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Atenção: Assembléia Geral Ordinária – 14/02/2009
Amigos,
Será realizada no próximo dia 14/02/2009, com primeira chamada as 19:30 horas e segunda chamada as 20:00
horas, a Assembléia Geral Ordinária para prestação de contas do ano de 2008, orçamento para 2009, além de tratar
de outros assuntos de interesse de todos os moradores e proprietários de casas ou terrenos em Itamambuca.
Convidamos todos a colaborar trazendo suas idéias e sugestões. A participação e o engajamento de todos é
fundamental para o atingimento dos objetivos da SAI.
A Diretoria

Assinado TAC para melhora das águas de Itamambuca
A prefeitura de Ubatuba e a promotoria de justiça da região assinaram em Novembro/08 um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), onde será acordada a realização de melhorias no saneamento básico do bairro da Casanga (sertão de
Itamambuca).
Após finalização do Diagnóstico Sanitário-Ambiental realizado pela SAI, Itamambuca Eco Resort e PMU, detectou-se que a
falta de saneamento no bairro da Casanga é a principal fonte causadora de poluição no Rio Itamambuca, que margeia a
comunidade do local e deságua na praia de Itamambuca. As casas sem estrutura de saneamento básico despejam esgoto
in natura, diretamente nas águas do rio.
O projeto inicial para solucionar o problema já está pronto e também está presente nos pontos do TAC. A proposta,
encaminhada ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) prevê o subsídio, quase total da instalação de 46
fossas pré-montadas que atenderão os imóveis da região. O custo das melhorias previstas gira em torno de R$ 200 mil.
O secretário de Arquitetura e Urbanismo de Ubatuba, Rafael Irineu ressalta que o acordo só não foi assinado antes por
algumas pendências documentais sobre os moradores que serão beneficiados. O secretário explica que serão alterações
simples no bairro, sendo realizada apenas a instalação de fossas individuais de fibras entre as casas da Casanga. O
próprio Rafael Irineu admite que as melhorias não serão capazes de solucionar totalmente o problema de poluição do rio,
mas espera que os resíduos atinjam menos a água da praia de Itamambuca. “O que sabemos é que as instalações da
fossa irão causar uma diminuição da carga orgânica despejada no rio. Sendo assim, esperamos que, com menor poluição
das águas fluviais, não exista uma sobrecarga de coliformes na praia de Itamambuca, deixando, ao menos, a água do mar
própria para o banho”, afirma o secretário, esperando que as melhorias aconteçam o mais rápido possível.
Sem dúvida, essa é mais uma conquista da forte atuação da SAI junto a prefeitura que com certeza estaremos fiscalizando
para que se cumpram todos os pontos prometidos para que em breve consigamos ter melhor qualidade nas águas de
nossa praia. (Fonte: Imprensa Livre e SAI)

Limpeza pós-reveillon garante praia limpa no dia 1 de janeiro
Como em todos os anos anteriores, o sol começava a raiar pela primeira vez no
ano de 2009 e a equipe de manutenção da SAI já percorria a praia em busca do
lixo gerado pelas comemorações da noite anterior. Infelizmente muitas pessoas
que passam a virada do ano em Itamambuca ainda se esquecem de levar seu lixo
para casa, deixando garrafas, latas, fogos de artifício, sem pensar nas
conseqüências que isso pode trazer.
No total foram coletados mais de 300 sacos de 100 litros de lixo, deixando a praia
muito mais agradável para todos os freqüentadores no dia 1 de janeiro e evitando
maiores danos a natureza. Mais uma vez parabenizamos a aplicada equipe de
funcionários que trabalhou neste dia das 04:00 às 10:00 da manhã.
Trabalho pesado no dia 1 de janeiro

Corrida e Caminhada de São Benedito arrecada alimentos
Foi realizada no último dia 31/12 mais uma edição da Corrida e Caminhada de São Benedito. O evento organizado
anualmente pela SAI no último dia de ano tem caráter social, pois a inscrição é 1kg de alimento que ao final são doados a
famílias carentes de ITamambuca.
Neste ano, onde foram arrecadados cerca de 113kg de alimentos, a corrida também teve apelo ecológico, chamando a
atenção para a causa da poluição do Rio Itamambuca. Parabéns a todos os participantes e contamos com todos para que a
cada ano a corrida cresça cada vez mais e o hábito do esporte da cidadania seja cada vez mais difundido.
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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

Luiz Henrique Leite (Lilico)
Funcionário da SAI desde
05/05/2002

Marilei Lucia Kist
Funcionária da SAI desde
25/09/2006

José Geraldo Ferreira da Silva
Funcionário da SAI desde
15/04/2008

SANTA CASA:
3232-7266
3832-7531

Este mês apresentamos mais 3 funcionários de nossa equipe. Luiz Henrique, o Lilico, na SAI desde
2002 é o encarregado de coordenar toda nossa equipe de manutenção, que faz a limpeza,
consertos e reformas no loteamento e na praia.

POLÍCIA MILITAR:
3832-3598

Marilei, nossa Assistente Administrativa diz: "Para mim, trabalhar na SAI me dá base para um futuro
promissor, através do aprendizado e das responsabilidades que assumo e me dão alicerce para ser
uma pessoa bem sucedida.“

SABESP:
3832-1427
POLÍCIA
RODOVIÁRIA:
3832-0287
ELEKTRO:
0800-7010102
PREFEITURA:
3834-1000

José Geraldo, nosso supervisor de Segurança declarou para o boletim que "Trabalhar na SAI é um
privilégio pois, ensina-se e aprende, interagindo com a rica paisagem que existe aqui”.

Entenda as regras da Zona Azul em Itamambuca
Em Ubatuba, começou a funcionar no final de 2008 e deve se estender até o Carnaval, o sistema
de Zona Azul, nas praias Grande, Maranduba, Domingas Dias, Dura, Lagoinha, Tenório, PerequêAçu, Vermelha do Norte, Itamambuca e Félix. A cobrança será feita por uma empresa vencedora
do processo licitatório na Prefeitura de Ubatuba, a DCT Tecnologia e Serviços Ltda. Nas praias o
valor cobrado será de R$ 5,00 o período de 12 horas. Esse mesmo bilhete poderá ser usado em
mais de uma praia, desde que seja no mesmo dia.

SEC. DA SAÚDE:
3833-8580

Segundo a prefeitura, o processo de cobrança será o mais transparente possível, com o balanço
diário dos valores cobrados e das notificações de todos os controladores publicado na internet.

DEPRN:
3832-1434

Para o prefeito Eduardo César, “a cobrança da Zona Azul servirá para organizar o
estacionamento em Ubatuba, principalmente durante a temporada de verão. Queremos dar
transparência e segurança a este processo para que não haja dúvidas quanto à idoneidade da
cobrança”, diz o prefeito.

CETESB:
3832-3816
DEFESA CIVIL:
3832-5349
PARÓQUIA IMAC.
CONCEIÇÃO:
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)

Lembre-se:

A SAI, em sua última reunião com o prefeito solicitou que se garanta que um percentual fixo do
valor arrecadado em Itamambuca seja aplicado e investimentos viários ou ambientais na própria
região.
Outro pleito, mas este já garantido, foi a isenção de pagamento da taxa por parte dos proprietários
de imóveis do loteamento Itamambuca. Veja abaixo como fazer para se cadastrar.
Os proprietários devem se dirigir a sede da SAI onde fará o cadastro de até 4 veículos por imóvel.
Serão fornecidos de maneira gratuita cartões para afixação no espelho retrovisor interno do
veículo para melhor visualização por parte dos fiscais. (Fonte: PMU e SAI)

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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