Boletim Informativo
Sociedade Amigos de Itamambuca

Edição I
Janeiro/08

Atenção: Assembléia Geral Ordinária – 03/02/2008 - Eleições
Amigos,
Será realizada no próximo dia 03/02/2008, domingo de Carnaval, com primeira chamada as 19:30 horas e
segunda chamada as 20:00 horas, a Assembléia Geral Ordinária para prestação de contas do ano de
2007, eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, além de tratar de outros assuntos de interesse
de todos os moradores e proprietários de casas ou terrenos em Itamambuca.
Convidamos todos a colaborar com suas idéias e sugestões. Monte sua chapa para a eleição! A
participação e o engajamento de todos é fundamental para o atingimento dos objetivos da SAI.
A Diretoria

Policiamento 24h na Base Comunitária durante a temporada
A Polícia Militar disponibilizará 24h por dia durante toda a
temporada a presença de 1 Sargento, 4 PM’s e 1 viatura
para atendimento de todas as ocorrências e inibir a ação de
criminosos em Itamambuca e região.
Esta iniciativa foi facilitada graças às instalações e utilidades
como alojamento, sala de rádio, estacionamento para
viatura e alimentação oferecidas através da Base
Comunitária construída com recursos da SAI em terreno
doado pela prefeitura e inaugurada em setembro do ano
passado.

Sabesp atende a SAI e toma medidas para evitar falta de água
Atendendo a antiga reivindicação da SAI, a SABESP instalou no final do ano passado, um reservatório extra para evitar
a falta de água no loteamento com o aumento da demanda durante a temporada.
O tanque, aliado a um sistema de bombeamento, deve garantir o abastecimento do lado ímpar do loteamento que,
segundo a SABESP, trata-se da região mais crítica e propícia a falta de água nesta época do ano.

Compra de roçadeiras deve melhorar limpeza e manutenção
No último mês de Dezembro, foram adquiridas 2 roçadeiras com motor a gasolina 2 CV do modelo CG 420B GARTHEN
41,5 C.C. Os equipamentos estavam previstos no orçamento, bem como a compra de uma picape que já está em estudo
e deve ser realizada nos próximos meses.
Os investimentos fazem parte do orçamento aprovado na última AGO, viabilizando as ações que a SAI vem tomando
com o intuito de melhorar ainda mais o trabalho de limpeza e manutenção do loteamento.

Parceria SAI e PMU para renovar Posto de Saúde
A SAI está firmando parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para organização de um mutirão junto a comunidade
de Itamambuca visando a renovação de seu Posto de Saúde.
As obras têm como objetivo principal a adequação do Posto para receber o equipo odontológico doado pelo Dr. Marcelo
Baboghluian – conselheiro da SAI, além da viabilização do acesso de ambulâncias ao local.
Estamos mobilizando os moradores em busca de voluntários para trabalhar no mutirão. Além disso, estamos procurando
doadores de material de construção para ajudar a viabilizar este projeto que beneficiará toda a população local, hoje
carente de assistência odontológica permanente na região.
Quem estiver disposto a colaborar, deve procurar a SAI para que sejam detalhadas as necessidades e as doações
sejam encaminhadas ao mutirão.
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Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

Tradicional limpeza da SAI retira 5 ton de lixo da praia
O trabalho de limpeza realizado pela
SAI retirou no último dia 1 de janeiro
cerca de 5 toneladas de lixo da praia
resultado das comemorações da noite
de ano novo.
Apesar de todos os apelos, sabemos
muitos ainda não têm a consciência de
levar seu lixo para casa e
intensificamos os trabalhos para que
todos encontrassem a praia limpa na
manhã seguinte.
Agradecemos os elogios recebidos e a
Diretoria em nome de todos os
associados, parabeniza a aplicada
equipe de funcionários que iniciou as
atividades neste dia a partir das 5:30
da manhã.

Além disso, com as fortes chuvas dos últimos
dias, a limpeza diária da praia tem sido
fundamental para retirada do lixo trazido pela
água dos rios. Ressaltamos que o material
orgânico recolhido é utilizado como adubação
nas áreas verdes, fortificando o vegetação na
orla.

Coleta Seletiva de Recicláveis: Participe!
A SAI disponibiliza na Av. Itamambuca pontos de coleta seletiva de recicláveis. Participe
depositando nos bags 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 do banheiro, fraldas, absorventes, etc.);
 Pilhas e baterias (procure um dos pontos especiais de coleta na SAI ou na guarita de saída);
 Isopor

Resultados da 4ª. Corrida de São Benedito
Agradecemos a todos os participantes e colaboradores da
4ª. Corrida de São Benedito, realizada no último dia
31/12. O evento foi um sucesso e foram arrecadados
mais de 120kg de alimentos que serão doados ao CERE
para distribuição à famílias carentes da região.
Na categoria masculina, a classificação foi a seguinte:
1º - Marcos Santos Mourão; 2º - André Venturelli e
3º - Giuliano Pareja.
Na categoria feminina:
1ª - Daniele Pedro Kaeppke; 2ª - Helga Sadi Wenzel e
3ª - Natalia Tavares Gavião de Almeida.
Todos os participantes receberam camisetas dry-fit
oferecidas pela Alstom e os ganhadores ainda levaram
troféus para casa.
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