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Amigos,
Agradecemos o carinho e os votos de felicidades que temos recebido nos últimos dias e desejamos a todos um
Feliz Natal e um próspero ano de 2008.
A Diretoria

SAI comemora 30 anos com muitas realizações em 2007...
É com muita satisfação que vimos celebrar junto a nossos amigos e associados nesta última edição de 2007 do Boletim Informativo, os 30
anos de existência da Sociedade Amigos de Itamambuca.
Fundada em 1977, pelos primeiros proprietários do bairro que sentiram a pronta necessidade de defender a natureza da praia do
vandalismo de campistas que decepavam as pequenas árvores em busca de estacas para a armação de suas barracas, a SAI foi
ganhando importância inegável para a região durante todos estes anos.
Foi um período de muitas vitórias, evitando verdadeiros desastres como a construção de prédios de apartamentos e instalação de
quiosques por toda a orla da praia. Foram diversos trabalhos realizados na preservação e recuperação do jundú e da vegetação nativa da
região, além da constante luta contra a poluição das águas do Rio Itamambuca.
Nos anos 90, levantou-se recursos para a construção da atual Sede Social na Av. Itamambuca, e em 2005, a SAI foi reconhecida pela
prefeitura de Ubatuba como Organização de Utilidade Pública Municipal. Nos últimos anos, o número de funcionários cresceu (hoje com
cerca de 25) e intensificou-se a segurança, fiscalização, limpeza e manutenção por todo o loteamento, tornando-se Itamambuca exemplo
de preservação para outras praias.
Chegamos ao ano de 2007 e nossa conquista mais significativa foi a inauguração da nova Base Comunitária, conclusão de um projeto de
vários anos, que vinha sendo desenvolvido desde as gestões anteriores. Tivemos grandes avanços no aspecto jurídico nos acordos
referentes ao não-pagamento das contribuições mensais pelos proprietários e nas ações demolitórias concernentes às construções
irregulares. Viabilizamos também o importantíssimo diagnóstico ambiental do Rio Itamambuca e estamos aguardando a próxima reunião
com o prefeito para discussão e definição dos próximos passos.
Mas vale ressaltar o sucesso dos trabalhos realizados junto a comunidade local como as campanhas de prevenção a Dengue e a efetiva
participação no Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. Estão em andamento ainda, a implantação da Biblioteca para os alunos da E.M
Honor Figueira na sede da SAI, além do mutirão de renovação do Posto de Saúde do bairro.
Acreditamos que a sociedade civil organizada tem condições de preencher algumas lacunas governamentais que infelizmente encontramos
em nosso país que impedem que tenhamos uma melhor qualidade de vida.
Por isso agradecemos e parabenizamos todos aqueles que colaboraram e seguem colaborando, fazendo parte da história de sucesso da
SAI, todos fundamentais para o bem estar da comunidade e preservação deste local tão especial que é Itamambuca.

... e mais trabalho para os próximos anos
No último dia 16/12, Itamambuca foi destaque nas páginas do jornal “O Estado de São Paulo” na reportagem “Litoral de SP se prepara
para invasão”. A praia, à qual foi dado o status de “point da temporada” teve como uma das principais características apontadas, além
das excelentes ondas para a prática do surf, sua paisagem praticamente intocada.
De certa maneira, muito nos orgulha este reconhecimento que é fruto do trabalho de 30 anos da SAI, mas por outro lado, essa
notoriedade significa ainda, muito mais desafios para todos nós. O grande fluxo de pessoas atraídas pelas maravilhas de nossa praia,
desperta o interesse comercial de outras, que, para tirar proveito da situação em benefício próprio, nem sempre respeitam a lei, o
ambiente e a comunidade.
Durante a temporada intensifica-se a vigilância com o intuito de se evitar possíveis delitos motivados pelo alto movimento de pessoas,
pois é sabido historicamente que nesta época do ano que se tem o maior número de ocorrências.
Uma das maiores preocupações é o crescente número de construções habitacionais e comerciais irregulares tanto dentro quanto fora do
loteamento, onde a ocupação desordenada pode ter conseqüências danosas irreversíveis para o futuro de nossa praia. Tem sido tarefa
constante da SAI a denúncia de todo imóvel que infrinja as restrições de instituição do loteamento constante no registro de imóveis de
Ubatuba (limites de recuo e de área construída), que não utilize o lote para finalidade que não seja estritamente residencial ou que
esteja em área de proteção ambiental.
Para isso, contamos com a colaboração de todos para continuarmos este trabalho cada vez mais difícil de manter Itamambuca como a
mais bela praia do Brasil.
Informe imediatamente a SAI caso note alguma construção nas condições descritas acima, qualquer pessoa em atitude suspeita ou
quaisquer vendedores ambulantes ou barracas instaladas na praia sem a devida autorização.
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Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

Novo valor da contribuição mensal
Conforme aprovado na Assembléia Geral Ordinária de 17 de Fevereiro de 2007, os
boletos das contribuições referentes ao mês de Janeiro de 2008, que pelo regime de
competência tem seus vencimentos em 31/12/2007, serão reajustados nos moldes do
orçamento para os seguintes valores: Casas: R$ 165,00 e Lotes: R$ 82,50.

Esporte e caridade na 4ª. Corrida de São Benedito
Convidamos todos a participar da 4ª. Corrida de São Benedito, que tem como objetivo a
confraternização entre os freqüentadores de Itamambuca e a arrecadação de alimentos
para as pessoas necessitadas da comunidade local.
Data: 31/12/2007
Horário: 18:00 horas
Local de saída: em frente a sede da SAI
Percurso:
Corrida: 5.000 metros
Caminhada: 1.600 metros
Inscrição: 1 kg de alimento não perecível (os alimentos serão doados ao CERE que
efetuará a distribuição às pessoas carentes)
Brinde: os primeiros 100 inscritos ganharão camisetas dry-fit, oferecidas pelo Sr.
Giacomo Guida da Alstom, através de iniciativa do Sr. Carlos Cicchi,associado da SAI e
proprietário de casa na rua 6.

Mais uma vítima de ataque de cães
Recebemos no último dia 14/12, relato do Sr. Márcio de Oliveira Naves, morador da Rua 28, informando
ser mais uma vítima de ataque de cães soltos no loteamento enquanto passeava com seu cão Black,
devidamente preso na guia. Reproduzimos abaixo alguns trechos deste relato que apenas reforça a
conscientização que a SAI vem tentando realizar junto a seus associados nos últimos anos:
“ (...) notei que dois cães de médio porte, de cor amarelada e bolas brancas, apareceram no início da rua
(...). Assim que os vi, tratei de dar meia volta, puxando o cão para meu lado. Este latiu para os cães e eles
avançaram em nossa direção, vindo atacar o Black. Tentei defender meu cão, suspendendo-o e girando
no ar. Mas um dos cães conseguiu mordê-lo numa das patas traseiras, puxando-o e me desequilibrando,
fazendo-me ir contra o chão.
Felizmente, um casal de freqüentadores da praia, com carro estacionado na Rua 30, viram minha luta e
vieram imediatamente em meu socorro e, comigo ainda caído, conseguiram afugentar os dois cães com
pedaços de pau. Sorte minha e do Black, pois, caso contrário, não sei qual seria o desfecho. Felizmente,
somente sofri um arranhão no braço esquerdo e o Black ficou mancando, aparentemente também sem
sofrer nada de grave (somente uma mordida na pata). (...)
Voltei em seguida para casa para me medicar, tendo antes ligado para a SAI e relatado rapidamente o
ocorrido e solicitado que afastassem os dois cães da praia, tendo sido logo atendido por dois vigias, com
os quais conversei também rapidamente em frente minha casa.
Este relato serve de alerta a todos que costumam andar pacificamente pelo loteamento de Itamambuca,
passeando ou não com cães.
Concluindo, sou conhecedor do esforço que a SAI vem fazendo ao longo do tempo para eliminar a nefasta
presença de cães soltos pela praia e pelo loteamento. Infelizmente, ainda persiste a irresponsabilidade de
alguns indivíduos, amparados pela impunidade que costuma reinar em alguns setores de nossa
sociedade.
Agradeço a atenção que me foi dada de imediato e espero que a SAI continue com a luta de
conscientizarão dos irresponsáveis donos de cães existentes em nosso meio.”

Virada de ano sem lixo na praia
Vai passar a virada do ano na praia e pular as sete ondas? A SAI solicita a todos que
evitem deixar garrafas, velas, restos de fogos de artifícios e outros detritos na areia de
Itamambuca. Graças ao excelente trabalho de limpeza que temos realizado na virada do
ano, nossa praia está sempre limpa no dia 1 de janeiro, mas não custa nada todos
fazerem a sua parte e colaborar levando seu lixo de volta para casa.
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