INFORMATIVO

SABESP - REAJUSTE DE TARIFÁRIO
A Sabesp divulgou em seu site as novas tarifas para os serviços de
abastecimento de água e coleta de esgoto, em vigor desde 15/08/2020.

Tarifas aplicadas para RESIDENCIAIS

Tarifas aplicadas para COMERCIAIS

5 DICAS DA
RIEMA
Momento
oportuno
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de economia
no consumo
de águaDEe ÁGUA
colocar em prática!
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Escovando os dentes, lavando o rosto ou fazendo a barba:
não deixe a torneira aberta. Economize 20 litros/dia em média.

Não use o vaso sanitário como lixeira.
Economize 20 litros/dia em média.

Máquinas de lavar roupas e louças: use somente
com a capacidade máxima. Economize 50 litros/dia em média.

4

Lavando louça na pia: torneira aberta só para enxaguar.
Economize 200 litros/dia em média.

5

Torneira pingando: conserte o mais rápido possível.
Economize 46 litros/dia em média.

A Importância da
Economia no Consumo de Água
No banheiro
Mantenha a torneira fechada
enquanto escova os dentes e
ao fazer a barba.
Não utilize a bacia sanitária
como lixeira, jogando papel higiênico,
cigarro, etc.
Não aperte a descarga mais tempo que
o necessário, pois cada acionamento de
6 segundos gasta de 10 a 14 litros de
água.
Conserte vazamentos e mantenha a
válvula sempre regulada.
Tome banhos de no máximo 5 minutos
mantendo o registro fechado ao se
ensaboar.

Na lavanderia
Ao lavar roupas no tanque,
mantenha a torneira
fechada enquanto
ensaboa e esfrega a
roupa, pois a cada
15 minutos
aberta o gasto de
água é de270 litros
(o dobro de um ciclo
completo de lavagem em uma
máquina com capacidade de 5 kg).

A Importância da
Economia no Consumo de Àgua
No quintal ou no jardim
Ao lavar o carro, use um balde em vez
de mangueira.
Regue as plantas com um regador
ou mangueira com
esguicho-revólver,
pela manhã ou à noite, para
evitar a evaporação.
Use a vassoura para varrer
a calçada, não a mangueira,
pois o desperdício chega a
279 litros a cada 15 minutos.

Na cozinha
Feche bem a torneira. Uma torneira
gotejando desperdiça 40 litros/dia.
Já com um filete de água correndo o
desperdício é de 130 litros/dia.
Limpe bem os restos de comida de
pratos e panelas antes de lavá-los
jogando-os no lixo e nunca nos ralos das
pias.
Mantenha a torneira fechada ao
ensaboar a louça.
Utilize a máquina de lavar
louças somente quando
estiver na capacidade
total.

OBRIGADO POR ESTAR CONOSCO
NESTA AÇÃO!

