Sociedade Amigos
do Itaim Bibi

Ano 2016/ NOVEMBRO Nº 222
Exemplares 500Exemparesxempares

500

DICAS DE SEGURANÇA (COMERCIANTES CONSUMIDORES E VEÍCULOS)
*Bolsas, carteiras ou sacolas de compras devem ser transportadas junto e a frente do corpo,
para o lado de dentro da calçada.
*Prefira pagar com cheque ou cartão, para não ter consigo grandes quantias em dinheiro.
*Tenha muita atenção a pessoas estranhas que se aproximam.
*Ao abrir ou fechar o estabelecimento, observe nas proximidades a presença de veículos ou
pessoas em atitudes suspeitas.
*Evite o acúmulo de dinheiro no estabelecimento, pois poderá atrair a atenção de meliantes.
*Antes de fechar o estabelecimento, verifique se todas as janelas e portas estão trancadas.
*Verifique a iluminação da parte externa do estabelecimento no período noturno.
*Procure estacionar em ruas iluminadas e próximo a locais vigiados dia e noite.
*Instale dispositivo antifurto.
NAS COMPRAS...
Evite ir sozinho às compras e escolha um horário de menor movimento .Não deixe seus
pertences em qualquer lugar e fique atento no interior das lojas. Prefira pagar com cartão a levar
grandes quantias em dinheiro.
NO BANCO...
No Caixa eletrônico, proteja sua senha e dados pessoais. Evite conversar com pessoas
estranhas dentro ou fora do banco logo após o saque. Ao sair do banco, observe se não está
sendo seguido.
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SAIB EM AÇÃO






E-mail enviado para a Subprefeitura de Pinheiros, no dia 04/10/2016,aos cuidados da
Sra. Adriana Souza, relatando o perigo dos escaldos do Restaurante Tokyo Rose,
onde até agora não foi tomada nenhuma providência, existem vários vasilhames com
água, podendo atrair insetos inclusive o Aedes Aegypti.
Solicitação com Prioridade feita ao SAC da Subprefeitura de Pinheiros, no dia
06/10/2016, registrada sob nº 14171361, relatando que os pais ao buscar os filhos
estão obstruindo a entrada da garagem do edifício, ocasionando, ainda, problemas
no tráfego local, visto na esquina da Bandeira Paulista. A escola está localizada na rua
Pedroso Alvarenga 611.
Pedido feito à Subprefeitura de Pinheiros, no dia 19/10/2016, solicitando a autorização
para a abertura de um ponto de taxi comum (03) vagas, na frente da Sociedade Amigos
do Itaim Bibi, onde há três taxis que prestam serviços aos moradores das
proximidades, cito na Rua Manuel Guedes, solicitação com Prioridade. Também foi
feito um oficio, que foi encaminhado para o Departamento de Transportes Públicos,
sob nº 000029/2016.



Solicitação com Prioridade, registrada no Canal de Entrada da Internet, no dia
13/10/2016, pedindo a poda de uma árvore, que está localizada na Avenida Horácio
Lafer, 671 que está causando transtornos aos cabos elétricos e com isso
interrompendo a energia aos edifícios.



SAC enviado a Subprefeitura de Pinheiros, sob nº 14206442, no dia 25/10/2016,
referindo–se ao barulho dos transformadores, assim como a queda de energia.
Solicitamos a Verificação de Tensão, pois, quase sempre tem desligado a energia,
causando vários transtornos, como: perda de serviços feitos através da Internet,
queima de aparelhos, desperdícios dos alimentos. Além disso, há vários fios caídos e
sendo amarrados nos postes, árvores e mesmo em lixeiras.



Canal de Entrada: SAC Internet, sob nº 14206565, do dia 25/10/2016, solicitando que
sejam pintadas faixas de travessias de pedestres, na esquina da Rua Manuel Guedes
com a Pedroso Alvarenga, além da instalação da Placa Pare. . Este pedido já foi feito
via telefone e está registrado sob nº 2016035881330 e encaminhado para a CET sob
nº 14184469.



Visita feita à Padaria Deola, localizada na Avenida Joaquim Floriano, onde alguns
moradores reclamaram do barulho que os caminhões de gás fazem ao virem carregar
os botijões do estabelecimento. Marcamos uma reunião com a gerente e ficou
combinado que os caminhões irão mais cedo, ou seja, na parte da manhã. Isto ocorreu
na semana do entre o dia 17 e 24 de outubro/2016.Problema solucionado.



Solicitação feita a Subprefeitura de Pinheiros, no dia 28/10/2016, às 16:16, no Canal
de Entradas : SAC Internet, sob nº 14215642, moradores da rua Prof. Tamandaré
Toledo, 64 reclamaram de duas barracas, que são colocadas na frente do prédio, todas
as outras são colocadas no asfalto e apenas duas na calçada, atrapalhando a
locomoção dos transeuntes.
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Sr. (a) Sindico (a)
SOLICITAMOS DISTRIBUIR ESTE INFORMATIVO AOS CONDÔMINOS DO
SEU EDIFÍCIO.
É IMPORTANTE QUE TODOS ACOMPANHEM O TRABALHO DESTA
SOCIEDADE.

Colmeia – Instituição a serviço da juventude
A Colmeia está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes –
gratuitos - com início em 2017, nas áreas de:
Assistente administrativo – Bartender -Informática -Turismo e barista Técnicas de vendas e atendimento ao cliente
Para mais informações e inscrição acessar: www.colmeia.org.br, ou pelo tel.:
11- 38811545
Rua Marina Cintra, 97 – Jardim Europa, Fone (11) 3881.1545.

Pinacoteca comemora 110 anos com exposição realizada com o Museu Paulista
Para comemorar os 110 anos da Pinacoteca de São Paulo, o museu abre, no dia 25 de janeiro,
a exposição “Coleções de um diálogo: Museu Paulista e Pinacoteca de São Paulo”. A mostra
remete à origem comum de ambas as instituições, já que a Pinacoteca nasceu, lá em 1905,
com a transferência de 20 obras vindas do Museu Paulista, inaugurado em 1895.
Assim, o público ganha a oportunidade de ver ou rever importantes obras pertencentes ao
Museu Paulista, que atualmente encontra-se fechado à visitação por causa do processo
restauro e modernização que está em andamento.

MEMBROS DA DIRETORIA
Marco A Castello Branco- Presidente
Luis A B Passarelli – Vice Presidente
Monica Taubklin – 1º Secretário
Pedro H.F;R. Marques – 2º Secretário
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Prof. Carlos Florentino – Gerente Executivo

MEMBROS DO CONSELHO
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CONSELHEIROS
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O É A SOLUÇÃO
EDUCAÇÃO É A SOLUÇÃO
Sede: Rua Manuel Guedes, 426 – Fone/Fax: 3168-9109 - CEP: 04536-070
Site: www.saibibi.com.br e-mail: contato@saibibi.com.br
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