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HORÁRIO AGRP

Segunda a quinta: 07h30 às 18h

Sexta: 07h30 às 17h

Sábados, domingos e feriados: 08h às 17h
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Um ano do Serviço de
Atendimento Emergencial
(SAE) do Paiva!

Conheça José Roberto
Correia, colaborador AGRP da
área de segurança.

AGRP realiza a 3ª edição do
Trilhas do Paiva!
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Os serviços diários da AGRP
que contribuem para a beleza
e bem-estar do bairro!

Neste mês, o SAE (Serviço de Atendimento
Emergencial) completa 1 ano de atividade na Reserva
do Paiva. O serviço é prestado pela Associação Geral
da Reserva do Paiva, em parceria com a Safety Med,
atua 24h por dia e está disponível para moradores,
funcionários e visitantes do bairro. 

Com uma ambulância e um posto de enfermagem
situado no Parque do Paiva, o SAE fornece os
primeiros-socorros, realiza procedimentos não-invasivos
e atendimento pré-hospitalar para vítimas de traumas,
mal súbito, distúrbio psiquiátrico, visando a
estabilização clínica do paciente e, caso necessário, a
remoção para UPA ou hospital conveniado.  

SAE completa 1 ano com 273
atendimentos realizados no bairro

99266.1696
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https://www.cuidamosdopaiva.com.br/


ATENDIMENTOS MENSAIS SAE - JULHO/21 À JUNHO/22

Em conversa com o enfermeiro David Soares e o condutor Alexsandro Samico, é possível
entender que o trabalho incrível desempenhado pela equipe é fruto de muita dedicação e
paixão pela área da saúde. A equipe passa por treinamentos constantes com David e se
reúne uma vez por mês para compartilhar conhecimento. “Costumo dizer que quem trabalha

O primeiro atendimento do SAE foi na noite de sua inauguração, em 8 de julho de 2021, já
mostrando o valor de sua implementação. Até 8 de julho deste ano, contabiliza 273
atendimentos e já foi solicitado em todos os empreendimentos do bairro, assim como nas
principais áreas públicas, como o Parque da Lagoa, Parque do Paiva e orla. “A discussão
sobre a ativação começou nas reuniões do conselho, onde temos a participação de
representantes dos empreendimentos. O apoio coletivo dos síndicos, moradores e
desenvolvedores do bairro foi essencial para implementação do serviço”, contou Gabriel
Belmont, Gestor AGRP. 

 

Serviço é utilizado em todo o bairro
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A equipe é composta por 4 duplas que se
revezam nos plantões: David Soares, enfermeiro
e Alexsandro Samico, condutor; Adilson Freire,
técnico de enfermagem e Dhonys Santos,
condutor; Lindsey Acioly, técnico de
enfermagem e Ricardo Bezerra, condutor; Erick
Diogo, técnico de enfermagem e Ricardo Andre,
condutor. 1 ano do SAE foi notícia na coluna social do JC



 demonstrando a importância da atuação
conjunta destas equipes. Eles citam
também a agilidade no tempo-resposta* do
chamado, essencial para que um
atendimento seja eficaz e minimize
possíveis sequelas ao paciente. “O serviço
das equipes da AGRP funciona como uma
engrenagem, todos alinhados para que a
informação correta chegue e a resposta
seja rápida. Por isso, gostaríamos de
parabenizar a CMOS por essa
sincronicidade no trabalho de equipe e a
toda AGRP que nos recebeu tão bem”,
elogia Alexsandro Samico.
*Tempo-resposta aos chamados do SAE:
30s; tempo médio de chegada ao local da
ocorrência: 2m45s; 3 vidas salvas neste
período.

com vidas precisa ser regido por três
palavras: profissionalismo, responsabilidade e
dedicação", conta David Soares. 

E são essas qualidades que são enaltecidas
por quem já utilizou o SAE. Silvana Prado,
moradora do bairro, precisou de atendimento
por 55 dias consecutivos. “O atendimento foi
excelente, meu médico também ficou
encantado. Eles realmente foram meus anjos-
da-guarda. Que fique registrado meu
agradecimento pela dedicação,
profissionalismo e carinho a toda a equipe”,
disse  Silvana.

Aqui na Reserva do Paiva, os chamados do
SAE, além do contato direto pelo número (81)
99467-7323, costumam ser acionados através
da CMOS e equipe de vigilância da AGRP,

Costumo dizer que quem trabalha com vidas precisa ser regido por
três palavras: profissionalismo, responsabilidade e dedicação

 
David Soares, Enfermeiro SAE
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Segurança  Novo treinamento para equipe de vigilantes

Nos dias 15 e 16 de julho, a AGRP, em parceria
com a Novo Mundo Soluções Integradas de
Segurança, promoveu um treinamento sobre
Gerenciamento de Crise e o projeto Vigilante
Cidadão para a equipe de vigilantes do bairro. 

A ação faz parte do componente Reação, um dos
pilares do Plano de Segurança, que visa a
capacitação contínua da equipe para atender as
demandas do bairro, com foco na prevenção
através de abordagens orientativas e educativas.
O treinamento já tem foco na operação Verão
2022/2023.

SAE é elogiado pelos moradores do bairro



Nossa equipe AGRP José Roberto Correia

Você sabia que a AGRP faz o resgate de animais
silvestres no bairro, inclusive dentro dos
empreendimentos? Nossa equipe possui curso de
manejo de répteis e está apta a manipular os animais,
utilizando os Epi's necessários para a segurança deles e
dos bichinhos. 

Ao encontrar um animal silvestre, evite tocá-lo ou alimentá-
lo e entre em contato com o De Olho no Paiva, através do
número (81) 99266.1696. Nós fazemos o resgate e a
soltura em seu habitat natural. Ou, havendo algum
ferimento, encaminhamos para o Cetas Tangara, um centro
de triagem e cuidados para animais silvestres, onde eles
têm todo o cuidado necessário para reabilitação do animal.
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Trabalhar com segurança é viver diariamente conectado
com o assunto. E é assim que José Roberto Correia,
operador da CMOS (Central de Monitoramento de
Operações & Serviços) fala sobre a profissão.
Apaixonado pela área, ele começou a atuar em 2003,
quando iniciou um curso em Segurança Privada e há 1
ano passou a integrar o quadro da AGRP. 

Depois da formação, Roberto trabalhou na refinaria em
Suape e, em seguida, teve sua primeira experiência na
Reserva do Paiva, como vigilante no Vila dos Corais.
Quando veio para a CMOS, já conhecia bem o bairro e
seu funcionamento. “Já possuía experiência com
monitoramento através de CFTV (circuito fechado de
televisão) mas agora estou materializando algo que
sempre gostei de trabalhar: tenho autonomia na
resolução dos casos”, comenta ele.

Roberto faz parte do quadro operacional da CMOS, que monitora 97 câmeras espalhadas
pelo bairro e atua em conjunto com a equipe de vigilância da AGRP, além da integração com
a segurança dos empreendimentos. “O trabalho feito aqui é fantástico. E com a chegada de
mais câmeras de monitoramento, vamos afunilando a cobertura aqui na Reserva do Paiva.”

Apesar do trabalho sério e de grande responsabilidade, Roberto é a simpatia em pessoa.
Leva o dia a dia com muita leveza e já virou referência como colaborador. “Ele se mostra
uma pessoa muito proativa, comprometida e transparente, características essenciais para
quem coordena a Central de um bairro planejado. Também traz uma bagagem profissional
que agrega muito na nossa dinâmica de monitoramento. Além disso, ele se identifica com o
ambiente do Paiva e enxerga seus diferenciais”, pontua Gabriel Belmont, Gestor da AGRP.

AGRP resgata  Animais Silvestres



 
Poda Rua dos Sapotis Roçagem Alameda das Mangabas

Roçagem Parque do Paiva Varrição Rua Vitória Régia

Roçagem
Servidão

Roçagem
Servidão
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Melhoria de acesso Rua dos Jenipapos Melhoria de acesso Rua Palma das Princesas



"Gostaria de mencionar o nosso contentamento e
satisfação em ter participado da trilha das Mangueiras
na Reserva do Paiva, e fazer menção ao
profissionalismo e dedicação de todos da AGRP.
Destaco também a competência do nosso guia Maciel
e sua esposa Luciana, na condução dos participantes
nesta trilha muito proveitosa e agradável. Foram
momentos únicos no qual conhecemos pessoas novas,
fizemos amizades e reencontramos outras pessoas que
conhecemos", disse Ivan.

A equipe AGRP agradece a participação de todos e
sente-se imensamente feliz de proporcionar esse
momento para moradores e visitantes do bairro. Em
breve, teremos um novo destino para os trilheiros de
plantão! Aguardem!

 

No dia 16 de julho, a AGRP realizou a 3ª edição do Trilhas do Paiva. Em parceria com o guia
Maciel, levamos os trilheiros para percorrer o caminho das Mangueiras, um percurso de 5km,
rodeado de vegetação nativa, muita sombra e ar puro!

O grupo composto por 53 pessoas aproveitou a manhã de sábado para curtir conosco a
atividade ao ar livre, que traz benefícios para a mente e o corpo. Animados, a chuva que surgiu
durante o caminho trouxe ainda mais emoção para o grupo!

Um dos participantes da trilha, Ivan Carlos, ao final fez um agradecimento e ressaltou o
privilégio de todos poderem participar da ação, com saúde e comunhão entre as pessoas.
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AGRP realiza a 3ª edição do Trilhas do Paiva



NOTAS RÁPIDAS
Confira algumas novidades do mês!
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Resgate de 
animais silvestres

São João da Associação

No dia 21 de junho, em
comemoração ao São João, a AGRP

ofereceu um lanche junino para os
colaboradores, com comidas típicas

da época.

Uma das espécies de cobras
encontradas no Paiva é a Coral. Em

junho, a AGRP realizou o resgate de um
exemplar da espécie e soltou na mata

de Camaçari.

Aconteceu no Empório, no dia 18 de
junho, a Feira das Boas Ações. Um
projeto idealizado pelo Programa Rota
Viva,  com o intuito de compartilhar
projetos sociais e agregar mais
voluntário para as causas. 

Feira das Boas Ações



Amor & Gelato conta a história de Lina, que vai para
a Itália atendendo ao último pedido da mãe antes de
morrer. 

Ela vai a contragosto, porém a descoberta de um
diário de sua mãe muda o rumo de sua viagem. Ela
inicia uma aventura pelo país, ao lado de um italiano
que decide acompanhá-la. Nesta saga, ela descobre
que a mãe se apaixonou por dois italianos e que,
talvez, seu pai não seja realmente seu pai biológico.

O filme foi inspirado no livro homônimo, escrito por
Jenna Evans Welch, e já está disponível na Netlifx!
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Brindes AGRP  Catálogo no Whatsapp

Agora os nossos associados podem adquirir os brindes
AGRP de forma mais prática: inauguramos um catálogo
no Whatsapp. Por lá, você confere os produtos
disponíveis e informações detalhadas de cada um deles. 
Você pode acessar o catálogo através do número
(81) 98139.7429.

Garrafas Térmicas
Reserva do Paiva

Chinelo
Reserva do Paiva

Filme, Filme, Série & LivroSérie & Livro
Filme: Amor & Gelato
Gênero: Comédia Romântica
Serviço: Netflix



Forte dor de cabeça que demora a
passar e tonturas;
Face alterada (boca torta ou pálpebra
caída);
Força diminuída (paralisia súbita de
um ou mais membros, dificuldade de
segurar um objeto;

1º PASSO: Reconhecer os sintomas

Acionar um serviço de ambulância;

2º PASSO

O AVC é um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro,
provocando a paralisia da região afetada no cérebro. Também é chamado de Acidente
Vascular Encefálico (AVE) ou derrame cerebral.

O QUE PODE?
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 O QUE FAZER EM UMA EMERGÊNCIA?

A C I D E N T E  V A S C U L A R  C E R E B R A L

Não dar comida ou líquidos ou sólidos 
Não dar  AAS (aspirina) ou remédios para pressão

O QUE NÃO PODE?

O SAE (Serviço de Atendimento Emegencial) disponibilizado para
moradores, funcionários e visitantes do bairro, oferece uma
ambulância 24h, atendimento pré-hospitalar nos condomínios e
áreas públicas, e posto de atendimento localizado no Parque do
Paiva. O número para contato é o (81) 99467.7323.

Se estiver consciente: acalme a vítima
até a chegada da equipe médica,
manter em posição confortável, sente
o paciente, afrouxe roupas e cintos

Se estiver inconsciente mas
respirando: deite-a de lado,
colocando-a em posição lateral de
segurança.

3º PASSO: 



Edvaldo (coord.) 

Josafá Lima (81) 98168 7316

Salvamento Aquático

      (81) 98516 4273

Guarda Municipal
(81) 3521 4756 ou Disk GMC - 153

Posto Médico de Itapuama
(81) 3522 7900

Delegacia da Mulher - 180

Defesa Civil
0800 281 8531 / (81) 3521 6763

Disque Denúncia
181 / (81) 3421 9595

CELPE (Luz) - 116
Compesa (Companhia
Pernambucana de Saneamento)
0800 081 0195
Detran - 154
Agência dos Correios - Cabo de
Santo Agostinho 

BPRV (Batalhão da Polícia
Rodoviária) - (81) 3181.3620

Aeroporto Internacional

DER (Departamento de Estradas e
Rodagens) 118
Grande Recife Consório de
Transportes 0800 081 0158
TIP (Terminal Integrado de
Passageiros) (81) 3452 1103

Grupamento Tático Aéreo
(Corpo de Bombeiros)
(81) 3183 5383 / (81) 99488 3181

SERVIÇOS PÚBLICOS:

       (81) 3521 2446 (Klerison)

Transportes:

      (81) 3464 4188

Associação Geral da Reserva
do Paiva
Viatura 24h "De Olho no Paiva"
(81) 99266 1696
SAE - Serviço de Atendimento
Emergencial (81) 99467 7323
Plantão de finais de semana e feriados
(08h às 17h):
(81) 97113 4940
(81) 98244 5039

Concessionária Rota dos
Coqueiros
0800 281 0281

Urgências
SAMU - 192

Corpo de Bombeiros - 193

Telefones Úteis

Para sua tranquilidade, disponibilizamos telefones 
para contato em caso de emergências 

A Associação Geral da Reserva do Paiva dispõe da área de associados no site, um 
 canal exclusivo de comunicação junto aos associados. 

Realize o seu cadastro!
cuidamosdopaiva.com.br/associados/relatorios

99266.1696

-

Paiva em Foco é um informe mensal e digital da AGRP. 
Expediente: Textos e diagramação por Izabela Veloso.

https://cuidamosdopaiva.com.br/associados/relatorios

