
  

Associação Brasileira das Prestadoras de 
Serviços de Telecomunicações Competitivas 

TELCOMP DESTACA 

PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 

25 de abril de 2017 

DESTAQUE 

PROJETO CIDADE LINDA  

Enterramento de redes – Prefeitura de São 

Paulo/SP 

Na reunião do dia 18 de abril, a Secretaria 

de Serviços e Obras (SMSO), responsável 

pela condução do Projeto Cidade Linda, 

apresentou a proposta de cronograma da 

AES Eletropaulo para retirada dos postes 

nos 52 km definidos para essa etapa inicial.  

O cronograma apresentado prevê a 

remoção dos postes entre julho e outubro 

deste ano.  

TelComp e suas associadas se reuniram 

nessa segunda-feira, 24 de abril, para 

elaboração de um documento oficial 

contemplando as premissas de obra, as 

dificuldades existentes e um novo 

cronograma. O documento será 

protocolado em SMSO ainda essa semana.   

OBRAS EM ANDAMENTO  

PROJETO CHUCRI ZAIDAN 

Enterramento de redes – São Paulo/SP  

As obras de enterramento de redes 

continuam em andamento, mas caso São 

Paulo Obras (SP Obras), responsável pela 

condução da obra pública, não apresente o 

cronograma atualizado para TelComp e suas 

associadas, prevendo a liberação de novos 

trechos, as atividades podem ser 

paralisadas no mês de maio.  

OBRAS PROGRAMADAS 

PROJETO BARÃO DE JAGUARA  

Reordenamento de redes – CPFL Campinas/SP 

Previsão de início das atividades está 

mantida para o dia 02 de maio.  

PROJETO VIADUTO TUCUNARÉ  

Enterramento de redes – Barueri/SP  

Na última semana as 9 associadas definiram 

a empresa responsável pela elaboração do 

projeto e execução da infraestrutura 

subterrânea de telecomunicações. A 

previsão é que as obras iniciem na segunda 

semana de maio. 

OBRAS NO RADAR  

PROJETO BOULEVARD  

Enterramento de redes – Barueri/SP  

Nessa semana foi definido o grupo de 

associadas que participarão do Projeto 

Boulevard. O próximo passo será enviar o 

orçamento estimado da obra à Prefeitura 

de Barueri. 

PROJETO SANTOS 

Enterramento de redes – Santos/SP  

Na segunda semana de maio será agendada 

reunião com o grupo de trabalho de 

infraestrutura para definir associadas 

participantes e premissas do Projeto. 

REUNIÕES AGENDADAS 

28 de abril: 15h – 16h30 (sede TelComp) 

Reunião entre TelComp (e associadas) e AES 

Eletropaulo. 

Pauta:  

Conclusão do Projeto Piloto Alameda 

Araguaia e programação de obras AES 

Eletropaulo. 

04 de maio: 14h – 16h00 (sede EMDEC) 

Reunião EMDEC – Campinas  

Pauta:  

Projeto de remanejamento/enterramento 

de redes na extensão do novo corredor de 

ônibus de Campinas (32 km).  

Mais informações entrem em contato com 

tcruellas@telcomp.org.br.   


