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Amigos,
Este último boletim de 2.008 será uma edição especial, pois está chegando a temporada de verão e acreditamos
que nosso trabalho não deve ser restrito apenas aos associados, mas também deve ser de conhecimento dos
demais freqüentadores de nossa praia. Assim, esta edição não será apenas enviada para a casa dos associados,
mas também estará disponível para leitura em diversos pontos de comércio de nosso bairro. Afinal, tudo o que
temos feito nestes 31 anos, tem importância para todos os que aqui gostam de estar.
Fundada em 1977, a Sociedade Amigos de Itamambuca é uma entidade (ONG) sem fins lucrativos, cuja missão é
cuidar das questões de interesse ambiental, social e administrativas, que afetam ou possam vir a afetar a qualidade
de vida no bairro de Itamambuca e seu entorno. Nossas principais atividades visam a preservação do local e o
bem-estar de seus moradores e freqüentadores:
- Vigilância e manutenção do loteamento e da praia de Itamambuca;
- Educação e conscientização ambiental;
- Preservação e recuperação da vegetação nativa;
- Fiscalização e denúncia de irregularidades e crimes contra a natureza;
- Promoção social da comunidade local colaborando intensamente com as atividades do Posto de Saúde, da
Escola Municipal Honor Figueira e do Centro Esportivo (CERE) do bairro. Além disso, foi construída em 2.007, com
recursos da SAI em terreno doado pela Prefeitura Municipal de Ubatuba, uma Base Comunitária da Polícia Militar
que atende ocorrências de toda região norte de Ubatuba durante a temporada.

Equipe trabalhando na limpeza diária da praia

Trabalho de educação ambiental com as crianças

PM e a base construída e mantida pela SAI

Hoje temos orgulho de dizer que fomos grandes responsáveis por impedir diversos fatos que viriam a alterar
negativamente nossa praia por completo como por exemplo, as tentativas de verticalização de Itamambuca e a
construção de quiosques por toda orla da praia, destruindo toda a vegetação nativa (jundú), que atualmente
ajudamos a se manter e a se recuperar. Os impactos poderiam ser desastrosos...
Atualmente, nossa maior luta é a Batalha contra a Poluição do Rio, que há alguns anos tem sido notada através das
bandeiras vermelhas da Cetesb que esporadicamente têm tremulado na areia da praia. Temos conseguido algumas
conquistas junto ao poder público no sentido de identificar e remover os principais poluidores, instalados
irregularmente às margens do rio. Acreditamos que em um médio prazo teremos algum resultado positivo na
diminuição da poluição do rio. Estamos exercendo uma pressão constante junto aos Governos Municipal e
Estadual com relação a este tema.
Itamambuca tem uma relação muito íntima com o surf devido às suas excelentes condições para a prática do
esporte. Nossa diretoria hoje é composta 100% por amantes e praticantes do surf, que se dedicam a este trabalho
voluntário por acreditar que este local deve proporcionar eternamente a mesma satisfação que sentimos hoje para
todas as gerações que virão daqui para frente.
Tem sido uma luta permanente e cada vez mais custosa manter este paraíso que tanto amamos. Hoje tanto os
recursos públicos quanto privados são escassos, por isso, é importantíssimo termos cada vez mais associados e
empresas parceiras que estejam interessados em colaborar nesta missão de preservar e prevenir a degradação de
nossa praia. Procure a gente e faça a sua parte!
A Diretoria
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Nossa Gente: Conheça quem faz a SAI

TELEFONES ÚTEIS
SEDE DA SAI:
3845-3156
BASE
COMUNITÁRIA:
3845-1098
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)

Geisom Rolim dos Santos
Funcionário da SAI desde
09/09/2008

Fabio Ramos da Silva
Funcionário da SAI desde
01/09/2008

Vanderson Coelho da Silva
Funcionário da SAI desde
02/12/2008

Neste mês de Dezembro, publicamos no “Nossa Gente” o perfil de 3 recém contratados da
equipe de vigilância da SAI. Desejamos boa sorte aos novos membros de nosso time!

V Corrida de São Benedito: Eco Run – Correndo pelo Rio
A V Corrida de São Benedito é a seqüência de um trabalho que se desenvolve há quatro anos
por iniciativa da Sociedade Amigos de Itamambuca visando proporcionar às pessoas o estímulo
a atividade física, a interação entre os visitantes e a comunidade local e chamar a atenção para
os problemas ambientais existentes na região. a largada será dada às 17 horas do dia 31 de
dezembro. O percurso compreende 5 km a serem percorridos pelas ruas do loteamento, o que
torna o evento atraente para todos.
As inscrições para a corrida serão feitas na sede da SAI e solicita-se 1 kg de alimento nãoperecível. O montante arrecadado será doado a entidade de serviço social do bairro de
Itamambuca.

Reajuste de 8% em vigor a partir de Janeiro de 2009
Conforme decidido em Assembléia Geral Ordinária realizada em Fevereiro de 2.008, entra em
vigor a partir de Janeiro/2009 o reajuste de 8% sobre o valor da contribuição mensal dos
associados da SAI. Sendo assim, o boleto que acompanha este boletim já contempla este
percentual, trazendo os novos valores das contribuições de R$ 178,00 para casas e R$ 89,00
para lotes.

SAI se reúne com prefeito para acerto de prioridades
Foi realizada reunião no último dia 21 de novembro reunião
entre membros da Diretoria, Conselho e funcionários da SAI e
o prefeito de Ubatuba Sr. Eduardo César, recentemente
reeleito ao cargo nas últimas eleições municipais.
Dentre os principais temas tratados estão ações para
despoluição do Rio Itamambuca e a implantação da Zona Azul
com reversão garantida de parte da arrecadação para
manutenção viária de Itamambuca e o asfaltamento completo
do triângulo de entrada do loteamento.
Pessoal da SAI e Prefeito Eduardo César na PMU

Lembre-se:

Central Surf e SAI: juntos pela limpeza da praia

Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

Cartaz da Campanha

A Central Surf em parceria com a SAI marcará presença durante todo o verão
na praia de Itamambuca. Essa parceria consiste na distribuição de sacolas
100% degradáveis e folhetos falando sobre a importância em respeitar o
ambiente que você freqüenta e outras pessoas vivem. Além disso, a Central
Surf irá fornecer o uniforme para o pessoal da manutenção da SAI, que faz a
limpeza da praia.
A intenção desta ação é conscientizar turistas de Itamambuca, a manter a
praia limpa e preservar o meio ambiente.
“Para a Central Surf é uma satisfação muito grande fazer parte desta ação
com a SAI. Sempre tivemos uma ligação muito boa com Ubatuba, desde
atletas locais que patrocinamos como Odirlei Coutinho, Filipe e Davi Toledo,
até parcerias com empresas e instituições locais”, conclui Irineu Santos –
Gerente de Marketing – Central Surf.
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