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SAI inaugura o Orquidário Itamambuca
Aconteceu na sede da SAI, no dia 04 de novembro, a inauguração do Orquidário
Itamambuca, com ampla participação dos associados, que tiveram a oportunidade
de conhecer as diversas espécies e os tratamentos necessários para mantê-las
saudáveis. Iniciativa da SAI-Associação dos Amigos de Itamambuca e Gustavo
Ruddock, a transformação do antigo viveiro em um espaço destinado a receber
plantas resgatadas de árvores e galhos caídos para serem usadas em atividades de
educação para conservação e também serem realocadas numa trilha viva com o
mesmo propósito.
O biólogo Luciano Zandoná fez uma palestra com diversas informações sobre a
família Orchidaceae. A proposta é de que o espaço seja ampliado, recebendo mais
espécies, e se transforme em local de visitação turística e de educação ambiental
voltada para a comunidade.

Pesquisa de Satisfação
Em 2016 a Diretoria da SAI colocou no ar um questionário para avaliar a satisfação dos associados e identificar principais problemas apontados
pelos mesmos. Matéria sobre o assunto foi publicada no boletim de junho daquele ano – http://www.itamambuca.org.br/pdf/boletim-20-06-16.pdf
Em fevereiro de 2017 foi apresentado aos associados, durante a Assembleia Geral Ordinária, um resumo das ações previstas e executadas –
http://www.itamambuca.org.br/pdf/boletim-03-03-17.pdf
Uma nova pesquisa será agora enviada aos associados via e-mail, para avaliar a satisfação em relação a estas ações, além de coletar comentários,
críticas e sugestões, que são sempre bem vindas.

Segue o link da pesquisa, caso vc não receba por e-mail: https://pt.surveymonkey.com/r/WPWFXZJ
Responda ao questionário, ele é bem simples e rápido, mas muito importante para programar futuras ações. Participe!
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Economize água!
A Sabesp vem alertando sobre a necessidade
de economizarmos água para que não
tenhamos problemas de escassez no verão. A
estiagem foi longa e as chuvas ainda não
foram suficientes para regularizar
completamente o abastecimento.
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Atenta a essa situação, a Sabesp obteve
autorização da Defesa Civil para captar água
do rio Itamambuca em situações
emergenciais. A canalização já está pronta.
Nesses casos, a água irá passar por um
decantador, tratamento físico-químico e irá
para os reservatórios.
De qualquer forma, precisamos contribuir
economizando água. Procure tomar banhos
mais rápidos, feche a torneira quando for
escovar os dentes, ensaboar a louça, evite
lavar as calçadas, o carro, e informe seus
funcionários, pedindo a colaboração deles.
Melhor economizar do que faltar!

14ª Corrida e Caminhada de São Benedito vem aí

Reservem em sua agenda o dia 30 de dezembro, quando acontece em Itamambuca a 14ª
Corrida e Caminhada de São Benedito, evento tradicional e que atrai mais participantes a
cada ano. Excepcionalmente neste ano no dia 30, (sábado), às 9 horas, com 5 km de corrida
e/ou caminhada.
As inscrições são feitas mediante a entrega de 1 k de alimento não perecível, a ser doado para
famílias carentes. Logo mais informaremos a data para abertura das inscrições.
Fiquem ligados e participem!
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