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Mãos à
obra
A Riviera de São Lourenço está
pronta para receber proprietários
de imóveis, seus familiares e
amigos, para a nova temporada de
verão. Atualmente são 12 mil
unidades habitacionais prontas e a
expectativa é de ocupação plena
durante os meses da alta
temporada.
Para manter a qualidade dos serviços
que asseguram a conservação da infraestrutura urbana da Riviera, o tratamento
da água para abastecimento em todos os
imóveis, a vigilância nas áreas públicas, entre outros serviços, a ASSOCIAÇÃO DOS Associação dos Amigos zela pela conservação da Riviera, com time de mais de 120 funcionários no Setor de Manutenção
AMIGOS DA RIVIERA reforçou o quadro de
Com o reforço da temporada, a ASSOCIAÇÃO – este último inovou com inclusão de equipe femifuncionários, e renovou veículos e equipamentos necessários aos serviços e atividades de- DOS AMIGOS DA RIVIERA totaliza 610 funcionários- nina nos serviços de vigilância, inclusive no Canil.
sempenhadas pelo Serviço de Segurança, e setores colaboradores, distribuídos nos setores de Admi- A meta é passar mais uma temporada bem estrutunistração, Manutenção, Saneamento e Segurança rada e tranquila.
de Manutenção, Meio Ambiente, e Saneamento.

Para as boas-vindas ao novo ano,
com a tradicional queima de fogos de
artifício na praia, iniciativa conjunta
da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA
RIVIERA e Sobloco Construtora, além
de contar com empresa especializada
com responsável técnico pela avaliação do local, montagem e execução do
show pirotécnico, foram solicitadas as

autorizações junto aos órgãos públicos
do Município, Exército e Corpo de
Bombeiros
Mantendo a iniciativa de anos anteriores, somente serão utilizados fogos
que queimam gradativamente, com variedade de efeitos visuais, mas sem as
grandes explosões e estrondo das bombas e fogos que podem afetar pessoas e
animais.
A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS reforça aos moradores e condomínios
que são necessárias autorizações dos
órgãos públicos competentes, também
para a queima de fogos em eventos particulares, e alerta para os riscos e necessidade de acompanhamento de técnico profissional, nas festas de fim de
ano ou em outras comemorações.

Foto: arquivo Sobloco

Contagem regressiva para o Réveillon
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Calçadas e ciclovias
A construção de novos trechos de ciclovias e
calçadas faz parte do plano de mobilidade urbana
e melhorias executadas pela ASSOCIAÇÃO DOS
AMIGOS DA RIVIERA, para proporcionar ainda mais
conforto e segurança aos moradores. Ao mesmo
tempo, a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA RIVIERA
estende a jornada nos trabalhos de limpeza e
conservação das vias públicas, praia, coletas
seletiva, os serviços de jardinagem em geral e a
coleta de resíduos vegetais, para a conservação

do paisagismo da Riviera, entre outros serviços
executados no dia a dia na Riviera.
A Riviera já tem quase 7 mil metros lineares
de ciclovias disponíveis, além de 13mil metros
lineares de calçadas. Localizadas às margens de
canais de drenagem e faixas de calçadas das
avenidas, as ciclovias implantadas pela
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA RIVIERA são
sinalizadas, possuem piso permeável e recebem
constante manutenção.

Ciclovias recebem serviços para a conservação (drenagem, preenchimento do piso e jardinagem); calçadas são revestidas em mosaico português

Praia Acessível
Para garantir o banho de mar
também às pessoas com
necessidades especiais, a
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA RIVIERA

participa do programa Praia
Acessível, da Secretaria dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência.
O programa oferece
gratuitamente cadeiras de rodas

anfíbias nas praias do litoral, sendo
quatro, na Riviera.
Vigilantes do Serviço de
Segurança receberam treinamento
específico, para auxiliar no
atendimento às pessoas que
solicitarem o uso do equipamento,
que fica à disposição no ponto de
apoio do Serviço de Segurança, no
acesso à praia, no Módulo 5.
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Vamos de bike

Bicicletas mais modernas e compartilhadas têm boa aceitação do público

Sentir a agradável brisa no rosto, enquanto
equilíbrio, músculos e frequência cardíaca são trabalhados, naturalmente. É... pedalar reúne inúmeros benefícios para a saúde, e na Riviera, as bicicletas compartilhadas do sistema RiviBike são também um incentivo ao lazer e ao convívio com a natureza, além de contribuir com a melhoria no trânsito e com a preservação do meio ambiente.
Implantado numa iniciativa conjunta da
Sobloco Construtora e ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS,
desde 2012, o RiviBike, atende moradores, proprietários de imóveis, trabalhadores e frequentadores
da Riviera, e vem sendo aperfeiçoado. Na última
temporada toda a infraestrutura do sistema foi
substituída, inclusive, com novas estações e bicicletas mais modernas.
A mudança foi bem recebida pelos usuários.
Entre 2018 e 2019, o RiviBike teve 108% de

aumento de uso: subiu a média de 38 para 79 viagens diárias. Desde 2012, o sistema de bicicletas
compartilhadas, na Riviera, já fez mais de 99 mil
empréstimos; em setembro último foram 440 no
mês, com duração de uso de duas horas, cada um.

Para usar as bikes
Realize o cadastro no totem da estação do
Riviera Shopping, escolha uma das opções de planos de uso e confira as orientaVÁ DE BIKE
ções. Confirmado o cadastro, basta retirar a bicicleta e aproveitar
para pedalar pela Riviera. As estações do RiviBike estão instaladas
MAIS SAÚDE,
estrategicamente no Shopping e
MENOS POLUIÇÃO
rotatórias próximas à praia.

Estações do RiviBike estão instaladas em seis
pontos da Riviera. Cadastre-se e aproveite
para pedalar.

Riviera ainda mais de perto
Proprietários de imóveis na Riviera de São
Lourenço podem aproveitar as férias de verão
para visitar as instalações do bairro planejado.
Dá para conhecer de perto as estações de
Tratamento de Água e de Esgoto, o Laboratório de Controle Ambiental e a Central de
Triagem de Recicláveis e um pouco mais da história da Riviera, dos serviços e atividades da
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA RIVIERA, para a
conservação e qualidade de vida.
Para a visitação, a ASSOCIAÇÃO DOS
AMIGOS disponibilizará um veículo Van, com ca-

pacidade de 15 lugares, às quartas-feiras de
janeiro (dias 08, 15, 22 e 29), com saída às 9 horas do estacionamento Riviera Shopping (em
frente à farmácia).
As visitas são acompanhadas por monitora, funcionária da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS;
tem duração de aproximadamente 2 horas, encerrando com o retorno ao estacionamento
do Shopping. Vagas limitadas.
Inscrições
antecipadas, pelo e-mail:
hyppocampos@rivierasl.com.br , a partir do
dia 26 de dezembro.
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Barulho tem limite
Aqueles que alugam seus imóveis devem redobrar a atenção, pois em caso de aplicação de multa
por órgão público fiscalizador, esta será destinada ao proprietário, sendo, ou não, o infrator.
Evite excessos, respeite a lei, e também os seus vizinhos.
Vai à praia ou dar uma
festa? Ótimo, aproveite esses momentos, mas saiba
que comemorações, festas
que varam a madrugada,
com música alta e barulho,
construções e reformas
que não respeitam os horários de silêncio, e outras situações que causam incômodos sonoros são proibidas por leis – federal e municipais.
Poluição sonora é crime
(artigo 54 da Lei de Crimes
Ambientais (9605/98). Em
Bertioga, a prática ainda
pode resultar em multas
com valor superior a seis
mil reais; a lei municipal
1.101/14 considera dois tipos de emissão sonora: a fixa, de aparelho instalado
em imóvel residencial ou
comercial, e a móvel, como caixas de som portáteis

Veículos - Resolução 624

Sinalizações nos acessos à praia alertam para proibição de equipamentos
de som que perturbem o sossego

e equipamento que produza som em carros, motos ou
qualquer veículo motorizado.
Aqueles que alugam
seus imóveis devem redobrar a atenção. Isso porque, em caso de aplicação

de multa por órgão público
fiscalizador, esta será destinada ao proprietário, independentemente de ser, ou
não, o infrator.
Os vigilantes da ASSOCIAÇÃO DOS

AMIGOS

RIVIERA, quando aciona-

ALERTA NO TRÂNSITO:
Quadriciclos nas ruas, só legalizados
Em atendimento à solicitação da Diretoria de Trânsito e Transportes do
Município, transcrevemos a íntegra do comunicado encaminhado pelo
órgão público responsável

A Diretoria de Trânsito e Transportes - DTT de Bertioga
solicita a AARSL que divulgue amplamente aos seus associados
que somente estão autorizados a transitar em vias públicas
(inclusive vias internas dos condomínios), os quadriciclos que
atenderem os requisitos de circulação e segurança obrigatórios
estabelecidos pela Resolução CONTRAN nº 573 de 16/12/15.
O comandante da Polícia Militar já se manifestou sobre o assunto: serão realizados bloqueios em
conjunto com a DTT visando a fiscalização de veículos que não atendam a legislação vigente.
Diretoria de Trânsito e Transporte - DTT

DA

dos, solicitam a colaboração do causador do incômodo, mas se não atendidos, é necessário formalização de denúncia ao órgão público pela parte prejudicada.

do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), que regulamenta o artigo 228 do
Código de Trânsito Brasileiro,
alerta para o alto volume de
som em carros, em vias públicas. A infração é aplicada ao
condutor se o som for audível
no lado externo e gerar perturbação ao sossego público.
A denúncia por barulho
exagerado deve ser feita à
Diretoria de Operações Ambientais (DOA), telefone
(13) 3317-7073; ou para a
Guarda Civil Municipal, no
153. Caso seja relacionado a
veículos, comunicar à Diretoria de Trânsito e Transportes,
no telefone: (13) 3319-9200.

Travessia segura
Para prevenir acidentes e promover a travessia segura
dos alunos das escolas localizadas na Riviera, vigilantes do
Serviço de Segurança da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA
RIVIERA também auxiliam no controle do tráfego, em frente
às unidades.
Nos períodos de entrada e saída dos estudantes, enquanto a travessia é realizada, principalmente pelos pequenos da
educação infantil.

