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Projeto Vizinhança Solidária
Frente aos últimos arrastões acontecidos no bairro estamos divulgando novamente o
Projeto Vizinhança Solidária da Polícia Militar.
O Projeto começou a ser implantado há cinco anos. Alguns líderes comunitários do
Itaim Bibi se reuniram e, juntos, pediram o apoio da PM para encontrar uma maneira de ajudar
na prevenção de crimes no local em que residem.
O objetivo é incentivar os munícipes a colaborarem com a segurança de sua região,
prestando atenção especial nos arredores. “Tenha os contatos de seus vizinhos, conheça
suas rotinas. Isso não é se intrometer, é se importar com o próximo. Comunique qualquer
atitude emergencial para a Polícia Militar pelo telefone 190. A solidariedade entre vizinhos, em
termos de segurança, pode ser uma grande ferramenta para o policiamento preventivo e
eficaz”, explica o major Telmo Araújo da PM. No Itaim Bibi, o „Vizinhança Solidária‟ vem
obtendo resultados bastante positivos.
A iniciativa, que com foco apenas nos condomínios residenciais, foi sendo ampliada
ano após ano. A Polícia Militar, responsável pelo projeto no bairro, realiza reuniões periódicas
com os síndicos e palestras sobre medidas de prevenção no que diz respeito à segurança.
Se você é um morador e também quer que sua vizinhança seja solidária, procure a
Companhia da Polícia Militar mais próxima, seja diretamente, por meio do Conselho
Comunitário de Segurança de sua região (CONSEG) ou de alguma outra associação de
bairro.
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SAIB EM AÇÃO

Despachamos as seguintes solicitações:
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS:
1) Fiscalização na esquina da Av. Juselino Kubistchek altura do nº787 e da
Rua Prof. José benedito de Camargo, devido ao mau uso e má
conservação da calçada;
2) Fiscalização da Rua Lopes Neto esquina com a Rua Tabapuã, devido a
uso irregular com colocação de mesas e cadeiras;
3) Solicitação de análise técnica para poda de árvore na rua João Cachoeira
nº295
4) Denúncia sobre corte irregular de árvore na rua Tabapuã nº1.555.
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET
01) Solicitação de pintura das lombadas da Rua Cojuba;
02) Solicitando estudo para colocação de farol para pedreste na esquina das
ruas Pedroso Alvarenga com João Cachoeira;
03) Solicitação para regularização das placas de sinalização retiradas após
obra de cabeamento subterrâneo na rua Lopes Neto próximo a rua
Tabapuã.
04) Reclamação sobre taxista que se negou a levar passageiro no ponto da
rua Manuel Guedes.
DIVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DO SILÊNCIO URBANO
01) Fiscalização em estabelecimento comercial na Av. São Gabriel nº196;
02) Fiscalização no estabelecimento OHKA, rua Prof. Carlos de carvalho nº105
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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.

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
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