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Amigos,
Neste mês de abril, tivemos um dos maiores fatos negativos da história de nossa praia, apesar de sabermos que a
bandeira vermelha era questão de tempo, principalmente depois que conhecemos mais a fundo a situação do
saneamento básico na bacia do Rio Itamambuca. Não é à toa que a SAI tem reforçado tanto o assunto junto ao
poder público e à comunidade, mas como já falamos aqui, nem sempre as soluções e respostas vêm no tempo que
a gente espera. Vamos manter o pulso firme no acompanhamento das ações e acreditamos que em breve todos
teremos melhores notícias.
A Diretoria

Alerta Geral: Bandeira Vermelha na Praia de Itamambuca
Na primeira semana de Abril/08, pela primeira vez na história, a praia de Itamambuca foi considerada
IMPRÓPRIA para banho, com alto índice de coliformes fecais, de acordo com a medição realizada pela
CETESB. A classificação é atribuída pelo órgão quando uma praia apresenta mais de 2 medições com índice de
coliformes acima do tolerado dentro do período de um mês.
Como é de conhecimento de todos, uma vez que a bandeira vermelha vinha sendo constante na foz do Rio
Itamambuca, a contaminação é proveniente do despejo direto de esgoto nas águas do Rio Itamambuca,
resultado da ocupação urbana irregular de suas margens que tem crescido descontroladamente nos últimos
anos. Agora, a poluição chegou a um nível que deixa de afetar apenas as águas da foz do rio e passa a
prejudicar a praia toda.
A Batalha do Rio ganha mais força
Diante destes fatos, dentro de nossa campanha Salve Itamambuca: A Batalha do Rio, estamos cobrando
diariamente ações imediatas do poder público no sentido de reverter a situação.
O alerta da bandeira vermelha vem, de certa forma, aumentar a prioridade das ações geradas a partir do
Diagnóstico Ambiental, que estão sendo encaminhadas pela Prefeitura Municipal de Ubatuba e órgãos públicos
do Estado de São Paulo.
Risco de Doenças
Enquanto esperamos os resultados desta batalha, alertamos a todos que, ao banhar-se no mar ou no rio
quando a bandeira vermelha sinalizar “Imprópria”, estarão correndo o risco de contrair diversas doenças como
diarréia, gastroenterocolites, hepatite A e dermatites bacterianas.
A SAI está alertando a todos os visitantes e proprietários sobre os riscos com a colocação de faixas e
distribuição de folhetos informativos.

Bandeira Vermelha da CETESB indicando mar impróprio

Faixa na entrada do loteamento alertando os visitantes
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Atenção para a correta utilização dos bags
coletores de lixo reciclável!!!
A SAI está providenciando a troca gradativa de todos os coletores de lixo reciclável por novas estações de
madeira, mais resistentes ao vento e à chuva. Esperamos desta maneira, chamar mais a atenção da
importância da coleta do lixo reciclável, promover a educação ambiental e a correta utilização dos coletores
quanto ao tipo de material que deve ser destinado a reciclagem. 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! Continuamos encontrando muito material
inapropriado nos bags (ver foto ao lado). 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 / Colchões
 Lâmpadas

Utilização incorreta dos bags

ELEKTRO:
0800-7010102

Ubatuba tenta impedir entrada de dengue do Rio

PREFEITURA:
3834-1000

Os noticiários dos últimos dias têm dado grande destaque a evolução dos casos de dengue no Rio de
Janeiro, que já acumula mais de 80 mortes este ano causadas pela doença. Como sempre, estamos
reforçando a necessidade de prevenir o acúmulo de água parada que favorece a reprodução do mosquito
transmissor. Faça sua parte!
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Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!

O município de Ubatuba está preocupado devido a proximidade geográfica com áreas que estão enfrentando
o problema, como se pode ver na notícia abaixo:
Ubatuba tenta impedir entrada de dengue do Rio
Ubatuba, SP - Os milhares de casos suspeitos de dengue em Angra dos Reis, no litoral do Rio, põem Ubatuba, no litoral
norte de São Paulo, em estado de atenção. "Estamos muito preocupados com a dengue, já que agora está mais próxima. O
fato de ter casos em Angra dos Reis deixa-nos muito apreensivos", informou o secretário municipal de Saúde de Ubatuba,
Clingel Frota. Todos os médicos da cidade, incluindo os 40 da rede pública, foram orientados a pedir os exames de sangue
e, posteriormente, de sorologia em caso de suspeita, principalmente em crianças.
No feriado de Páscoa, a prefeitura cercou as entradas do município e vistoriou cerca de 3 mil veículos que chegavam do Rio
e de outras regiões de São Paulo. Por apresentarem sintomas da doença, 20 pessoas foram encaminhadas para o hospital
da cidade, mas nenhuma delas teve resultado positivo. "Vamos repetir a operação, com a ajuda da Polícia Rodoviária, nos
próximos feriados. Até os turistas gostaram, pois se sentem mais seguros", disse Frota.
Entre os moradores, uma operação em quintais e casas de veraneio está prevista para quinta-feira (03/04), numa campanha
chamada Ubatuba sem dengue. O objetivo principal da ação é o bairro Ipiranguinha, com 12 mil habitantes. Segundo o
coordenador de Controle de Endemias, Antenor Benetti, o objetivo é fazer vistoria em 100% dos imóveis, eliminando
criadouros com a retirada de objetos ou aplicação de veneno, em locais onde não seja possível retirar o possível foco
imediatamente. Um trabalho de informação e conscientização sobre a necessidade de manter as medidas preventivas
também será feito pelos agentes e voluntários. (Fonte: Agência Estado – 01/04/08)

Continuam as doações de livros para biblioteca
Agradecemos as doações de livros novos e usados que temos
recebido para a biblioteca comunitária instalada na sede da SAI
voltada para os alunos da Escola Municipal Honor Figueira.

Não leve seu
cão à praia!

Em breve receberemos a doação de mais estantes que
acomodarão mais livros, por isso continuamos pedindo aos
interessados que colaborarem entregando os livros na sede
dentro de nossos horários de atendimento.
“Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não
lêem.” – Mario Quintana
Professora da escola organiza a biblioteca
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