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Economia de água: Dicas para consumir sem desperdícios
Cuidar bem da água e usá-la com sabedoria é uma necessidade cada vez mais presente. Afinal, esse insumo tão
precioso está cada vez mais escasso.
Por isso, síndicos, funcionários e moradores de condomínio devem fazer a sua parte, usando com consciência esse
bem tão precioso.
E, ainda bem, há bastante espaço para melhorias no padrão de consumo dos condomínios: individualização de
hidrômetros, reuso da água da chuva e campanhas de conscientização para moradores e funcionários impactam
positivamente no perfil do uso da água.
Com essas medidas, além da economia da água, há também uma diminuição da conta, o que é um ganho positivo
para todos.


Torneira pingando: conserte o mais rápido possível. Economia média de 46 litros/dia



Não use o vaso sanitário como lixeira . Acionar a válvula de descarga gasta-se, em média, 20 litros de água.



O banho deve ser rápido. 5 minutos são suficientes para higienizar o corpo e pode economizar muita água



Não tome banhos demorados. 15 minutos, com chuveiro elétrico, gasta em apto. 140 litros de água



Um banho de ducha, por 15 minutos, consome 240 litros de água



Se você reduzir o tempo do banho de 15 para 5 minutos economizará até 90 litros de água em casa



Se fechar o registro ao se ensaboar e reduzir o tempo do banho para 5 minutos, o consumo será de 80 litros



Fazer a barba em 5 minutos gasta-se 12 litros de água. Com economia o consumo cai para 2 a 3 litros



Torneira fechada ao fazer a barba, há uma economia de até 11 litros de água



Escovar os dentes com a torneira não muito aberta, em 5 minutos, gasta 12 litros de água



Economize mais de 11 litros de água escovando os dentes com a torneira fechada



Mantenha a torneira fechada, enquanto escova os dentes. Você economizará 11 a 79 litros de água
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SAIB EM AÇÃO
Despachamos as seguintes solicitações:
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS:
1.) Serviço de tapa buraco na rua sem saída Luis de Barros;
2.) Fiscalização na calçada na Rua Professor José Benedito de camargo, 95.
Calçada esburacada com pedras soltas e desnivelada;
3.) Solicitação de fiscalização na rua Professor José Benedito de Camargo,
134, árvore frondosa foi removida completamente;
4.) Solicitado que seja recolhido o lixo deixado em função do recapeamento
do asfalto na rua Tabapuã;
EXTRA SUPERMERCADO ITAIM
1) Solicitado que seja verificado o calibrador de pneus no posto, pois o
barulho intermitente tem incomodado os vizinhos;
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET
1) Solicitado fiscalização no estacionamento da lanchonete Pibus, localizada
na Rua Professor José Benedito de Camargo, 95. Por falta de espaço,
estão estacionando veículos e motos na calçada, atrapalhando o transito
dos pedestres, que são obrigados a trafegarem pela via pública;
DIVISÃO TECNICA DO SILÊNCIO URBANO
1) Solicitado fiscalização no barulho causado por ruído intermitente de motor, produzido pela
Choperia - Restaurante 3B localizado na Rua Jesuíno Arruda, altura do nº 500;
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RECEBIMENTO DE OFÍCIOS
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS
1.)

Foi realizada a limpeza dos entulhos e restos de manta asfáltica em toda
a extensão da Rua Tabapuã;

2.)

A remoção da árvore na Rua Professor José Benedito de Camargo, 134,
foi autorizada conforme lei, por interferir na entrada de garagem, haverá
o replantio de uma árvore de menor porte;

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
01 – REF. Avaliação técnica do solo, na Rua Itacema, tremores devido a circulação de
ônibus articulados.
Superintendência de Especificação dos serviços informa:
Pela Avenida Nove de Julho, com destino à Rua Dr. Renato Paes de Barros, no sentido
bairro, convergem as linhas 6401-10 Vl. Olimpia/Estação da Luz, 106A-10 Metrô Santana/Itaim
Bibi e 6040-10 Terminal Capelinha/Itaim Bibi, que estão dimensionadas para operar com 10
veículos tipo padron, 22 e 5 veículos articulados, respectivamente.
A Rua Dr. Renato Paes de Barros apresenta características predominantemente comercial,
exceto no trecho entre as ruas Pedroso Alvarenga e Jesuino Arruda, onde é composta por
imóveis residenciais.
Em 2008, devido às solicitações de alteração de itinerário da linha 106ª-10, foi realizada a
pesquisa lotação em ponto específico no local, e foi constatado considerável o índice de
embarque/desembarque de usuários.
Para subsidiar a análise da avaliação solicitada, foi realizada nova pesquisa e verificou-se
então, que houve alteração, para maior, de embarque /desembarque, em relação a pesquisa de
2008. A retirada da linha dessas ruas resultaria em desatendimento aos usuários, e geraria
imediatas reclamações.
Quanto à reclamação dos moradores, de que, após o início da circulação de ônibus
articulados, começaram a sentir tremores em suas residências, a Superintendência de
Manutenção informa que foi realizada vistoria no local para verificação do estado do pavimento
na Rua Dr. Renato Paes de Barros com a Rua Itacema, onde a equipe verificou que não há
buracos, afundamentos ou desníveis. A parte superficial do pavimento encontra-se em bom
estado de conservação para a circulação dos coletivos.
Agradecemos o contato e nos colocamos a disposição, uma vez que por meio do diálogo com a
comunidade podemos aprimorar cada vez mais o nosso trabalho.
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Conforme noticiado pela mídia, aconteceram alguns casos de dengue aqui no Itaim Bibi.

A prevenção é a única arma contra a doença.
A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais
propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não
acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus
velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, tambores, latões,
cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.

Combater a dengue é um dever de todos.
Visite nosso site: www.saibibi.com.br
E-mail: contato@saibibi.com.br
Venha se juntar a nós. Participe.
Nossa força está em nossa união.
A Sociedade Civil organizada,vence.
Sr (a) SINDICO (a)
SOLICITAMOS A DISTRIBUIÇÃO DESTE INFORMATIVO AOS CONDÔMINOS DO
SEU EDIFÍCIO.
IMPORTANTE QUE TODOS ACOMPANHEM O TRABALHO DESTA SOCIEDADE.
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