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Está quase pronta a nova ciclopassarela de 180 metros de
extensão que liga o Parque do Povo à Ciclovia da Marginal
Pinheiros, passando sobre a via expressa de carros e os
trilhos
da
CPTM
(Companhia
Paulista
de
Trens
Metropolitanos).
"São Paulo está há uns 20 anos atrasado em relação ao resto
do mundo, só que em pouco tempo nós vamos conseguir
alcançar, porque nós estamos fazendo parcerias com o
governo federal e com o governo estadual. Então nós vamos
correr atrás do prejuízo", afirmou o prefeito Fernando
Haddad.
A ciclopassarela é uma contrapartida de um empreendimento
instalado na região e tem como objetivo minimizar os
impactos no trânsito. O projeto da ciclopassarela foi
concebido pela empresa responsável pelo empreendimento e
aprovado na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
(Siurb). A via possui rampas e um elevador para facilitar o
acesso, e foi construída com estrutura metálica, laje em
concreto e guarda corpo em aço galvanizado.
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SAIB EM AÇÃO
Despachamos as seguintes solicitações:
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS:1)Solicitado Fiscalização para solucionar problema no aparecimento de
um enorme buraco na rua sem saída Luiz Barros, essa rua faz fundos
com a rua Fernandes de Abreu altura do número 37;

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET
1.) Fiscalização nas infrações provocadas por veiculos que frequentam os
restaurantes, casas noturnas e bares na Rua Tabapuã, trecho entre as Ruas
Brigº Haroldo Veloso e Dr. Mario Ferraz;
2.) Solicitado a colocação de placas proibindo o tráfego de caminhões na Rua
Fernandes de Abreu, essa solicitação se faz necessária devido a rua ser
estreita e não comportar o trafego intenso, principalmente após o início das
obras do empreendimento Birmann32;
ILUME – DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.)

Revisão na iluminação pública da Rua Pedroso Alvarenga, via preferencial
de assaltantes e deliquentes, cuja escuridão deixa os moradores com medo
e receosos;

DIVISÃO TECNICA DO SILENCIO URBANO – PSIU
1.) Fiscalização no barulho promovido pelo Bar A balada Dezoito, localizado na
Rua Atílio Innocenti 101, Barulho de som muito alto todas as noites que
passou a infernizar a vida dos moradores vizinhos.
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RECEBIMENTO DE OFÍCIOS

CET COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO
1.) Com referencia ao pedido de retirada do estacionamento de zona azul em frente ao
predio nº 271 da Rua Urussui, informamos que a desativação do sistema zona azul
promoverá o estacionamento por longa permanencia, prejudicando os próprios
usuários com destino ao local ;
2.) O pedido de sincronização de faróis na Rua Dr. Renato Paes de Barros, no trecho
entre Av. 9 de Julho e Rua Joaquim Floriano gerou o processo nº CE DAM 7747
3.) Informamos que a proibição de estacionamento existente na aproximação do nº 249
da Rua Jacurici é para garantir o raio de giro na conversão para acesso da Rua
Brig. Haroldo Veloso;
4.) O pedido de fiscalização nos finais de semana, onde varios carros ficam
estacionados em cima da calçada no trecho entre as Ruas Brasilia e Dr. Renato
Paes de Barros, gerou o processo CE DAM 7118

SÃO PAULO TRANSPORTES S/A
1.) Com relação a circulação de ônibus de grande porte na Rua Tabapuã, trecho entre

Rua Brigº Haroldo Veloso e Av. Faria Lima, a Superintendencia de Especificação dos
Serviços encaminhou correspondencia ao Consorcio Sete, pedindo que o operador
seja orientado a utilizar o viario oficial da linha base.
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Continue economizando água.
O Sistema Cantareira, que enfrenta a pior estiagem nos últimos 80
anos. As represas que o compõem estão com cerca de 10% da
capacidade, levando em consideração o volume morto, reserva de
água no leito dos reservatórios.

Vazamentos
Elimine qualquer vazamento na sua residência. Uma torneira
gotejando desperdiça mais de 40 litros de água por dia. Já se
estiver correndo um filete de água de aproximadamente dois
milímetros, o desperdício sobe para mais de 130 litros por dia. A
Sabesp oferece curso gratuito sobre vazamento em prédios e
residências.

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.

AGRADECEMOS SUA COLABORAÇÃO
EDUCAÇÃO É A SOLUÇÃO
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