
Se Liga na Rede já é 
realidade para 3.500 
pessoas na região do 
Itaim Paulista

Cerca de 3.500 moradores das 
comunidades Itajuíbe e Vila 
Aimoré já foram bene-

ficiados com o programa �Se 
Liga na Rede�. O trabalho 
co n s i s te  e m f a ze r  a  
ligação de esgoto com 
to d a s  a s  a d a p t a çõ e s  
necessárias nas casas de 
quem ganha até  t rês  
salários mínimos, 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 San-
tista; 5,6 mil na Região 
Metropolitana de Cam-
pinas e 79,3 mil nos 

demais municípios aten-
didos pela Sabesp.

A iniciativa beneficia direta-
mente 800 mil pessoas e 
indiretamente cerca de 40 
milhões de paulistas com 
a despoluição de cór-
regos, 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 parti-
cipação direta da comunidade. Em 
cada bairro, as casas beneficiadas 
são visitadas por uma Agente Se Liga 
� uma moradora contratada pela 
Sabesp 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 execu-
tada. Ao final, a casa é 

entregue para a família 
em condições iguais ou 

melhores. 

Na região do Itaim Paulista, a 
comunidade Itajuíbe tem motivos 
de sobra para comemorar. Em 
agosto de 2013 a Sabesp iniciou os 
trabalhos de regularização das 
ligações de água e de esgoto, que 
foram executadas pelo Programa 
Se Liga na Rede. Ao todo, foram 
assentados 1.200 metros de redes 

O desafio de trabalhar em vielas 
estreitas e  encontrar soluções viáveis 

para a implantação das redes e 
ligações é recompensado pela 
satisfação dos moradores ao 

receber os serviços
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R$ 349,5 milhões

em obras
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sabesp seuno bairro 
informativo
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Coleta de esgoto proporciona melhor qualidade de vida, saúde
e respeito ao meio ambiente. Se liga na rede!

Depois da realização das obras, tanto 
a parte interna das moradias, quanto 

o pavimento são recompostos



Fala comunidade!

�Era terrível viver aqui sem água, luz e 
esgoto. Estamos muito contentes e 
confiantes que vai ficar melhor para os 
moradores, é uma vitória para a gente.�

Maria Aparecida Macedo
Moradora há 13 anos 

da comunidade Itajuíbe.

�Moro aqui há 13 anos. Quando eu vim 
morar aqui, no tempo do calor tinha 
muita falta de água. A Sabesp fez tudo. 
Foi ótimo. Agora a gente economiza 
ao maximo, até as torneiras eu 
troquei.�

Marlene Teixeira dos Santos
Moradora da comunidade Itajuíbe

�Uns trabalhadores muito bons,  
c o m u n i c a t i v o s ,  r e s p e i t a d o r e s .  
Trabalharam 15 dias. Uma benção. O 
serviço tá bom, minha garagem tá ótima. 
Além disso, água pluvial já está desviada 
para a galeria, como é o certo, separado.�

Josefa de Fátima Silva Souza

Moradora há 20 anos da Vila Aimoré
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de água, 1.200 metros de redes de 
esgotos e também executadas as 
l i g a ç õ e s  p a r a  a t e n d e r  a p ro -
ximadamente 400 famílias. O drama 
diário de conviver com o esgoto a 
céu aberto também terminou para 
os moradores da Vila Aimoré, no 

Itaim Paulista. Todo o esgoto da 
região era despejado dire-
tamente no córrego Itaim, o que 
trazia consequências sérias para 
as pessoas, como enchentes com 
água contaminada, riscos à 
saúde e a convivência com o mau 

cheiro. Em fevereiro foram fina-
lizadas as ligações de 300 imóveis 
da região à rede coletora da Sabesp, 
por meio do Programa Se Liga na 
Rede, proporcionando melhores 
condições de vida e saúde para 
a população. 

�Moro aqui há 32 anos, não tinha rede de esgoto, era tudo no 
rio. Quando chegava o calor, o o rio ficava com pouca água, aí 
o fedor subia. Quando dava enchente alagava tudo, a gente 
ficava dentro daquela água suja, era um problema. Quando 
eles vieram com os papéis para a gente concordar com a 
ligação do esgoto tudo por conta deles, na hora não 
acreditei. Mas o esgoto já está funcionando, eu achei que foi 
muito bem feito. Eu gostei, aprovei tudo, para mim está 
ótimo.�

Maria Aparecida dos Santos

Moradora há 32 anos  da Vila Aimoré

�Antes todo esgoto era lançado nos córregos, e aqui como é 
uma área que de vez em quando  acabava enchendo, esse 
esgoto voltava para dentro da casa das pessoas. Esses dias 
teve uma enchente, mas a água já não subiu pelos ralos e 
banheiros como costumava subir. O projeto Se Liga na Rede 
veio para beneficiar e melhorar a condição de vida das 
pessoas que moram em comunidades carentes.�

Anderson Migri da Cunha

Líder comunitário na região do Itaim Paulista


