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EXPEDIENTE

EDITORIAL

Em tempos de crise hídrica e de longos períodos de
estiagem, administrar cidades tem sido um desafio
constante, afinal, a água está relacionada diretamente à
qualidade de vida do cidadão. Porém, quando o assunto
é abastecimento, Jundiaí tem nadado a braçadas.
Um estudo promovido pela Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) apontou
Jundiaí como a sexta colocada no ranking da
universalização do saneamento. O município também se
destaca na coleta de resíduos sólidos e no tratamento
de esgoto. Tal reconhecimento coroa o trabalho da
DAE, pois, sem o empenho de todos os servidores, não
chegaríamos a esse patamar.
E não paramos por aí, já que as obras de ampliação do
vertedouro aumentaram em 12% o volume de reservação
da Represa de Acumulação. O abastecimento municipal
teve um ganho de 1 bilhão de litros de água bruta, o
equivalente a quase 500 piscinas olímpicas, fato que
mantém Jundiaí entre as melhores cidades do Brasil
para se viver.
Ainda devemos comemorar a implantação do Plano
Municipal de Saneamento Básico, que norteia os
passos e as ações para os próximos 20 anos, inclusive
a aplicação dos mais R$ 100 milhões obtidos por
operações de crédito, que serão investidos em obras de
ampliação do saneamento em Jundiaí.
De certo, nada disso foi conseguido da noite para o
dia. Acima de tudo, Jundiaí tornou-se referência pela
universalização do atendimento de água e esgoto dadas
as boas políticas públicas e gestões comprometidas
com bons resultados. A Prefeitura e os jundiaienses
agradecem a cada geração que passou pela DAE e
deixou a sua contribuição para a história da nossa
cidade.
DAE / Prefeitura de Jundiaí
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ENTENDA A LEI DAS ESTATAIS:
A NOVA REALIDADE DA DAE
Conhecida como Lei das Estatais, a Lei
nº 13.303, de 30 de junho de 2016, foi
aprovada e promulgada com objetivo de
dar mais transparência e governança às
empresas públicas e de economia mista.
Sua abrangência foi estabelecida para
as esferas federal, distrital, estaduais
e municipais. A lei trata de empresas
nas quais o ente público detém todas
as ações (empresa pública) ou o seu
controle societário, ou seja, mais de
50% das ações (empresa de economia
mista), regulando seu funcionamento de
forma complementar à Lei nº 6.404/1976
(Lei das Sociedades Anônimas). A DAE é
obrigada a cumprir essa lei.

A DAE
mais perto de você!
DAE Digital

FATURA VIA SMS

Lançada em 2018, a fatura digital substitui
a conta em papel, contribuindo com o meio
ambiente e facilitando a vida dos nossos
clientes. Para solicitar a sua, basta acessar
www.daejundiai.com.br ou comparecer
a um dos Postos de Atendimento da
empresa. Outra facilidade no seu dia a dia é
o débito automático, que pode ser solicitado
diretamente no seu banco.

Os clientes DAE contam com mais uma
facilidade: o aviso de fatura fechada
e o envio de código de barras para
pagamento por SMS. Para aderir ao
serviço, basta estar com o cadastro
em dia, com dados atualizados, e
fazer o pedido em um dos Postos de
Atendimento da DAE ou pelo
0800 133 155.

PARA UTILIZAR OS SERVIÇOS ON-LINE, MANTENHA SEU CADASTRO EM DIA, REALIZE O
PRIMEIRO ACESSO E SOLICITE SEU LOGIN E SENHA, QUE SERÃO ENVIADOS POR E-MAIL.

MAIS UMA OPÇÃO DE ATENDIMENTO

DAE conta com Posto de Atendimento
no Poupatempo, que atende inclusive
aos sábados
Inaugurado em 2017, o Posto de Atendimento
no Poupatempo, localizado no Complexo
Fepasa, é o primeiro que funciona também
aos sábados, das 9 horas às 13 horas, e de
segunda a sexta-feira, das 9 horas às 18
horas. A unidade conta com estacionamento
e oferece os serviços já prestados pelos
Postos de Atendimento dos bairros Eloy
Chaves, Centro, Ponte São João e Vila
Hortolândia.
CENTRAL DE
RELACIONAMENTO

De segunda a segunda, 24 horas por dia,
fale com a DAE pelo 0800 133 155.
A ligação é gratuita.

POST
ATEND OS DE
IMENT
O
Avenida B ELOY CHAVES
enedicto C
astilho de
Andrade, 3
69
CENTRO
Rua Zacaria
s de Góes,
255
P
Avenida U OUPATEMPO
nião dos F
erroviários
, 1.760
PONTE SÃ
Avenida Sã O JOÃO
o João, 611
VILA H
Rodovia Ve ORTOLÂNDIA
reador Gera
ldo Dias,
1.500
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Arquivo CCR AutoBAn

Complexo

Viário

DAE executa
importantes
intervenções em
grande obra da cidade
A DAE realizou intervenções no
Complexo Viário Jundiaí, uma das mais
importantes obras da história da cidade,
que já beneficia milhares de pessoas.
Entre as intervenções, destaque para o
remanejamento de 250 metros de rede
de esgoto por método não destrutivo,
ou seja, sem causar interferências no
trânsito da Avenida Jundiaí.
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Obras realizadas
no Complexo
• Remanejamento de interceptores
de esgotos no Córrego da Estiva II
e no Córrego das Valquírias.
• Remanejamento de adutora
no Córrego das Valquírias.
• Remanejamento de subadutora
na Marginal Norte da Anhanguera.
• Troca de interceptor no Córrego do Moisés.
• Substituição de tubulação de
concreto antiga por tubos de PVC.

Plano Municipal
de Saneamento
Básico
DIRETRIZES D

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) foi
instituído pela Lei Municipal nº 8.881, de 13 de dezembro de
2017, publicada na Imprensa Oficial do Munícípio no dia 19 do
mesmo mês. O objetivo do Plano é consolidar os instrumentos
de planejamento e gestão relacionados ao saneamento,
de modo a universalizar o acesso aos serviços, garantindo
qualidade e suficiência no suprimento dos mesmos. Além disso,
visa proporcionar melhores condições de vida à população,
bem como a melhoria das condições ambientais, além de prever os
próximos passos para o saneamento de Jundiaí, como a construção
do novo sistema de abastecimento de água no Vetor Oeste (Sistema
Caxambu), com a desapropriação de áreas e encaminhamentos de
projetos executivos.

O PLANO:
-Sistema de a
bastecim
á g u a - DA E . e n to d e
-Sistema de co
leta
de esgotos -eDtratamento
AE.
-Sistema de g
resíduos sólid erenciamento de
os (UGISP – P
MJ).
-Sistemas de m
a
n
e
pluviais (UGP jo de projetos
UMA – PMJ).

VOCÊ SABIA QUE OS SERVIÇOS DA DAE SÃO
REGULADOS E FISCALIZADOS POR UMA
AGÊNCIA REGULADORA?
De acordo com a Lei Federal 11.445/2007, os municípios são obrigados a ter
seus serviços de saneamento básico regulados e fiscalizados por uma agência.
No caso de Jundiaí, a vinculação se deu com a Agência Reguladora dos
Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
(ARES-PCJ), no ano de 2014, e prevê o pagamento anual de 0,25% do
faturamento do ano anterior.
Cabe ao órgão atribuições como a definição e autorização da tarifa de
água e esgoto, com base em avaliações das condições econômicofinanceiras da DAE e da capacidade de investimento e custeio da
empresa, entre outras.
Os recursos provenientes da arrecadação dos serviços da DAE
Jundiaí são utilizados para captação, adução, tratamento,
reservação e distribuição de água, para a coleta, afastamento
e tratamento do esgoto, bem como em investimentos da
empresa e ampliação de redes de água e esgoto.
INFORME DAE JUNDIAÍ
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Mais água

armazenada
VERTEDOURO

Com muito trabalho, superamos limites
REPRESA JÁ CONTA COM MAIS
1 BILHÃO DE LITROS DE ÁGUA
BRUTA PARA JUNDIAÍ
Assim como nossos atletas
Tamires, Daniel e Cristian,
Jundiaí também está se
superando com as obras do
vertedouro. Para garantir o
abastecimento de toda a cidade,
ampliamos a nossa capacidade
de reservação de água.
Jundiaí agora conta com o
armazenamento de 9,3 bilhões
de litros de água bruta, um
aumento de 12% na reservação.
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Novos

RESERVATÓRIOS
Ampliando
a reservação
de água tratada

Quatro novos reservatórios serão construídos
e um recuperado, o que representa mais
autonomia do armazenamento de água tratada
em todo o município. Com isso, vamos evitar que
a população seja afetada durante os períodos de
interrupção de abastecimento, por conta de
obras e manutenções na rede.

REGIÕES BENEFICIADAS
P E L O S N O V O S R E S E R VAT Ó R I O S
Jardim Carlos Gomes (5 mil m3)
Cidade Nova
Condomínio Pessoto
Ivoturucaia
Jardim Califórnia
Jardim Carpas
Jardim Itália
Jardim Roma
Jardim Tamoio
Jundiaí Mirim
Marajoara
Pacaembu
Portal da Colina
Portal do Sol
Recanto da Prata
São Camilo
São Carlos
São Luiz das Bandeiras
São Marcos
Tarumã

Terras de Santa Cruz
Vila Aparecida
Vila Nambi
Vila Rui Barbosa
Vila Santana
CECAP (1 mil m3)
Condomínio do Bosque
Corrupira
Fernandes
Morada da Vinhas
Pai Jacó
Parque Centenário
Parque dos Ingás
Residencial Vista Alegre
Rio Acima
São José
Terra da Uva
Vivenda dos Marrecos

FazGran Industrial (5 mil m3)
Distrito Industrial
Novo Horizonte
Residencial Jundiaí I e II
ETA Anhangabaú (10 mil m3)
Toda a cidade
Distrito Industrial (5 mil m3)
Água Doce
Bairro do Poste
Distrito Industrial
Pilão
Santo Expedito
Traviú
Tulipas

INFORME DAE JUNDIAÍ
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CAPTAÇÃO NO

Rio Atibaia
Outorga garante segurança hídrica até 2027
Em 2017, a Prefeitura e a DAE Jundiaí
conquistaram a renovação da outorga
que autoriza a cidade a captar água
dos rios Atibaia e Jundiaí Mirim, do
Ribeirão da Ermida e do Córrego da
Estiva. O documento foi publicado
na Imprensa Oficial do Estado e tem
validade de dez anos. Desde abril
de 2016, o município estava sem a
outorga que concede a captação de
água dos mananciais da região.
Para garantir a segurança do sistema,
a DAE construiu, em 2018, um muro
de contenção na margem esquerda
do Rio Atibaia. A obra foi realizada na
Estação Elevatória de Água Bruta,
localizada no município de Itatiba.
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OPERAÇÃO DE
RECALQUE DO
ATIBAIA
ENVIO DE 1.200 L/S
AO MANANCIAL
DO RIO JUNDIAÍ MIRIM.
SETE CONJUNTOS
DE BOMBAS.
MONITORAMENTO EM TEMPO
REAL PELO SISTEMA DE
TELEMETRIA DA DAE.

CÓRREGO DO

Furquim
DAE realiza obra para a
despoluição do córrego
O remanejamento do interceptor de esgoto da
margem direita do Córrego do Furquim, no Tijuco
Preto, promoveu a despoluição do córrego, que
recebia o esgoto das regiões do Santa Gertrudes
e Lagoa dos Patos. A obra faz parte do conjunto
de ações realizadas em parceria entre Ministério
Público de Jundiaí, DAE, Unidades de Infraestrutura
e Serviços Públicos e Planejamento Urbano e Meio
Ambiente da Prefeitura de Jundiaí e Cetesb, com o
objetivo de ampliar o monitoramento e fiscalização
de lançamento irregular de esgotos nos córregos e
rios de Jundiaí.

LIMPEZA

REPRESA DA Limpeza amplia em 50% o volume
SERRA DO JAPI de armazenamento
A limpeza da Represa da Serra do Japi ampliou a sua capacidade de armazenamento dos atuais
2 milhões para cerca de 3 milhões de litros de água.

Represas passam
por manutenção e
recebem peixes
Para garantir a
qualidade da água que
abastece Jundiaí, a
DAE realizou a limpeza
e o desassoreamento
das nossas represas.
Um dique de terra foi
construído, atravessando
a Represa de Captação,
para facilitar o vaivém
dos caminhões.

PIRAPITINGAS, PIAUS,
PIAPARAS, PACUS E CURIMBAS
A natureza ajudando no controle da
qualidade da água.
Para restabelecer a fauna local, fazer o equilíbrio
do ecossistema e realizar o controle biológico da
vegetação restante, aproximadamente 500 peixes
foram inseridos na Represa de Captação.
O comportamento dos peixes é monitorado e
permite controlar a qualidade da água.
A iniciativa foi possível graças a um estudo
realizado por empresa especializada em vegetação
aquática e contratada pela DAE. O trabalho foi
coordenado pelo professor da Unesp de Jaboticabal
e doutor em Ecologia pela Esalq/USP, Robinson
Antônio Pitelli, e pelo doutor em Plantas Aquáticas,
Robinson Luiz Pitelli.

INFORME DAE JUNDIAÍ
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Parque da Cidade

Mascotes
na defesa do
meio ambiente
Inspirada nos animais encontrados no Parque, a Turma do
Parque da Cidade é destaque nas campanhas que envolvem
o espaço na mídia e nas redes sociais. Os amigos do meio
ambiente ajudam a cuidar da nossa natureza.

facebook.com/parquedacidadejundiaioficial

Lanchonetes passam por ampliação
As duas lanchonetes do Parque serão
ampliadas e modernizadas pela DAE.
A grande atração é a construção de um
novo deck, com vista para a represa.

OUTRAS MELHORIAS JÁ REALIZADAS
• Nova pintura da administração e do prédio anexo.
• Bancos dos quiosques envernizados.
• Guias pintadas e telhados lavados.
• Nova sinalização para orientação dos visitantes.
• Novo totem na entrada.

10
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Inaugurado em 2004, conta com
500 mil m² de área, pistas de
caminhada e corrida, aluguel de
bicicletas, quadras esportivas,
academia ao ar livre, pistas de
aeromodelismo e automodelismo
e parquinhos. O Parque abre das
6h30 às 19 horas (até as 20 horas
no horário de verão). A entrada e o
estacionamento são gratuitos.

REVITALIZAÇÃO DE
UNIDADES EXTERNAS
Unidades da DAE recebem serviço de zeladoria

Materiais de
obras e tubul
são recolhidaoções
se
reutilizados
o
para a recicluaenviados
gem.

Essenciais para a prestação de serviços de qualidade ao cidadão de Jundiaí, as cerca de 100
unidades da DAE espalhadas pela cidade estão sendo revitalizadas e um cronograma prevê a
manutenção mensal de todas as áreas. Casas de bombas, estações elevatórias e reservatórios
estão recebendo melhorias como corte de mato, poda de árvores, nova sinalização e retirada
de entulho. Ajude a cuidar das unidades e nos comunique sobre irregularidades por meio do
0800 133 155.

NOVOS VEÍCULOS
Parte da frota da DAE é renovada
MAIS AGILIDADE E SEGURANÇA
PARA NOSSOS COLABORADORES.
MAIS QUALIDADE NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS.

As novas viaturas (10 veículos leves,
10 utilitários e 13 motos) são utilizadas
em diversas áreas da DAE, como as
Gerências de Proteção aos Mananciais,
Obras Civis, Obras de Esgoto, Obras de
Água, Manutenção de Água, Manutenção
de Esgoto, Tratamento de Água,
Transporte e Segurança do Trabalho.
Além dos novos veículos, a DAE também
otimizou o contrato de locação com a
devolução de cinco carros, o que gerou
economia para a empresa.
INFORME DAE JUNDIAÍ
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A DAE traba
CONFIRA ALGUMAS OBRAS JÁ
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Reforma da Casa de Bombas
do Jundiaí Mirim

Implantação de 1.900 metros
de rede de água na Avenida Maria Negrini
Negro, na Toca, beneficiando também a
Emeb Duilio Maziero

Implantação de 500 metros de redes
de água e 230 metros de esgoto no
loteamento Ponte Alta, no Ivoturucaia

Implantação de 4 km de redes
de água e 800 metros de esgoto
no Vale Verde, no Ivoturucaia

Bairro dos Fernandes ganha
11 km de novas redes de esgoto

No Parque Brasília, 6 km de rede
de água são modernizados

INFORME DAE JUNDIAÍ

lha pra você
ENTREGUES E EM ANDAMENTO

Implantação de 380 metros de rede
de esgoto e galerias pluviais na Avenida
Daniel Pellizari, no Jardim Tulipas

DAE realiza ação para restaurar
mais de 800 poços de visita (PV),
que dão acesso à rede de esgoto
para manutenção

Implantação de 995 metros de rede
de esgoto no Jardim Flora e 2 km
na Avenida Reynaldo Porcari

DAE realiza remanejamento
de 600 metros de rede de água
na região da Vila Progresso

Na Vila Hortolândia, melhorias
em 500 metros da rede de água

Construção do Booster da Roseira, que
melhora a oferta de água para a região

INFORME DAE JUNDIAÍ
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2 017 E 2018 EM N ÚMEROS
OBRAS DE ESGOTO

LABORATÓRIO DE ÁGUA

• Foram 32 km de novas redes de esgoto

• Em 2018, 690 análises a partir de
46 pontos de coleta em mananciais
foram realizadas por mês

• A rede de esgoto na cidade tem 968 km de
extensão total, o equivalente à distância
aproximada de Jundiaí a Campo Grande

OBRAS DE ÁGUA
• A DAE implantou mais 70 km de redes de água
• Atualmente, Jundiaí possui uma rede de
água de 1.892 km no total, o equivalente à
distância aproximada de Jundiaí a Maceió

TRATAMENTO DE ESGOTO
• O volume de esgoto tratado foi de
68,3 milhões de m³

TRATAMENTO DA ÁGUA
• Em 2017 e 2018, a DAE forneceu à cidade
mais de 92 milhões de m³ de água,
tratados na Estação de Tratamento de
Água do Anhangabaú, na Estação de
Tratamento de Água do Eloy Chaves e
no Poço Pacaembu. A ETA Anhangabaú
fornece à cidade até 1.800 litros de
água por segundo

• Com relação à água tratada, mais de
1.700 análises foram realizadas por
mês em 210 pontos selecionados
na cidade
• Também houve coletas por
atendimento direto ao cliente, que
resultaram em mais de 200 análises

LABORATÓRIO DE ESGOTO
• Foram 160 coletas e mais de 1.400
análises mensais

COMBATE A
PERDAS DE ÁGUA
• Foram trocados 510 hidrômetros
de grandes consumidores e mais
20 mil equipamentos residenciais,
comerciais e industriais em diversos
pontos da cidade, promovendo a
renovação de parte do parque de
hidrômetros

ÁGUAS DE
JUNDIAÍ
14
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ATENDIMENTOS
AO CIDADÃO

MANUTENÇÃO
• Mais de 12 mil atendimentos de
reparos na rede de água e adutoras

• Postos de Atendimento: mais de
125 mil atendimentos realizados

• Cerca de 9 mil atendimentos de
manutenções na rede de esgoto

• Central de Relacionamento
(0800 133 155): 250 mil atendimentos

PRÊMIOS

JUNDIAÍ
ESTÁ ENTRE AS
DEZ MELHORES
DO PAÍS EM
SANEAMENTO

DAE É
DESTAQUE
POR REDUZIR
EMISSÃO DE GÁS
CARBÔNICO

Entre as cidades
com mais de 300 mil
habitantes, Jundiaí
foi destaque no
Ranking da
Universalização do
Saneamento,
promovido pela
Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária
e Ambiental (ABES).

Por meio da compra
de energia de fontes
incentivadas, a DAE
recebeu, em 2018,
pelo segundo ano
consecutivo, o
Certificado de Energia
Renovável ao evitar a
emissão de gás carbônico,
principal causador do
efeito estufa.

A DAE realiza o programa Águas de Jundiaí,
que promove visitas monitoradas à Estação de
Tratamento de Água (ETA-A) para proporcionar
aos participantes uma visão sistêmica do
tratamento de água, desde a captação
até a chegada nas residências.
Somente em 2018, mais de 3.700 alunos das

TANQUES DE HIPOCLORITO

MAIS SEGURANÇA NA ETA-A
Com o objetivo de ampliar a segurança
nas operações, a DAE Jundiaí fez
a substituição do cloro gás, utilizado
no processo de tratamento da água
na ETA do Anhangabaú, pelo sistema
de hipoclorito de sódio.

escolas municipais, estaduais e particulares de
Jundiaí e região conheceram a DAE e o tratamento
de água por meio do projeto educacional Águas de
Jundiaí. Destes, a maior parte veio das Emebs.
QUEM TIVER INTERESSE EM PARTICIPAR
PODE FAZER O AGENDAMENTO PELO
TELEFONE (11) 4589-1455.

INFORME DAE JUNDIAÍ
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Saúde
financeira
MELHORIA DAS CONTAS, DO EBITDA E DOS ÍNDICES

Os índices econômicos são utilizados para medir a saúde financeira de uma empresa
e indicam a capacidade de geração de receita frente às despesas.

CONFIRA ABAIXO ALGUNS NÚMEROS DA DAE:

Liquidez Geral
Demonstra a capacidade para pagamento de
compromissos já assumidos pela empresa. Se o
índice estiver abaixo de 1, a empresa tem pouca
capacidade para pagar seus compromissos de
médio e longo prazo.

Liquidez Corrente
Capacidade de pagamento dos compromissos
de curto prazo. Quanto maior o número, maior
a capacidade da empresa. Empresas com
índice menor que 1 não desfrutam de boa
saúde financeira.

Liquidez Seca
É a liquidez “real”, que demonstra quantos
reais a empresa teria para pagar cada real de
dívida ou compromisso (no nosso caso, a empresa
possui R$ 1,97 para cada R$ 1,00 de dívida).
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CEJUSC: 900

ACORDOS FIR
MA

DOS

RECUPERAÇÃO
DE INADIMPLENTES

R$ 5,9 MILHÕ
E
PARA NOVOS S ARRECADADOS
INVESTIMENT
OS
Clientes que e
stão
empresa tamb em débito com a
sua situação e ém podem resolver
m
Atendimento um dos Postos de
da DAE Jundia
í.

Em 2017 e 2018, a DAE recuperou R$ 11 milhões em recursos para a empresa
em diversas ações com clientes inadimplentes, que incluíram campanhas, renegociações
de dívidas e a parceria com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Jundiaí,
o Cejusc. Por meio de sessões de conciliação, usuários convidados são chamados
para colocar as contas em dia com a DAE, uma importante ação que está resolvendo
a situação de clientes que estavam inadimplentes e possibilitando novos investimentos
da empresa na instalação e modernização de redes de água e esgoto.

MAIS SEGURANÇA

Plano de
Segurança da
Barragem
Contratação do Plano de Segurança das Barragens e do Plano
de Ação de Emergência de Abastecimento Público para cada
uma das cinco barragens já existentes em Jundiaí: Represa
de Acumulação, Captação, Moisés, Serra do Japi e Rio das
Pedras. A elaboração do Plano de Segurança de Barragens
tem como objetivo verificar as características físicas e
estruturais de cada uma das barragens e apontar questões
como monitoramento e fiscalização das mesmas.
Já o Plano de Ação de Emergência tem como objetivo
orientar ações em possíveis incidentes, como alcance das
áreas inundadas, possíveis danos, sistema de alarme e de
comunicação, apoio aos desabrigados e reparos emergenciais.
INFORME DAE JUNDIAÍ
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MAIS
INVESTIMENTOS
EM SANEAMENTO
OBRAS PARA REDUÇÃO
DE PERDAS DE ÁGUA

Com o trabalho e dedicação dos
servidores, a DAE conseguiu R$ 2,1
milhões de recursos por Cobrança PCJ
Federal, a fundo perdido, ou seja, sem a
realização de pagamento no futuro.
Substituição de mais 15 mil
hidrômetros nas regiões da Vila Rio
Branco, Jardim da Fonte, São Camilo,
Colônia e Ivoturucaia.

MAIS R$ 17 MILHÕES PARA A CONSTRUÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE CINCO NOVOS RESERVATÓRIOS
DE ÁGUA TRATADA
Pág. 7
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E MAIS

REFORÇO EM ADUTORAS

CENTRO: 1,3 KM
MATO DENTRO: 6,7 KM
VILA HORTOLÂNDIA/
TORRES DE SÃO JOSÉ:
2,1 KM
VALE VERDE: 4,1 KM
O investimento será realizado com
orçamento próprio da empresa.

MAIS UMA ADUTORA

OBRA SERÁ NA REGIÃO DO MEDEIROS
EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA

8,2 KM

DE EXTENSÃO

E VEM
MAIS

Parceria com a iniciativa privada, firmada
por meio de um Termo de Compromisso.
O projeto e a execução são de
responsabilidade de empreendedores,
com a DAE fazendo a fiscalização e o
custeio de materiais e conexões.

POR AÍ!
FINANCIAMENTOS

CONQUISTA DE MAIS R$ 59 MILHÕES
PARA OBRAS DE SANEAMENTO
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IÃ
PARA A REG CIDADE

PARA BENEFICIAR REGIÕES DE JUNDIAÍ
QUE AINDA NÃO CONTAM COM SANEAMENTO
•

Implantação de sistema
de esgotamento sanitário
no Champirra e Mato Dentro.

•

Ampliação da capacidade de
tratamento da ETA-A de 1.800 para
2.400 litros de água por segundo.

•

Instalação de mais macromedidores
e substituição de hidrômetros para
o combate a perdas.

•

Elaboração de projeto executivo
e licenciamento ambiental para o novo
sistema de abastecimento de água
do Vetor Oeste – Sistema Caxambu.
INFORME DAE JUNDIAÍ
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POSTOS DE
ATENDIMENTO
ELOY CHAVES

Avenida Benedicto Castilho de Andrade, 369 (Esquina com Rua Antonio de Oliveira)
De segunda a sexta-feira, das 8 horas às 16 horas

CENTRO

Rua Zacarias de Góes, 255 (Esquina com Rua Bernardino de Campos)
De segunda a sexta-feira, das 8 horas às 16 horas

PONTE SÃO JOÃO

Avenida São João, 611 (Esquina com Rua São Pedro)
De segunda a sexta-feira, das 8 horas às 16 horas

VILA HORTOLÂNDIA

Rodovia Vereador Geraldo Dias, 1.500 - Hortolândia
De segunda a sexta-feira, das 8 horas às 16 horas

POUPATEMPO

Avenida União dos Ferroviários, 1.760 - Complexo Fepasa
De segunda a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas,
e sábados, das 9 horas às 13 horas

/daejundiai
/parquedacidadejundiaioficial

0800 133 155

(24 horas)

