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Óleo de cozinha: A empresa COSTACOI, em parceria com a Samorcc, passará a coletar óleo de cozinha
usado em todos os prédios do bairro de Cerqueira César. O óleo servirá de matéria-prima para a fabricação de
sabão biodegradável, tintas e colas. Os zeladores dos prédios participantes receberão 20 centavos por litro de
óleo recolhido. Os condomínios poderão solicitar os recipientes de 30 litros pelos telefones 6161-3867 e 3531
2116. Além de reduzir a poluição das águas, já que boa parte do óleo usado é jogada na rede de esgotos, o
projeto é socialmente correto, uma vez que gerará emprego e renda. Em breve, condomínios, bares e
restaurantes do bairro receberão um folheto explicativo sobre o projeto.
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Arborização: A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente informa que já tem uma compensação ambiental
destinada à Avenida Nove de Julho. A SAMORCC também já elaborou um projeto de plantio em conjunto com
os moradores e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente para a Rua Cardeal Leme. Nesta rua existe um
córrego, hoje canalizado, e o plantio pretende repor a mata ciliar, mesmo que o leito do córrego hoje esteja
sob o asfalto.
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Segurança: Em face da ocorrência de vários assaltos na região, a Dra.Célia Marcondes, presidente da
SAMORCC, reuniu-se com os titulares da 1ª Cia e 3ª Cia das Delegacias para discutir soluções. O tema voltará
a ser abordado na reunião marcada para o dia 17 de maio às 19 horas, no 6º andar do Shopping Frei Caneca,
que contará com a presença do Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Antonio Pesaro, do Capitão
Evaldo Rangel, Tenente Edmir Lopes da Costa e os representantes de ambos os Consegs ( Jardins e
Consolação).
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Projeto Parque Augusta: O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico de São Paulo
(Conpresp) vetou por unanimidade no dia 24 de abril o projeto que previa a construção de quatro torres de 40
andares no terreno do antigo Colégio Des Oiseaux, na Rua Augusta entre ruas Caio Prado e Marquês de
Paranaguá. A SAMORCC e moradores da região pedem há anos a desapropriação da área para que seja
transformada em parque.

Desperdício de água nos Jardins: A SAMORCC está propondo a elaboração de um plano de trabalho em
parceria com estudantes universitários para levantamento das minas de água existentes no bairro dos Jardins.
Vários prédios nas alamedas Tietê, Casa Branca e Lorena jogam fora diariamente, sem qualquer
aproveitamento, milhares de litros captados em minas d’água ou nos lençóis freáticos da região. O objetivo da
SAMORCC é verificar a qualidade da água e propor seu uso racional.

Coleta Seletiva e Reclamações: Prédios interessados em promover a coleta seletiva de lixo devem entrar
em contato com a Samorcc. Pelo telefone 3262-4767 ou pelo e-mail samorcc@uol.com.br também é possível
fazer reclamações sobre sujeira nas ruas, barulho de bares e restaurantes, poda ou retirada ilegal de árvores,
problemas de calçamento, iluminação e segurança pública. Participe e melhore as condições de seu bairro!

Voluntariado: Venha participar como associado ou voluntário para construção de uma comunidade melhor! A
contribuição é simbólica, 10 reais mensais para pessoa física, cobrada por via bancária a cada três meses. Os
Condomínios pagam 60 reais por mês.

Conjunto Nacional - Edifício Horsa 1 - 14º - Cj. 1405 - Tel: (11) 3262.4767
www.samorcc.org.br

