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Edição VIII
Agosto/07

Sociedade Amigos de Itamambuca
Prezados Amigos,
Esta é a primeira edição de nosso boletim em seu novo formato. Esta reformulação faz parte de uma
série de ações que a SAI pretende realizar nos próximos meses buscando melhorar a comunicação com
os seus associados e divulgar os assuntos do interesse de toda a comunidade de Itamambuca.
A Diretoria

Base Comunitária será inaugurada em Setembro
Terminamos a construção e
agora estamos nos últimos
acabamentos da nova Base
Comunitária.
Como
é
de
conhecimento de vocês, nosso
projeto vai permitir a ampliação
da abrangência da antiga guarita
da SAI, localizada na entrada da
BR-101, pois com este novo
local, que possui uma localização
estratégica melhor, passaremos a
ter um controle mais efetivo sobre
a entrada e saída de veículos e
pessoas no loteamento.
Lembramos
que
o
trecho
compreendido entre a entrada da
BR-101 e o triângulo, denominase Loteamento Asa Branca,
começando
efetivamente
o
Loteamento Itamambuca a partir
do triângulo.
Manteremos a atual guarita,
como um primeiro nível de
controle,
mas
estamos
ssssssssss

Obras do Asfalto
Finalmente foram concluídas as
obras de asfaltamento da pista
de entrada do loteamento. Agora
temos asfalto desde a guarita até
o cruzamento com a Avenida
Itamambuca.
Já estão sendo instaladas pela
prefeitura em parceria com a SAI
lombadas
e
placas
de
sinalização de trânsito para
garantir
a
segurança
dos
pedestres e ciclistas.

equipando
a
nova
Base
Comunitária
com
todo
o
instrumental
de
segurança
necessário: vigia e central de
atendimento 24 hs, monitoração
por CFTV com gravação em
disco,
iluminação
noturna
eficiente
e
sistema
de
contingenciamento de energia.
Outro
ponto
de
enorme
relevância é a transferência da
atual sala da Polícia Militar,
localizada na sede administrativa
da SAI, para este novo local,
inclusive
para
que
seja
viabilizada
pela
PM,
a
permanência efetiva de viatura e
contingente.
Assim sendo, já
encaminhamos ofício para o
comando da PM em Ubatuba,
solicitando a transferência e
demais providências.
Pelo nosso cronograma a nova
base estará em condições de
ssss

operar a partir do final deste mês
de Agosto. Estamos convidando
o Prefeito Eduardo César e o
Subprefeito da Regional Norte
José Roberto Campos Monteiro
Junior para a cerimônia de
inauguração, lembrando que o
local onde está edificada a base
comunitária foi disponibilizado
pelo município de Ubatuba.
Estamos agendando para que
ocorra no próximo feriado de 7
de
setembro,
mas
ainda
aguardamos a confirmação da
disponibilidade dos mesmos.
Convidamos
todos
para
participar da inauguração, sendo
interessante confirmar a data
conosco pelo telefone (12) 3845
1098
ou
mandar
e-mail
(samigos@uol.com.br) a partir de
01/09.

Bandeira Vermelha no Rio Itamambuca
Em início de agosto, mais uma
vez tivemos a bandeira vermelha
da CETESB indicando as águas
do Rio Itamambuca impróprias
para banho. Infelizmente não é
novidade
a
elevação
da
ocupação irregular em toda a
região, sendo que a SAI não tem
poupado esforços no combate a
este problema. Desde 2002,
diversas
ações
vem
sido
tomadas e alguns resultados
satisfatórios
foram
obtidos,
apesar de estarmos longe do
ideal.
A partir de agosto, já está em
execução
o
Diagnóstico
ssssssssss

Ambiental do Rio Itamambuca,
em parceria da SAI com a
prefeitura da Ubatuba e o
Itamambuca Eco Resort. A
operação consiste em visitar as
construções ao redor da bacia do
Rio
Itamambuca,
buscando
mapear todas as irregularidades
de despejo de esgoto nas águas
fluviais, para que, com base num
trabalho oficial, sejam adotados
procedimentos efetivos junto aos
proprietários.
Manteremos todos informados
nos
próximos
boletins
do
andamento desta operação.
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Ressaca atinge o litoral no mês de Julho
No último dia 29 de julho, o litoral
sudeste do Brasil sofreu com uma forte
ressaca que gerou os mais variados
danos
em
diversas
praias.
Em
Itamambuca, não foi diferente e
trabalhamos
durante
vários
dias
removendo a areia acumulada que cobriu
as lixeiras e cercas de proteção, além do
lixo trazidos pelas ondas do mar que
chegaram até os balões de acesso a
praia. Mas, graças aos trabalhos de
preservação e recuperação do jundú
mantidos pela SAI, os estragos não
foram piores.
A importância de preservar o jundú
A manutenção da vegetação nativa evita
a erosão causada pelas marés e pela
água da chuva, além de ser essencial
para a fauna local.
Por isso, quando for a praia, não pise nas
áreas demarcadas pelas cercas e não

utilize como depósito de objetos como
cadeiras,
guarda-sóis,
isopores,
pranchas etc. Além disso, colabore
conosco orientando aqueles que as
invadem.
Você estará dando uma grande
contribuição para a preservação de
Itamambuca e ajudando a manter suas
características originais.

O perigo das amendoeiras
Você sabia que as amendoeiras
(chapéus de sol) que hoje se espalham
por toda a extensão da praia de
Itamambuca são grandes vilãs da
vegetação
nativa?
Estas
árvores
impedem a propagação do jundú ao seu
redor, pois o sol é fundamental para sua
existência, além de sua sombra ser mais
um convite para que pessoas pisoteiem a
vegetação dentro da área protegida.

Cuidados com a dengue continuam no inverno
Estamos no inverno, mas não é por isso
que podemos nos esquecer dos cuidados
de prevenção da dengue. Durante este
ano, o Estado de São Paulo e
principalmente a cidade de Ubatuba
atingiram números altíssimos de casos
da doença. Graças às campanhas de
conscientização e as ações tomadas pela
população local, não foi encontrado um
só foco do mosquito em Itamambuca.
É sempre importante relembrar os
principais cuidados que devemos tomar
para nos proteger: tratar sempre a água
das piscinas; evitar acumulo de água
parada em cacos de vidro sobre os
ssssss

muros, vasos e plantas (principalmente
bromélias); manter caixas de água,
reservatórios, lixeiras e vasos sanitários
sempre fechados; trocar sempre a água
da vasilha de seus animais; não deixar
acumular lixo nem entulho. Se o
recipiente estiver fora de alcance (na
casa do vizinho ou um terreno, por
exemplo), entre em contato com a
Secretaria Municipal de Saúde.
Vamos trabalhar juntos para manter a
dengue longe de Itamambuca e garantir
o bem-estar de todos.

Descarte de lixo verde
Temos notado e recebido reclamações a respeito do acúmulo de lixo verde nas áreas
de preservação do loteamento. Sabemos da atual dificuldade que se tem para a
destinação destes resíduos, mas pedimos aos proprietários que orientem seus
jardineiros e caseiros a picotar ao máximo este material e ensacá-lo para retirada
normal do lixo, pois é proibido por lei vazar lixo ou entulho em áreas comuns, sendo
aplicável multa aos infratores que forem flagrados cometendo este ato.
Para um futuro próximo, a SAI tem como ação programada a aquisição de uma
caminhonete que, entre outras atividades, recolherá o lixo verde das casas e lotes em
dias e faixas de horários pré-determinados.
Dúvidas, críticas ou sugestões? Quer ter seu texto publicado? Mande um e-mail para samigos@uol.com.br
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