
C  erca de 3.000 moradores dos bairros  

Parque Central, Vila Gil e Jardim Santa 

com o programa “Se Liga na Rede”. O traba-

lho consiste em fazer a ligação de esgoto com 

todas as adaptações necessárias nas casas de 

quem ganha até três 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 

-

politana de Campinas, e 79,3 mil nos demais 

municípios atendidos 

pela Sabesp.

diretamente 800 mil 

pessoas, e indireta-

mente, cerca de 40 

milhões de paulistas 

com a despoluição de 

córregos, rios, repre-

 

Nas comunidades

-

reta da comunidade. Em cada bairro, as 

 

Agente Se Liga – uma moradora con-

tratada pela Sabesp para apresentar a 

-

gação de esgoto. Com a assinatura do  

Termo de Adesão, o imóvel é fotogra-

fado, a obra é agendada e executada. 

-

lia em condições iguais ou melhores.  

Moradores do Jardim Santa Terezinha e do 

-

memorar. Além das ligações de esgoto, reali-

zadas pelo Programa Se Liga na rede, as liga-

ções de água também foram regularizadas, 

proporcionando melho-

res 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

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:

ruas. Carregue-o até a lixeira mais 
próxima. Tudo o que for jogado na 
rua vai chegar em algum córrego  
ou rio;

 
o que puder;

-

jogue pó de café, restos de comida, 
cascas de frutas, legumes, ou qualquer 

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

Cerca de 700 famílias das regiões de Guaianases, Itaquera e Artur Alvim foram 
recentemente bene�ciadas pelas ações do Programa. 
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Fala comunidade!

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

“A ligação aqui estava ruim, os ca-
nos �cavam aparecendo e as vezes 
vazava água. Agora �cou ótimo, 
canalizaram tudo direitinho, e em 
todas as reclamações, a Sabesp 
sempre nos atendeu”.

“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 �cavam 
alagados, mas agora com a obra 
esta tudo bem melhor, asfaltaram 
a rua e o esgoto não �ca apare-
cendo”

“Foi uma grande mudança a che-
gada das ligações de esgoto em 
nossa comunidade, pois transfor-
mou completamente o local. Hoje 
nós temos orgulho do lugar em 
que moramos.”

“Antes a situação aqui era péssima, quase não 
tínhamos água, existia uma única entrada de 
água para abastecer a comunidade inteira, 
chegamos a nem ter água para tomar banho, 
e os canos entupiam direto, mas agora com 
essa obra, estamos na ‘mordomia’, a ligação de 
esgoto melhorou muito e a água chega for-
te para todos, �cou tudo ótimo, 100% melhor.

Damiana Teles de Jesus 
moradora no Parque Central há 9 meses

Amaro Paulino dos Santos 
morador do Jardim Santa Terezinha há 11 anos

Luis Ferreira 
morador do Parque Central

José Reginaldo de Castro  
morador do Jardim Santa Terezinha  

Josefa Vieira Alves 
comerciante e moradora no  
Parque Central há dois anos


