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Cautelas em Bancos
� Ao fazer uma retirada, nunca coloque o dinheiro ou a carteira em cima dos caixas ou fora de seu alcance;
� Procure estacionar dentro do banco ou em locais muito próximos;
� Retire somente quantias necessárias, procure fazer pagamentos e transações financeiras por telefone ou
internet;
� Evite agências em locais desertos ou mal iluminados;
� Não aceite ajuda de estranhos, procure sempre um funcionário da agência, devidamente identificado, para
auxiliá-lo;
� Esteja atento a pessoas com atitude suspeita que estejam na agência;
� Ao fazer um saque, não coloque o dinheiro ou a carteira no bolso de trás;
� Confira sempre o dinheiro enquanto ainda estiver no caixa, separando uma parte caso precise fazer alguma
compra. Não confira dinheiro saindo ou fora da agência. NOS CASOS DE GRANDES SOMAS SOLICITE QUE
SEJA ENTREGUE EM LOCAL NÃO VISÍVEL PARA A FILA, POIS MUITAS VEZES HÁ OLHEIROS NA FILA
TENTANDO IDENTIFICAR PESSOAS SACANDO GRANDES SOMAS PARA AVISAR COMPARSAS NO LADO
DE FORA;
� Evite conversas com estranhos na fila do banco ou fora da agência,sobretudo se o assunto for dinheiro. Eles
podem ser ladrões ou olheiros de assaltantes à espreita de sua distração ou confiança;
� Evite ir às agências nos horários de pico. Os assaltantes procuram maior movimento, o que significa mais
dinheiro na agência. EVITE HORÁRIO PRÓXIMO AO HORÁRIO DO ALMOÇO, quando muitas pessoas
aproveitam a pausa do almoço para efetuar saques
� Nunca reaja. Mantenha a calma, por mais difícil que possa ser. O assaltante está atrás do dinheiro dos caixas e
atirara somente quando fica assustado ou ameaçado;
� Se for possível, discretamente, procure memorizar algumas características dos assaltantes, tais como: “tiques”,
sinais, apelidos, roupas etc;
Lembre-se: telefone 24 horas da Polícia Militar no seu bairro: 3079-5008
MARCOS DANIEL FERNANDES
Capitão PM – Comandante - 3ªCia do 23ºBPM/M
Rua Jesuíno Arruda 464 - Itaim Bibi
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SAIB EM AÇÃO
Despachamos as seguintes solicitações:
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS:
1) Solicitado limpeza e fiscalização na Rua Macurapé, carroceiros estão
constantemente jogando entulho na altura do número 76;
2) Solicitado esclarecimentos sobre a implantação do Ponto de Taxi na Rua
Henrique Chamma, com ocupação espantosa dos veículos da Av.
Juscelino Kubistchek até o portão 3 três do Parque do povo.

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 Rua João Cachoeira;
DIVISÃO TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DO SILÊNCIO URBANO
1.) Reiterado a solicitação de fiscalização no bar Karavelli, localizado na Rua
Amauri, 334, barulho de música alta até a madrugada infernizando a vida dos
vizinhos.

23º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR – 3ª COMPANHIA
1) Solicitado reforço na Ronda da Polícia Militar na Rua Macurapé, altura do
número 76, há um grupo de pessoas se reunindo para consumir drogas
em plena luz do dia e principalmente na hora do almoço.
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RECEBIMENTO DE OFÍCIOS
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET

1.) No cruzamento da Rua Campos Bicudo com Jeronimo da Veiga
verificamos um volume de 804 veiculos por hora pela Rua Jeronimo da
Veiga e 180 veiculos por hora na Rua Campos Bicudo, não justificando a
implantação de semafaro neste cruzamento;

2.) Informamos que no cruzamento da rua Tabapuã com João Cachoeira o
tempo do verde para travesia de pedestres foi aumentado de forma a
prover maior conforto para o usuário;
3.) Informamos que a região do Itaim está passando por um processo de
substituição dos controladores semaforicos de médio porte para
controladores de grande porte com a possibilidade de operar em tempo
real. (de forma inteligente)
4.) A Rua Viradouro x Iguatemi foi incluida em nosso programa de
fiscalização periodica a fim de coibir possiveis desrespeitos ao código de
transito Brasileiro;

Agradecimentos
“Parabéns pelo trabalho de vocês!”
Astrid Iannoni
“Agradeço o apoio de vocês, renovando os meus votos de elevada
consideração pelos excelentes trabalhos feitos em prol do nosso
bairro.”
Adriano Gandur
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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.

EDUCAÇÃO É A SOLUÇÃO
Sede Rua Manuel Guedes, 426 – Fone/Fax 3168-9109 – CEP 04536-070
Site www.saibibi.com.br - e-mail
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