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Prezado Senhor,

Em atenção ao solicitado, através do Requerimento N° 1852/2022 Processo 11846/2022,
para providências quanto a falta de água nas ruas Tenente Benedito Dias Pereira e Francisco 
Cipriano do Amaral - Jardim Colorado, informamos que foram avaliados os apontamentos de 
intermitência no abastecimento de água e verificado que as causas foram referentes à eventos 
distintos e que os sistemas operam atualmente em situação regular, sendo mantido o 
monitoramento e o atendimento aos clientes pela Sabesp.

Esclarecemos que as intermitências no sistema de abastecimento de água podem ocorrer por 
diversos fatores, de pequena abrangência (um único imóvel), como quebra/avaria no cavalete do 
imóvel, vazamento de ramal ou vandalismo/furto de hidrômetro do imóvel, e de grande 
abrangência (vários imóveis), como quebra em sistema de bombeamento, falta de energia, 
vazamento de rede (visíveis ou não visíveis), ou vandalismos em instalações (poços e estações 
de bombeamento).

Ressaltamos, desta forma, a importância da reserva interna dos imóveis (caixa d'água) e do 
registro de ocorrências de falta d'água ou baixa pressão pelos clientes, através dos canais oficiais 
de atendimento da Sabesp, permitindo a avaliação, caso a caso, e as providências cabíveis, 
sejam elas de natureza emergencial, corretiva programada ou preventiva.

Central de Atendimento Sabesp (24 horas - gratuita): 08000550195 

Whatsapp corporativo Sabesp: 01133888000 

Emergências Sabesp (24 horas): 195 

Agência Virtual Sabesp: www.sabesp.com.br
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Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e 
consideração.

Atenciosamente,

Eng.° Leandro Antonelli Corrêa
Gerente do Setor de Distribuição e Coleta de 

São José dos Campos - RVSS4
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