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bairros de Ribeirão Pires
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A fim de garantir mais qualidade 
de vida e melhor abastecimento 

de água para a população de Ribeirão 
Pires, a Sabesp investiu cerca de 4 
milhões de reais na implantação de 
uma nova rede com 6.5 quilômetros 
de extensão e 300 milímetros de 
diâmetro. A obra, prevista para 
ser entregue em junho, beneficia 
12 mil moradores dos bairros 
Parque Aliança, Vila Belmiro, Jardim 
Guanabara e Planalto Bela Vista. 

Situados próximos à divisa com o 
município de Mauá, esses bairros 
eram abastecidos por um sistema 
adutor ligado à cidade vizinha. Com 
a nova rede em operação, a água 
passa a ser distribuída a partir do 
reservatório Ouro Fino, localizado no 
bairro de mesmo nome, em Ribeirão 
Pires. O investimento assegura, assim, 
maior confiabilidade na prestação 
dos serviços.

Percorrendo a cidade de um 
extremo ao outro, a nova rede passa 
pelas principais vias de Ribeirão Pires 
- como as Avenidas Brasil, Francisco 
Monteiro, Pedro Vitori e Celso 
Oliveira Lima. Para evitar impacto no 
trânsito, a Sabesp utilizou o método 
não destrutivo, o qual consiste 
em assentar a tubulação por meio 
de túneis cavados no subsolo, 
eliminando, assim, a abertura de 
valas a céu aberto. 
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Fala c omunidade!

Esta obra será muito benéfica para os 
moradores, porque traz independência 
para o nosso abastecimento de água. 
A nova rede não está subordinada ao 
município vizinho. E seu método de 
construção não afetou o meio ambiente, 
pois não interferiu na flora e fauna local.

Katia Florencio, 
professora do ensino fundamental, 44 anos, 

moradora do Parque Independência há 30 anos.

Lucas Santos Barbosa, ambientalista
presidente da Associação dos moradores do 
Parque Aliança, 55 anos,  morador há 37 anos

 Estamos satisfeitos com os serviços 
da Sabesp. Em Ribeirão Pires, não se 
vê vazamento nas ruas. E quando 
acontece, é só ligar para o 195 que a 
manutenção é feita rapidamente. A 
Sabesp está cumprindo a Lei 11445, 
que rege o saneamento.


