
Cerca de 3.000 moradores dos bairros 

Parque Central, Vila Gil e  Jardim Santa 

Terezinha  já foram diretamente beneficia-

dos com o programa “Se Liga na Rede”. O 

trabalho consiste em fazer a ligação de esgo-

to com todas as adaptações necessárias nas 

casas de quem ganha até três salários míni-

mos, para que o esgoto gerado no tanque, 

vaso sanitário, pias e chuveiros seja levado 

até a rede coletora. 

Em todo o Estado, por meio do programa, 

serão ligados à rede 192 mil imóveis: 76,8 

mil na Região Metropolitana de São Paulo; 

30 mil na Baixada Santista; 5,6 mil na Região 

Metropolitana de Campinas; e 79,3 mil nos 

demais municípios atendidos pela Sabesp.

A iniciativa beneficia diretamente 800 mil 

pessoas e indiretamente cerca de 40 milhões 

de paulistas com a despoluição de córregos, 

rios, represas e mares. O investimento total, 

ao longo de oito anos, é de R$ 349,5 milhões.
 
Nas comunidades

O Se Liga na Rede tem a participação direta 

da comunidade. Em cada bairro, as casas 

beneficiadas são visitadas por uma Agente 

Se Liga - uma moradora contratada pela Sa-

besp para apresentar a iniciativa e explicar 

os benefícios da ligação de esgoto. Com a 

assinatura do Termo de Adesão, o imóvel é 

fotografado, a obra é agendada e executada. 

Ao final, a casa é entregue para a família em 

condições iguais ou melhores.

Moradores do Jardim Santa Terezinha e do 

Parque Central têm motivos a mais para co-

memorar. Além das ligações de esgoto, reali-

zadas pelo Programa Se Liga na rede, as liga-

ções de água também foram regularizadas, 

proporcionando melhores condições de vida 

e saúde para a população. 
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Programa “Se Liga na Rede”  
levando mais saúde e qualidade de 
vida para moradores da zona Leste

Boa noticia para você que ganha até três salários mínimos: é o “Se 
Liga na Rede” em Arujá

Como usar corretamente a 
rede de esgoto  
 
As redes coletoras de esgotos têm 
um papel fundamental para a saúde 
pública: são elas que levam embora 
os dejetos e, junto com eles, o risco 
de doenças. Além disso, a coleta de 
esgotos contribui para a despoluição 
dos rios e a preservação do meio 
ambiente. Mas você também pode 
colaborar:
• Não jogue lixo no chão ou nas 
ruas. Carregue-o até a lixeira mais 
próxima. Tudo o que for jogado na 
rua vai chegar em algum córrego  
ou rio;
• Recicle ou reaproveite tudo  
o que puder;
• Faça a ligação de esgotos de sua re-
sidência e utilize-a corretamente: não 
jogue pó de café, restos de comida, 
cascas de frutas, legumes, ou qualquer 
outro tipo de detrito na pia da cozinha;
• O óleo de fritura usado deve ser 
armazenado em uma garrafa PET e 
entregue em um posto de coleta.  
A gordura forma uma crosta dentro 
das redes de esgotos, o que ocasiona 
entupimentos; se for jogado no lixo, o 
óleo polui o meio ambiente.Rua do Parque Central, antes e depois 

das obras do Programa 
Se Liga na Rede.
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Fala comunidade!

“Antes tudo era barro puro, principal-
mente quando chovia porque era terrível 
pra andar na rua, tudo cheio de lama, 
sem asfalto, com esgoto aparecendo. 
Agora com a obra da Sabesp ficou tudo 
uma maravilha, 100% melhor. Asfaltaram 
a rua e a água parou de entrar em casa.” 

“Aqui era tudo cheio de lama com esgoto 
descendo a rua, a rua não era asfaltada e 
em dias de chuva a casa e o meu comércio 
ficavam alagados, mas agora com a obra 
esta tudo bem melhor, asfaltaram a rua e o 
esgoto não fica aparecendo”


