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Após	pedido	da	SAAP,	Comgás	dobra	rede	de	
gás	encanado	em	Alto	dos	Pinheiros	
Há dois anos, a SAAP começou a conversar com a Comgás sobre expandir o 
fornecimento de gás encanado em Alto dos Pinheiros. As obras começaram em 2017, 
mas têm sido executadas com rapidez – a rede quase dobrou de tamanho em apenas 
cinco meses. 

Havia 22 quilômetros de rede de 
distribuição, segundo a Comgás. De 
junho, quando a expansão começou, 
até novembro, foram acrescentados 
outros 20 quilômetros. Numa visita ao 
bairro em 11 de novembro, o 
presidente da empresa, Nelson Gomes, 
garantiu a Maria Helena Bueno, 
presidente da SAAP, que Alto dos 
Pinheiros estará totalmente coberto 
até janeiro de 2018. 

Paralelamente, está sendo feita uma grande campanha para incentivar que as 
residências do bairro adotem o gás encanado – mais barato, mais seguro e menos 
poluente que o de botijão. Até junho, havia 1.698 residências ligadas à rede entre as 
cerca de 5.500 de Alto dos Pinheiros. Depois do início da expansão, outras 120 
aderiram ao serviço. 

A Comgás destacou um gerente exclusivo para atender os moradores do bairro. "O 
atendimento personalizado significa, muito além de um orçamento detalhado, uma 
verdadeira consultoria energética em cada casa, disponibilizando ao morador o que há 
de mais moderno em soluções a gás natural e, ao mesmo tempo, indicar eventuais 
adequações necessárias às normas vigentes", diz a empresa. 

Adotar o gás de rua também é garantia de segurança, pois elimina das residências a 
circulação de pessoas estranhas para levar e pegar o botijão. E, por ser mais leve do 
que o vendido em recipientes, ele se dissipa facilmente em caso de vazamento, 
diminuindo o risco de intoxicação. 

Já a instalação é muito fácil. A tubulação chega às casas pela superfície dos muros, 
sem necessidade de quebrar paredes. É a SAAP  sempre pensando na sua segurança e 
no seu conforto. 

Ficou interessado? Basta entrar em contato com o Leandro Castro, no celular 
(11)99911-9257 (e WhatsApp), ou com a SAAP, no telefone (11) 3814-9206. 
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‘Qual	 minha	 responsabilidade	 ao	 contratar	
um	 vigia	 de	 rua?’	 Cartilha	 da	 SAAP	 vai	
responder	
Que tipo de contrato de trabalho deve ser firmado entre um grupo de moradores e um 
vigia de rua? Que critérios devem ser usados para selecionar esses profissionais? Quais 
são as responsabilidades dos moradores? A SAAP, em colaboração com o escritório 
Saavedra & Gottschefsky Advogados, está elaborando uma cartilha para responder a 
essas e outras dúvidas dos associados. O documento será lançado entre o final de 
novembro e começo de dezembro. 

A ideia veio depois de uma reunião 
com moradores do bairro, em 
junho de 2017, sobre problemas 
trabalhistas e mesmo criminais 
relacionados à contratação desse 
tipo de serviço. Entre as pessoas 
que falaram na palestra estava o 
advogado trabalhista Victor de 
Castro, que agora prepara um 
estudo sobre as maneiras mais 
utilizadas para contratar vigias. 

"Não existe uma forma unânime 
sobre como deve ser essa relação 
jurídica. Estamos desenvolvendo 
um parecer sobre aspectos 
positivos e negativos das diversas 
maneiras usadas", explica Castro. 

A cartilha será redigida com base 
nesse parecer, de maneira didática. "Vamos também incluir uma minuta para um tipo 
de contrato que consideramos ser o melhor para mitigar tanto riscos trabalhistas 
quanto tributários.” 

O advogado adiantou que a maneira menos arriscada é fazer um contrato com um 
vigia, que se responsabilizaria pelos outros profissionais de uma determinada região, 
tanto na hora de escolher quem exercerá a função quanto no momento de distribuir a 
remuneração. 

Assim que a cartilha estiver pronta, a SAAP vai disponibilizá-la a todos os moradores 
de Alto dos Pinheiros. Aguardem! 

 
Contatos da SAAP – Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros 
Av. Pedroso de Morais, 631, conj. 16 � 05419-905 São Paulo, SP � (11) 3814-9206 
WhatsApp (11) 97169-0954 �  saap@saap.org.br �  www.saap.org.br 

Você sabia?  
 

A lei estadual 11.275/02 determina que 
guardas de rua devem ser cadastrados no 
distrito policial da área onde atuam, que 
para o Alto de Pinheiros é o 14º DP. 
 
Precisam apresentar: 
• atestado de antecedentes criminais, 
• xerox de um documento pessoal,  
• comprovante de residência,  
• documento assinado por moradores 

indicando as vias que estão vigiando.  
Na delegacia, devem procurar a sra. Darcy. 
 
Dúvidas? Entre em contato com a SAAP, via 
e-mail saap@saap.org.br ou WhatsApp 
(11)97169-0954 
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Com	 Doação	 De	 Moradores,	 Pôr	 Do	 Sol	
Ganhará	Base	Para	Vigias	24	Horas 
O ano tem sido agitado para a praça Pôr do Sol, mas ao menos 2017 vai se encerrando 
com boas notícias. Em 27 de outubro, a prefeitura anunciou a contratação de um 
serviço de vigias 24 horas para o local. Além disso, os moradores do entorno fizeram 
sua parte e doaram R$ 39 mil para comprar uma estrutura que servirá de base para 
esses funcionários. 

O reforço na segurança ocorre depois de um jovem ter sido baleado, em 19 de 
setembro, durante uma tentativa de assalto nas imediações e do latrocínio de um 
morador há poucas quadras dali. Serão dois vigias terceirizados por turno, que ficarão 
na estrutura a ser comprada com as doações feitas depois de mobilização da SAAP e, 
principalmente, da Avisol, que congrega moradores do entorno da praça. 

O custo estimado da base, produzida pela construtora módulo Sequência, é de mais 
de R$ 50 mil. Após negociação com as associações de bairro, a empresa reduziu o 
preço para R$ 37 mil. Como foram arrecadados R$ 41 mil, os R$ 4 mil restantes serão 
usados para adquirir móveis e eletrodomésticos que garantam o conforto dos 
trabalhadores, bem como outras despesas como a manutenção da câmera Dome 
doada pela empresa Dahua a prefeitura e instalada na praça em setembro deste ano. 

A ideia de instalar uma base não é nova. Vem desde a época em que o espaço era 
parque (status que perdeu em setembro deste ano, após decreto do prefeito João 
Dória). O assunto chegou a ser discutido pelo conselho gestor do parque, que definiu o 
lugar onde a base seria colocada: na parte alta da Pôr do Sol, devido às conexões da 
Sabesp, e rebaixada, de uma forma a minimizar impacto paisagístico no espaço, que é 
um marco da cidade. 

A expectativa é que o módulo seja colocado em dezembro. A SAAP espera que os 
vigias e a nova estrutura possam trazer mais segurança a essa praça tão querida dos 
frequentadores e moradores de Alto dos Pinheiros. 

 
 

SAAP de site novo!  
Lá você pode encontrar 

informações sobre nossos 
projetos, dados sobre o Alto de 
Pinheiros, utilidades e dicas de 
como participar e ser ativo em 

prol do bairro.  
Visite www.saap.org.br e 

confira! 
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SAAP	dá	boas-vindas	ao	
novo	associado:	
Condomínio	2001		
 

No mês de novembro, a SAAP teve a adesão do 
Conjunto Residencial Alto do Pinheiros 
Condomínio 2001 que tem 784 apartamentos. 
Estamos felizes com a confiança em nosso 
trabalho de zelar pela qualidade de vida do 
nosso bairro. 
 

Hoje temos 245 associados entre condomínios, 
pessoas físicas e jurídicas. Juntos, somos 1.544 
famílias! Para se associar é fácil: basta 
preencher a ficha em nosso site: 
http://www.saap.org.br/participe/associe-se/ 
As contribuições mensais para condomínios 
começam em R$500,00, para pessoa física em 
R$67,00 e pessoas jurídicas em R$167,00. 
 

Ter uma grande rede de associados é 
importante pois nos dá força e recursos para 
fazer mais pelo nosso bairro.  

SAAP FAZ 40 ANOS! 
 
No dia 13 de dezembro 
 a SAAP  Associação dos Amigos 
do Alto de Pinheiros faz 40 
anos. 

São quatro décadas de trabalho 
voluntário dos moradores do 
bairro, seus vizinhos, em prol 
da preservação de suas 
características urbanísticas 
residenciais, das áreas verdes, 
de uma boa zeladoria e a luta 
constante pela segurança 
pública. Tudo pela qualidade de 
vida dos que aqui escolheram 
fazer deste lindo bairro jardim 
seu lar.   

São 40 anos zelando pelo Alto 
dos Pinheiros 

Que venham mais 40! 


