
Como é de conhecimento de todos, a 
Grande São Paulo está atravessando 
uma crise sem precedentes com relação 

Qualidade de vida, 
água, fauna e flora 

sob ameaça!

Editorial à falta de água para abastecimento 
da população. Na última assembleia, 
ocorrida domingo 21/junho, recebemos 
a visita do Sr. Rodolfo Almeida, 
presidente da SEAE (Sociedade Ecológica 
Amigos de Embu). Na oportunidade, foi 
reforçada a importância de participarmos, 
individualmente e como Associação, das 
decisões que afetam o meio ambiente 
ao nosso redor. Recentes alterações 

no Plano Diretor do município, e mais 
especificamente a construção do anel 
viário em área de manancial (regulada 
pela lei da Guarapiranga, conforme mapa 
em anexo), trarão grandes impactos 
para  a nossa região e o nosso dia a dia. 
Vamos nos unir, participar e apoiar todas 
as iniciativas que visem a preservação 
da nossa qualidade de vida e do nosso 
meio ambiente!

De olho nas contas

Prosseguindo com o controle rígido de despesas, o nosso saldo no 
periodo (despesas - receitas) de 10/05 a 09/06 foi de +R$ 10,9mil.
Recebemos valores extraordinários de acordos (+R$ 1,8mil) e receitas 
de restaurante (R$0,5). Nas despesas, destacamos o aumento da tarifa 
de energia elétrica e a realização da manutenção do madeiramento 
externo da sede da Associação.
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Para participar: Sociedade Ecológica Amigos de Embu - Telefone: (11) 4781-6837 Site: www.seaembu.org Email: seae@seaembu.org
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Como registrar a 
sua posição sobre 

o anel viário 

Oriente-se Através do site da Prefeitura, o www.embudasartes.sp.gov.br ou 
por e-mail, acessando o canal Cidadão Online/Ouvidoria/Reclamações. E pelo 
Disque Serviços 0800 7730005, além de solicitar providências quanto a 
poda de árvores, capinagem de vias públicas, sinalização viária e tapa-buracos, 
você pode emitir a sua opinião quanto à obra em questão. Não se omita! 
Participe e ajude a  preservar o meio ambiente, a nossa saúde e tranquilidade 
de nosso condomínio, dizendo não à construção do anel viário! 

Segue matéria publicada no site rnews.com.br,  
em 7/maio, sobre o importante tema, para 
conhecimento e informação de toda a nossa 
comunidade.

A prefeitura de Embu das Artes foi multada 
em R$ 100.800,00 pela Cetesb. Apesar 
dos vários protestos dos moradores, 
ambientalistas e da SEAE, Sociedade 
Ecológica Amigos do Embu, o governo 
manteve desmatamento para as obras de 

ampliação de estradas na APRM-G, Área 
de Proteção e Recuperação de Mananciais 
da Guarapiranga. O motivo foi a ausência 
de licenciamento e estudos de impacto 
ambiental. As obras atingem as seguintes 
localidades: Estradas Kaiko, Estrada 
Henrique Franchini; Estrada SadaoKikuti; 
Estrada da Pedreira até a Rua Luís Vaz 
de Camões e Estrada Velha de Cotia até 
a Estrada Dona Maria José Ferraz Prado. 
“Essa multa é só o início de um processo 
que merece toda a atenção por parte 
da sociedade e de todas as entidades 
ambientalistas do estado: estamos falando 
de desmatamento uma Área de Proteção 
Ambiental em plena séria crise hídrica”, 
enfatiza Rodolfo, presidente da SEAE. 
Segundo o ambientalista, a Polícia Militar 

Prefeitura de Embu 
das Artes é multada 
por desmatamento

Meio ambiente Ambiental também já multou a prefeitura 
após a vistoria no dia 13 de abril em que foi 
confirmado a supressão de mata nativa por 
meio do AIA, Auto de Infração Ambiental, n° 
303247/2015. São estradas estreitas, por 
isso mesmo de baixo tráfego e velocidades 
reduzidas, que assim devem permanecer 
segundo a Lei da Guarapiranga, nº 12233 
para preservar a fauna, a flora e a produção 
de água. “É incompatível com os projetos 
de estradas para transporte de logística, 
principal motivo das obras feitas pela 
Prefeitura de Embu”, ressalta Almeida. “A 
prefeitura ainda pode recorrer, por isso, a 
pressão por parte de autoridades estaduais, 
federais e da população é imprescindível 
para deter mais esse crime ambiental”, 
destaca o ambientalista.

Em forma de protesto, moradores realizaram plantio de mudas.


