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Sabesp ligada 
em Itaquera
Com uma população de mais 

de meio milhão de habitantes,  
a região de Itaquera possui uma 
infraestrutura digna das maiores  
cidades do Brasil e não para  
de crescer, contando com Metrô; 
Shopping Center; diversas insti-
tuições ligadas à educação, como 
o Sesc, Senac, Fatec (em constru-
ção), a Obra Social Dom Bosco; 
áreas de lazer, como os Parques do  
Carmo e  Raul Seixas; o Hospital Santa  
Marcelina e o futuro estádio de Itaque-
ra, que sediará a Copa de 2014. 

Para acompanhar esse crescimen-
to e dar suporte a toda essa infraes-
trutura, a Sabesp atua fortemente 
e se orgulha de contribuir para que 
a qualidade de vida da população 
dessa região seja cada vez melhor, 
prestando serviços de saneamento 
com indicadores de Primeiro Mun-
do. Além de fornecer uma água 
de excelente qualidade, que aten-
de aos mais rigorosos padrões, a  
Sabesp coleta e trata os esgotos da 
região de Itaquera e realiza diversas 
ações para assegurar a excelência 
no atendimento aos seus clientes.  

Garantia no abastecimento 

Em 2012, a Sabesp implantou os  
reservatórios do Carmo e Savoy, 
que juntos podem armazenar até 
10.000.000 de litros de água trata-
da, bene�ciando uma população 
de 130.000 habitantes dos bairros  
Jardim Marabá, Jardim Santa Mar-

celina, Vila Carmosina, Vila Chuca,  
Gleba do Pêssego, Jardim Elian, Vila Gil,  
Cidade Líder, Jardim Aricanduva,  
Jardim Gouveia, Jardim Meira de  
Siqueira, Jardim Santa Etelvina, Jardim 
Santa Terezinha e Parque Savoy. 

Além de disponibilizar a água, são  
necessárias ações para detecção e  
reparo de vazamentos nas redes. Para 
isso, a Unidade de Gerenciamento  
Regional da Sabesp (UGR Itaquera) tem 
um grupo que atua diariamente com 
foco especial nessa questão, realizando 
as manutenções necessárias e evitando 
o desperdício desse precioso líquido. 

Se Liga na Rede - Esgoto coletado 
e tradado é saúde 

Evitar que o esgoto corra a céu 
aberto é uma questão de saúde e 
de respeito ao cidadão e ao meio 
ambiente. Por isso, a Sabesp, 
em parceria com o Governo do  
Estado, implantou o programa “Se 
liga na rede”, que irá fazer a ligação 
de esgoto gratuitamente, com to-
das as adequações internas no imó-
vel, para os moradores que ganham 
até três salários mínimos. Um dos  
bairros que já estão sendo bene�cia-

dos por esse programa em Itaquera é 
o Parque Central. Até dezembro des-
te ano, a Sabesp fará cerca de 1.860 
ligações gratuitas na região leste.  

Córrego Limpo em Itaquera 

O Programa Córrego Limpo, reali-
zado por meio de uma parceria entre 
a Sabesp e a Prefeitura de São Paulo, 
também é outra ação muito impor-
tante, pois visa à despoluição dos 
córregos, melhorando a qualidade de 
vida da população. Esse programa já 
bene�ciou trechos de córregos como 
a Nascente do Jacupeval; o Jardim Pe-
dra Branca; Guichi Shigueta; Mandy e 
CDHU Guaianases A, entre outros. 



“Acho fundamental esse tra-
balho feito pela Sabesp para a 
despoluição dos córregos, até 
por uma questão de saúde 
pública, porém, ainda falta 
conscientizar a população 
para manter o córrego limpo.” 
 

 
Roselei Migliorini  

diretora de uma EMEF próxima ao  
Córrego Jacupeval

“A água vinha pra gente só 
no �nal da tarde e à noite, 
lavar roupa era humanamente 
impossível, para quem traba-
lhava fora era um sufoco, mas, 
com a implantação dos reser-
vatórios isso melhorou muito.” 
 

 
Rosemeire da Silva Pinto 

moradora bene�ciada com o  
Reservatório  Carmo

“Foi um ótimo trabalho, por-
que aqui tinha umas caixinhas 
improvisadas no meio da rua, 
mas depois a Sabesp veio e 
arrumou tudo, agora a gente 
nem vê mais esgoto.”  
 
 

 
Suzianne da Silva Soares 

moradora do Parque Central bene�ciada 
com o Se Liga na Rede

A preocupação da Sabesp com o bem-estar da popula-
ção e com o meio ambiente não para por aí, pois somen-
te na região de Itaquera a empresa possui 12 pontos do 
Prol (Programa de reciclagem do óleo de fritura).  
Nesses locais, a população pode depositar o óleo utili-
zado em frituras e dar um destino correto ao produto, 
evitando que o mesmo seja lançado nas pias ou ralos e 
acabe entupindo a rede coletora de esgoto. 
 
Outra iniciativa da Sabesp voltada à conservação do 
meio ambiente foi a inauguração, em junho deste ano, 
de um Ecoposto para que a população possa destinar 
material reciclável, como papel, plástico, metal e vidro. 
Esse ecoposto está localizado na rua Virgínia Ferni, 1.036, 
em Itaquera, e todo o material recolhido será repassado 
à Cooperativa de Reciclagem União, que bene�cia atual-
mente 88 famílias.

Programa de reciclagem do óleo de fritura - Prol

Fala Comunidade


