
FAIÇAL MURAD

Comunidade do Faiçal Murad foi contemplada em 2014 pelos serviços de abastecimento de 
água e coleta de esgoto pelo Programa Saneamento para Todos, realizada em parceria com 
Governo Federal, Governo Estadual e Sabesp, para execução de obras para instalação de 
redes e ligações de água e esgoto em áreas de baixa renda do município de São Paulo.

Juntamente com as obras de saneamento básico, a equipe social da Cobrape, designada para atuar 
neste projeto, buscou trabalhar de forma integrada e articulada com os atores envolvidos na 
comunidade. Considerou como prioridade, ações que incentivasse a organização comunitária. 

Atendimento Sabesp – Agência Perus

Rua Ylidio Figueiredo, 468 - Vila Nova Perus - Sao 
Paulo, Sp

Agência Virtual

Visite o site www.sabesp.com.br e clique em Agência 
Virtual para tirar 2ª via de conta, consultar débitos e 
solicitar serviços pela internet.

Para capital e Região Metropolitana de São Paulo está 
disponível via chat de 2ª a 6ª feira, das 8 às 21 horas e 
aos sábados das 8 às 17 horas. Em canais de 
atendimento, clique Atendimento on-line.

Atendimento Sabesp Capital e Região 
Metropolitana de São Paulo

Emergência: 195

Serviços Comerciais: 0800-0119911

Serviços Comerciais (pessoas com deficiência 
auditiva ou de fala): 0800-7773700

Subprefeitura de Perus

R. Ylídio Figueiredo, 349 – Vila Perus
Telefone: 3396-8600

Coleta de Lixo - LOGA

Av. Marechal Mario Guedes, 221 - Jaguaré
05348-010 - São Paulo - SP
Tel.: 11 2165-3500 / Fax: 11 2165-3561
Unidade Jaguaré 

Av. Engenheiro Billings, 2350 - Jaguaré
05321-010 - São Paulo - SP
Tel.: 11 2165-3714 / 11 2165-3715

ECOPONTO: Jardim Santa Fé

Rua Salvador Albano esquina com Rua Virginia 
Castiglione, Jardim Santa Fé

Telefones úteis
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Mantenha a torneira fechada enquanto escovar os 
dentes; 

Não tome banhos demorados;

Procure acumular roupas sujas para lavar de uma só vez;

Verifique se em sua casa não há nenhum tipo de 
vazamento de água;

Utilize baldes na limpeza da casa e do carro.

DICAS DE CONSUMO DE ÁGUA

A Ligação de esgoto na rede oficial da Sabesp é importante para toda a sociedade. Todos ganham com 
prevenção de doenças, proteção contra epidemias, eliminação de mau cheiro, rios e córregos 
despoluídos.

Se sua casa ainda não estiver conectada à rede de esgoto, normalize sua situação. Essa ligação é 
garantia de saúde e qualidade de vida para você e sua família.

PARABÉNS! A REDE DE ESGOTO JÁ ESTÁ FUNCIONANDO EM SUA RUA!

Colocando em prática essas dicas simples, o meio 
ambiente e você sairão lucrando.

Utilizando a água sem desperdício, você ajuda a melhorar 
o nível de nossas represas e economizar na sua conta de 
água. Veja algumas dicas: 

MORRO DOCE



O que fazer com o lixo?!? 

ANTES E DEPOIS

PARCERIA SENAC LAPA E CEU ANHANGUERA

 Incentivando a participação e o interesse comunitário nas 
ações propostas à área, a Equipe Técnica Social sugeriu a 
formação de uma Comissão de Obras, a fim de promover 
agentes multiplicadores das informações pertinentes ao 
processo de obras na comunidade, e a utilização 
adequada dos equipamentos e manutenção e 

c o n s e r v a ç ã o 
das redes. 

 As experiências e vivências dos moradores foram 
valorizadas, pois as sugestões para as ações 
desenvolvidas contribuíram com o desenvolvimento e 
fortalecimento do bairro. 

Em parceria com o CEU Anhanguera, o SENAC Lapa ofereceu 
o curso presencial e gratuito de Auxiliar de Escritório para 
jovens e adultos moradores da região. O curso contou com 
professores especializados na área e foi ministrado no espaço 
do CEU Anhanguera. O lançamento do curso foi realizado no 
auditório em parceria com a equipe da SABESP, no dia 24/07 às 
19h. Participaram do Evento jovens, crianças e adultos. A 
atividade contou com as seguintes ações: trilha ecológica, 
pintura de rosto e a apreciação da maquete da Sabesp.

Que as principais causas de danificação 
e obstruções da rede coletora de esgoto 
vêm de resíduos eliminados de forma 
incorreta? Isso gera problemas para 
você e aos seus vizinhos, pois quando a 
rede entope, o esgoto pode retornar 
para as casas através de ralos e pias. 
Portanto lixo ou outros Não jogue 
r e s í d uo s ,  t a i s  c omo  p rodu to s 
inflamáveis, óleo de cozinha, pó de café, 
restos de comida, papel higiênico, 
absorventes, preservativos, pontas de 
cigarro, areia, fios de cabelo, entre 
outros, nos ralos, pias e vasos sanitários.

CAO - Comissão de Acompanhamento de Obras
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VOCÊ SABIA?ATIVIDADES DA EQUIPE SOCIAL E DA POPULAÇÃO

O lixo comum deve ser colocado nos coletores, 
embalados de forma adequada e no horário da 

coleta, que são realizadas nas 
Segundas, Quartas e Sextas-feiras no período da manhã. 

Separe o lixo reciclável em sacos diferentes, não se esqueça de lavar 
as embalagens para evitar odores e doenças. Este lixo pode ser 
encaminhado para os catadores da região e também para os 
Ecopontos. 

O Ecoponto mais próximo da sua casa fica na Rua Salvador 
Albano. Neste lugar também podem ser entregues restos de 

construção e grandes volumes, como móveis e podas de árvores.

Preserve as melhorias que foram realizadas, vejam as 
fotos do antes e depois da comunidade

Durante o período de 
obras no Faiçal Murad, 
foram realizadas ações 

com a comunidade local, 
como: Caminhada 

Ambiental, Visita a ETA, 
Apresentação do 

Diagnóstico, Reuniões 
da Comissão de Obras 

  
Não o deixe sair para passear sozinho, ele poder se machucar, ser 
roubado, recolhido pela carrocinha ou ainda atacar outros animais e 
pessoas, mas o maior problema são as fezes que ele faz na rua, 
esses dejetos podem transmitir certas doenças tanto a outros 
animais, como para seres humanos, recolha sempre os dejetos e 
mantenha seu animal vacinado.

Cuide do seu animal de estimação!  


