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Amigos,
É sempre gratificante contar com o apoio e participação dos associados como na última Assembléia,
onde tivemos a oportunidade de apresentar alguns dos trabalhos que vêm sendo realizados e outros
que ainda estão por vir.
Muito obrigado a todos os associados que aprovam o trabalho que temos feito, fruto de muito esforço e
dedicação. Convidamos todos a participar desta nova gestão para o próximo biênio, dando novas
idéias, críticas ou sugestões seja através das reuniões, e-mails, cartas ou simplesmente batendo um
papo conosco.
A Diretoria
Conheça a Diretoria e Conselho da SAI eleitos no último dia 03/02:
Presidente: Luiz Paulo Horta de Siqueira (Zipa)
Vice-presidente: Roberto Antonio Luiz Caropreso (Betão)
Jurídico: Mário César Bonfá (Marião)
Meio-Ambiente: Aldhemar José de Freitas Filho (Dema)
Financeiro: Joel dos Santos Ribeiro
Comunicação e Marketing: Luiz Eduardo Abate de Siqueira (Dju)
Administrativo: Geraldo Sergio R. de Freitas Bastos
Conselho Fiscal: Sidney Roberto da Silva; Marcelo Kzan Nogueira;
Ricardo Rotta Neto (Magrão)
Suplentes do Conselho Fiscal: Evandro Annibal; Marcelo
Baboghluian; Mauricio Felberg
Associados participam da última AGO realizada em 03/02

Campanha: Salve Itamambuca II – A Batalha do Rio
Após análise e discussão dos resultados do diagnóstico
ambiental da Bacia do Rio Itamambuca realizado pela SAI,
Itamambuca Eco Resort e PMU, estamos lançando a campanha
Salve Itamambuca II – A Batalha do Rio.
Tudo o que foi apresentado no relatório pôde ser constatado
durante o mês de fevereiro quando, devido a grande quantidade
de chuvas, o Rio Itamambuca esteve impróprio para banho de
acordo com as análises da Cetesb.
O objetivo desta campanha é eliminar de vez todas as ameaças
reais e potenciais de poluição da praia de Itamambuca, com foco
principalmente na bacia do Rio, berço da vida marinha e área já
comprovadamente degradada pela ação humana. A atuação da
SAI nesta campanha, será baseada em 3 frentes:
• Conscientização: fornecer conteúdo informativo através de
palestras, folhetos, internet e visitas informativas a respeito do
assunto;
• Fiscalização: a SAI se compromete a fiscalizar e denunciar
todas as obras irregulares e crimes contra o meio-ambiente que
possam vir a prejudicar Itamambuca;
• Ação: trabalhar ações e obras concretas junto a comunidade
local e ao poder público que possam contribuir para a
despoluição e proteção das águas do Rio.
O primeiro grande passo neste sentido foi firmado em reunião
realizada na PMU no último dia 25/01 com os secretários Rafael
(Arquitetura e Urbanismo), Claudinei Salgado (Promoção Social Congelamento) e Dênio Veloso (Assuntos Comunitários) que se
comprometeram a tomar as seguintes ações imediatas de acordo
com necessidades apontadas pelo Diagnóstico Ambiental:

1) Solicitar fiscalização pela a vigilância sanitária dos chiqueiros
localizados próximos às margens do Rio e adotar as providências
de proibição e remoção dos animais do local;
2) Nas construções onde há indicação de fossas com
possibilidade de regularização (limpeza e conserto), os moradores
serão intimados a fazê-lo;
3) Incluir Itamambuca no programa do Governo Estadual - Cidade
Legal - onde há destinação de recursos do Estado para aplicação
na regularização de moradias, onde isso for possível e remoção
de moradias irregulares;
4) Preparar e enviar até março/08 um projeto de saneamento para
Itamambuca para a FEHIDRO, para que sejam utilizados recursos
de lá;
5) Implantação urgente da ZONA AZUL ECOLÓGICA em
Itamambuca com parte dos recursos destinados ao saneamento
do bairro e demais ações ambientais;
6) Atenção ao CONGELAMENTO, não permitindo nenhuma obra
nova, onde vamos manter nossa fiscalização e comunicados à
Prefeitura.
Da mesma maneira buscaremos recursos de empresas que
estejam interessadas em apoiar a iniciativa da SAI e associar sua
marca a uma causa tão nobre que é a luta contra a poluição da
praia de Itamambuca. Divulgue, participe, opine!
Logotipo da 1ª. campanha Salve
Itamambuca realizada há 5 anos
atrás que teve grande
repercussão e resultados
positivos – Agora vamos voltar
com toda força com: “Salve
Itamambuca II - A Batalha do
Rio”
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SERVIÇO:
TELEFONES ÚTEIS
SEDE DA SAI:
3845-3156
BASE
COMUNITÁRIA:
3845-1098
POLÍCIA CIVIL:
3833-2533
SANTA CASA:
3232-7266
3832-7531
POLÍCIA MILITAR:
3832-3598
SABESP:
3832-1427
POLÍCIA
RODOVIÁRIA:
3832-0287
ELEKTRO:
0800-7010102
PREFEITURA:
3834-1000
SEC. DA SAÚDE:
3833-8580
DEPRN:
3832-1434
CETESB:
3832-3816
DEFESA CIVIL:
3832-5349
PARÓQUIA IMAC.
CONCEIÇÃO:
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)

Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

AGO aprova orçamento para os anos de 2008 e 2009
Foi aprovado pelos associados na última Assembléia Geral Ordinária de 03/02/08, o orçamento para os anos
de 2008 e 2009 da SAI. Os valores apresentados e aprovados, prevêem um aumento de 8%, a partir da
mensalidade referente ao mês de Janeiro de 2009, vinculada sua total aplicação à elevação e manutenção
de novos associados, e correspondente aos aumentos dos custos, dissídio e inflação estimados para 2008.
A partir deste ano a SAI pretende intensificar os investimentos na manutenção com a compra da picape,
novos equipamentos (roçadeiras) e contratação de pessoal, além da renovação de parte da frota de motos.
Além disso foi enfatizado que a melhora no controle orçamentário ocorrida em 2007 permitiu que
fechássemos o ano sem a necessidade da até então habitual chamada extra para pagamento do 13º. salário
dos funcionários.

Atenção para a correta utilização dos bags
coletores de lixo reciclável!!!
A SAI disponibiliza na Av. Itamambuca pontos de coleta seletiva de recicláveis. Devido a má
utilização e degradação dos atuais coletores, a SAI vai promover uma renovação dos pontos de
coleta, além de intensificar a campanha de conscientização junto aos usuários. Colabore
orientando seus vizinhos!
Deposite nos bags apenas os tipos de resíduos abaixo (ensacados e secos):
 Papéis (papelão, caixas, jornais, revistas, cadernos, embalagens longa vida, etc.);
 Plásticos (garrafas de refrigerante / água / óleo / vinagre / xampu, embalagens de margarina /
manteiga, tubos de pvc, baldes, cadeiras, mesas, brinquedos, copos, etc.);
 Metais (latas, panelas, canos, cadeiras, etc.);
 Vidros (garrafas, copos, embalagens, cacos, etc.).
Atenção! Temos encontrado muito material inapropriado nos bags. Não deposite:
 Lixo Orgânico (restos de alimentos, lixo úmido, lixo de banheiro, fraldas, absorventes, etc.);
 Pilhas e baterias (procure um dos pontos especiais de coleta na SAI ou na guarita de saída);
 Isopor / Guarda-sóis / Cadeiras de Praia / Pneus
 Lâmpadas

Apelo pelo respeito aos vizinhos e à lei do silêncio
Pedimos a todos os proprietários, principalmente àqueles que alugam suas casas, que colaborem com o
sossego de todos respeitando a lei do silêncio.
Nos últimos feriados temos recebido muitas reclamações de casas promovendo festas com som alto durante
todo o dia e a noite, que acabam incomodando toda a vizinhança.
Inclusive, durante o carnaval, recebemos diversas queixas sobre bombas (fogos de artifício) que foram soltas
durante o dia e a noite, tirando o sossego das pessoas e animais do loteamento.
A SAI adverte que todas as denúncias serão encaminhadas a Polícia que deverá tomar todas as providências
cabíveis naqueles que casos que desrespeitem a lei, conforme prevê a Lei Municipal 2910 de 2.007.
Estando em Itamambuca, aproveite seu tempo e desfrute da paz ouvindo os pássaros e os ruídos da natureza.

Construção de Lombadas redutoras de velocidade
Está em estudo pela SAI a construção de lombadas redutoras de velocidade em diversas ruas do loteamento.
Solicitamos a todos os proprietários que não construam valetas nem lombadas sem a devida autorização da
SAI. Caso seja identificada a necessidade de construção em sua rua, entre em contato com a SAI que, com o
devido conhecimento técnico deverá executar o serviço. A execução destas obras sem os devidos cuidados
pode causar sérios danos de erosão podendo prejudicar as áreas verdes de preservação e até a praia.

Doações de livros para biblioteca
A SAI está aceitando doações de livros novos e usados para a biblioteca que já está instalada na sede voltada
para os alunos da Escola Municipal Honor Figueira. Os interessados em colaborar deverão entregar os livros na
sede dentro dos horários do novo esquema de funcionamento.

Novo Horário de Atendimento da SAI
De segunda a sexta feira das 08:00 as 16:00 horas. Aos sábados das 08:00 as 18:00 horas e aos domingos das
08:00 as 14:00 horas, sendo que em um domingo por mês não há atendimento em virtude da folga do gerente.

Dúvidas, críticas ou sugestões? Quer ter seu texto publicado? Mande um e-mail para samigos@uol.com.br
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