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Mantenha contato conosco! Acompanhe-nos no
e pelo nosso site www.itamambuca.org.br
Editorial
Continuamos participando ativamente da vida da nossa comunidade. Além das ações que vem acontecendo,
como limpeza, zeladoria do loteamento, campanha para conservação do jundu, apoiamos neste mês uma
ação muito importante do PGA. A iniciativa de apresentar o Plano de Gestão Ambiental (PGA) de Itamambuca
e firmar com os candidatos a prefeito um compromisso com as futuras ações e projetos ambientais e sociais
que beneficiarão nossa bacia hidrográfica.
Para que tenhamos êxito, sua participação é fundamental, porque nada disso faremos sozinhos. As formas de
participação são inúmeras, uma delas a fiscalização dos novos gestores de Ubatuba a partir de 2013. E
compartilhem o Boletim com seus familiares, parentes e amigos frequentadores de Ubatuba. É importante que
todos conheçam o trabalho que a SAI vem desempenhando. Contamos com sua colaboração!
A Diretoria

PGA realiza encontro com candidatos a prefeito de Ubatuba para
assinatura de "Protocolo de Intenções"
Aconteceu no dia 15 de agosto um encontro entre moradores e representantes do PGA – Plano de
Gestão Ambiental de Itamambuca e os candidatos a prefeito de Ubatuba, no salão de eventos do
Itamambuca Eco Resort. O objetivo foi apresentar o plano e obter o apoio para as ações que visam
diversas melhorias ambientais e sociais para a bacia do rio Itamambuca. Esse apoio foi formalizado
através da assinatura de um Protocolo de Intenções que estabelece os compromissos da futura gestão
com as propostas e projetos desenvolvidos através do PGA.
Compareceram candidatos à prefeitura, representantes das coligações e ambientalistas, além de
moradores e proprietários. Após a apresentação do histórico, metas e ações já desenvolvidas ou em
andamento, seu coordenador, Marcio José dos Santos, esclareceu as dúvidas dos presentes. Os
candidatos presentes puderam se manifestar a respeito da proposta e foram unânimes quando
explicitaram sua intenção de apoiar um movimento tão importante para a bacia do rio Itamambuca.
Acesse o link http://www.itamambuca.org.br/?pg=imprensa e veja o Protocolo assinado.

Candidatos à
mesa, exposição
do PGA e público
durante debate
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Porque contribuo com a SAI
Depoimento de Evandro Annibal – R24

A resposta se tornou simples para

Helena, filha do Dnão,
segue o caminho do pai

mim. A opção de contribuir com a
SAI foi feita após uma conversa com
alguns Diretores, Conselheiros e
outras pessoas que já contribuíam.
E pensar que eu já fui um "inimigo"
da SAI, mas no fundo estava de
certa forma obstando a preservação
de Itamambuca. Eu não conhecia os
serviços prestados, tampouco a
estrutura e o trabalho dos voluntários
e após receber algumas cartas com
o boleto de contribuição mensal,
resolvi ver quem eram as pessoas
que tanto clamavam pela minha
participação.

Foi a partir desse ponto que me senti envergonhado por ter ficado tanto tempo sem
participar, pois conheci voluntários que davam (e dão) o sangue, sem qualquer
remuneração pecuniária, para auxiliar o Poder Público na manutenção do loteamento e do
Praia de Itamambuca - Karina S. Lima - Aluna do Projeto Educom
entorno. Toda
a explicação, os livros e as contas me foram cedidos para análise mesmo
antes que eu me associasse, tamanha era a transparência e boa intenção da
administração.
Em meados de 2004 resolvi me associar e até hoje continuo como colaborador, sabendo
que mesmo nos períodos em que fico afastado de Itamambuca, existe alguém zelando por
meus interesses.
Frequento o local há mais de dezesseis anos e sei que as próximas gerações terão a
mesma oportunidade se a preservação continuar!
Um abraço a todos e que a luta persista.

Receba seu Boletim e Boletos por e-mail!!!!!
A SAI continua a Campanha para adesão voluntária ao recebimento do Boletim Informativo mensal e boleto
bancário por via eletrônica. Vamos economizar papel, tinta, vamos contribuir para a sustentabilidade do nosso
ambiente? Então, acesse o nosso site, atualize seu cadastro e faça sua opção através do link
www.itamambuca.org.br/?pg=cadastreSe. Ou entre em contato com a SAI pelo
atendimentosai@itamambuca.org.br.
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Diagnóstico Socioambiental da Bacia do Rio Itamambuca
Projeto de Diagnóstico apresentado pela SAI –
Associação Amigos de Itamambuca, por meio do
Plano de Gestão Ambiental da Bacia do Rio
Itamambuca - PGA, é aprovado pelo FEHIDRO - Fundo
Estadual de Recursos Hídricos para o repasse de R$
182.245,35, que serão 100 % destinados aos
pagamentos dos técnicos e fornecedores envolvidos
no projeto. A SAI não ficará com nenhum centavo
deste recurso.
O Diagnóstico, previsto para ser realizado em 1 ano,
tratará de uma grande caracterização socioambiental
da Bacia do Rio Itamambuca, que abriga cerca de 7
mil habitantes, distribuídos em 7 bairros. Serão
quatro áreas técnicas estudadas: uso e ocupação do
solo, geodinâmica e clima, recursos hídricos,
vegetação. Estas áreas serão sustentadas por meio de
um programa de gestão participativa, onde a
população local estará interagindo em todas as
etapas do processo. Paralelamente, as informações
levantadas serão geoprocessadas dentro de um SIG Sistema de Informações Geográficas, que estará
disponível para o público via web.
Será uma grande oportunidade para Itamambuca
evoluir no quesito ambiental, especialmente com
relação à despoluição das águas do Rio

Itamambuca. Finalmente teremos resultados fiéis e
chancelados pelos órgãos competentes para a
determinação dos pontos críticos que impactam
negativamente a qualidade de vida na Bacia. Esse
sistema deverá funcionar como uma ferramenta de
gestão para o ordenamento da ocupação e tomada
de medidas sustentáveis no âmbito local.
Marcha para aprovação: os requisitos para aprovação
de um projeto no FEHIDRO são bastante rigorosos,
desde aqueles relacionados à idoneidade da entidade
tomadora até a consistência técnica do projeto,
tramitando por uma sequência de análises de
agentes técnicos e financeiros, através de
apresentações documentadas e presenciais.
Salientamos que o Comitê de Bacias Hidrográficas do
Litoral Norte – CBH-LN endossou a importância do
projeto, indicando o mesmo para o financiamento
por atender às demandas do Plano de Bacias
Hidrográficas.
Parceiros: CBH-LN, CETESB, APA Marinha - LN,
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria
Municipal de Assistência Social, Associação Ubatuba
de Surf e SAMITA.

Bacia do Rio Itamambuca,
imagem de satélite do rio e
equipe que atuará no projeto
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SERVIÇO:
TELEFONES ÚTEIS
SEDE DA SAI:
3845-3156
BASE
COMUNITÁRIA:
3845-1098
(24 horas)
POLÍCIA CIVIL:
3833-2533
SANTA CASA:
3232-7266
3832-7531
POLÍCIA MILITAR:
3832-3598
SABESP:
3832-1427
POLÍCIA
RODOVIÁRIA:
3832-0287
ELEKTRO:
0800-7010102
PREFEITURA:
3834-1000
SEC. DA SAÚDE:
3833-8580
DEPRN:
3832-1434
CETESB:
3832-3816
DEFESA CIVIL:
3832-5349
PARÓQUIA IMAC.
CONCEIÇÃO:
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)
Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!
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Prestando contas
Passados 06 meses da realização da Assembleia Geral Ordinária, onde os
projetos para 2012 foram aprovados, apresentamos um balanço do
realizado x planejado.
Agradecemos o apoio de todos!

Projetos aprovados na Assembleia Geral
Ordinária 2012

Situação

Projeto piloto de restauração de 06 áreas verdes degradadas

Concluído

Elaboração da cartilha de conduta de construções e reformas
Reforma da Guarita de entrada (piso, azulejo, banheiro,
fossa, telhado e pintura)
Teste de mini bloquete de um dos lados da avenida
Troca da Pick up Helena, filha do Dnão,
Troca das 03 Motossegue o caminho do pai

Concluído
Concluído

Troca de 2 roçadeiras
Troca do computador, do CFTV e das câmeras da Base
Troca do módulo de baterias do no-break do CFTV

Concluído
Execução
Execução

Instalação de câmeras de monitoramento na
guarita
Estudo de viabilidade de instalar câmaras na avenida central
Contratação de Assessoria de Imprensa e execução do
Boletim mensal
Divulgar as ações e resultados do Plano de Gestão Ambiental
Apoio a Escola Honor Figueira
Apoio a Escola de Surf do Zecão
Atração de colaboradores voluntários para a SAI e PGA
Realização da IX Corrida de São Benedito
Pesquisa de Satisfação dos Associados
Aprovação do Projeto de Diagnóstico Sócio Ambiental da
Bacia de Itamambuca – FEHIDRO

Execução

Concluído
Concluído
Concluído

Execução
Concluído
Execução
Execução
Execução
Execução
Dez/2012
Out/2012
Concluído

Pergunta do Associado
Fomos procurados por um associado curioso para saber o motivo da avenida de entrada
onde tem o comércio não se encontrar limpa e rastelada. A SAI optou por descontinuar o
serviço de limpeza e poda da avenida de entrada para poder continuar atendendo com
eficiência e qualidade o aumento da demanda pelos serviços de limpeza e poda, na área
interna do loteamento de Itamambuca, da vegetação existente nas ruas, trilha do canteiro
central, nos caminhos de praia e nas áreas verdes, bem como limpeza diária da areia e das
lixeiras da praia e das ruas do loteamento. O serviço de limpeza e poda que a SAI realizava
na avenida de entrada era uma cortesia, uma vez que esta área não pertence ao
loteamento de Itamambuca e sim ao loteamento Asa Branca.
Atenciosamente,
A Diretoria.

