Dia Mundial da Água (22 de março). 
Todos os eventos, espalhados por 
parques e shopping da região sul da 
capital foram gratuitos. O calendário 
de atrações aconteceu de 09 a 30 de 
março.

Nos parques Nabuco, Severo 
Gomes, Cordeiro e Lina e Paulo Raia, 
a criançada da região brincou no Es-
paço Kid’s que a Sabesp montou nos 
dias 9, 10, 17 e 30 de março.

No dia 17/03, no Parque Cordeiro, 
localizado no Jardim Cordeiro, re-
alizou ações com ONGs da região, 
formadores de opinião e visitantes 
locais. Eles foram envolvidos com 
atividades de educação ambiental, 

Sabesp oferece teatro interativo, palestras, 
espaço Kid’s e visitas para celebrar o Dia 
Mundial da Água

além de exercícios recreativos e in-
terativos.

Nos dias 23 e 24/03 foi a vez do 
shopping Metrópole, em São Ber-
nardo do Campo. Além do Espaço 
Kid´s, com mesas coloridas, livros, 
pescaria e desenhos para pintar, 
as atividades tiveram inserções te-
atrais e distribuição de leques em 
papel com dicas de economia de 
água, além de brindes para os par-
ticipantes.

 Durante o mês de março, as Escolas 
Técnicas SENAC e Anchieta visitaram 
a Estação de Tratamento de Água 
Rodolfo da Costa e Silva, localizada 
no bairro Alto da Boa Vista, e apren-
deram como é realizado o processo 
de tratamento da água distribuída à 
população.

Os empregados da montadora de 
veículos Volkswagen também re-
ceberam informações sobre o Dia 

Mundial da Água. Na Volkswagen 
houve a presença do técnico co-
munitário da Sabesp para mostrar a 
Agência Móvel que oferece curso de 
pesquisa de vazamento e dicas de 
economia de água. 

Durante a semana de 17 a 23/03 
todos os clientes que solicitarem a 
primeira ligação de água com a vis-
toria aprovada, receberam um ímã de 
geladeira com os principais canais de 
atendimento Sabesp.

 Os filhos dos empregados e co-
laboradores também participaram 
deste grande movimento por meio 
da elaboração de desenhos e textos 
sobre o tema “Água, a Sabesp trata, 
você cuida”.
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Minha filha de três anos pintou, 
desenhou, montou pecinhas. Ela 
adorou. Achei a iniciativa da Sabesp 
muito inovadora e excelente.    

Adriano Cortez dos Santos, 
37 anos, morador do bairro jardim São 

Caetano, em São Caetano
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Metro

Shopping Metrópole - SBCVolkswagen

Ademir dos Santos Vizigal, 
55 anos, morador do Riacho Grande, 

São Bernardo do Campo 

Levei minha netinha para o 
shopping Metrópole, em São 
Bernardo do Campo e ela gostou 
muito. Brincou em todos os brin-
quedos e participou da maioria 
das atividades.

Fala comunidade!
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