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Amigos,
A SAI tem participado ativamente de eventos e reuniões junto ao poder público, órgãos ambientais e comunidade em busca de
soluções para os problemas da poluição que tem afetado nosso rio e nossa praia. Muitas promessas foram feitas e algumas
iniciativas bastante interessantes têm sido apresentadas.
Cabe a nós manter nossa associação cada vez mais forte e presente neste momento fundamental para melhorar um triste quadro
que em pouco tempo pode se tornar irreversível. Como falamos na edição anterior, as bandeiras da CETESB estão verdes devido
ao baixo volume de chuvas e freqüentadores nesta época do ano, mas nada garante que elas não voltem a ficar vermelhas em
breve.
Estamos a todo instante cobrando as ações e buscando alternativas para que o assunto não caia no esquecimento e em breve
possamos todos comemorar a vitória nesta batalha desfrutando da beleza preservada de Itamambuca.
A Diretoria

Luzes no fim do túnel contra a poluição em Itamambuca
Após o grande impacto causado pelos “Penicaços” realizados em Maio de 2008 em protesto contra a poluição das praias, o município de
Ubatuba foi sede neste início de junho de diversos eventos sobre a situação do saneamento básico da cidade e as conseqüências
causadas ao meio ambiente local pela falta de investimento no setor.
Nos dias 2, 3 e 4 de junho ocorreu a III edição do Seminário ’Políticas Públicas, Alternativas Sustentáveis para o Desenvolvimento
e Participação Social do Litoral Norte Paulista, realizado no Auditório da UNITAU - Campus Ubatuba. A SAI esteve presente no
evento e pôde participar dos debates sobre saneamento básico, onde inclusive foi citado o Diagnóstico Sanitário-Ambiental da Bacia do
Rio Itamambuca.
De acordo com um dos organizadores do Seminário, o biólogo Alexander Turra, o objetivo do encontro é democratizar o acesso a
informação, sobre a situação de cada cidade do Litoral Norte.
“O Seminário não tem uma previsão concreta de desdobramento, mas, algumas entidades e órgãos envolvidos, como o Comitê de
Bacias Hidrográficas, poderão assimilar os pontos discutidos e cobrar dos poderes públicos, políticas mais eficientes para o combate à
falta de saneamento e a poluição das águas no Litoral Norte”, ressalta o professor do Instituto Oceanográfico da USP, Alexander Turra,
prevendo, que, a solução do problema será complicada e um tanto demorada. “Mesmo com os investimentos anunciados pela Sabesp e
com a atuação, competente, do Comitê de Bacias, acredito que, a região só apresentará um quadro aceitável sobre saneamento básico,
daqui duas décadas. É preciso lembrar que a demanda de atendimento, em constante crescimento, ainda é muito superior ao nível
previsto de melhorias”, completa o biólogo Alexander Turra, lembrando que a “invasão” dos turistas e a migração de mão de obra para o
Litoral Norte Paulista, deixam o problema de hoje cada vez mais longe de uma solução, no futuro.
No dia 6 de junho, dentro da programação da Semana do Meio Ambiente de Ubatuba, ocorreu na Escola Tancredo Neves, uma
Palestra sobre Órgãos Ambientais do Litoral Norte, coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente. Neste evento foram explicados quais
são estes órgãos e quais são suas esferas de atuação, dentre os quais, a Coordenadoria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo,
o DEPRN, a Polícia Militar Ambiental, o Ministério Público, a Fundação Florestal e por fim a CETESB.
Nesta última apresentação foi falado sobre as quarenta e três famílias que estão localizadas no sertão da Casanga, poluidoras do rio
Itamambuca, que deverão ser remanejadas em aproximadamente um ano e meio, assim que o novo Conjunto Habitacional estiver
pronto. Enquanto não se concretiza esta remoção, como forma de reduzir a curto prazo o índice de poluição nas praias, a Prefeitura de
Ubatuba pretende instalar até o final do ano kits individuais de tratamento de esgoto.
Estes equipamentos de tratamento parcial de água serão instalados nas casas localizadas nos pontos mais críticos, como Itamambuca.
Ubatuba possui apenas 26% do esgoto tratado.
A prefeitura criou uma comissão que irá apontar os locais mais críticos que devem utilizar o aparelho, levantar o custo e analisar qual
será o melhor sistema para ser implantando.
Terminado esse processo, a administração vai recorrer ao Estado e ao Ministério Público para viabilizar o projeto. De acordo com o
secretário de Obras, João Paulo Rolim, o kit é um sistema de passagem que irá tratar parcialmente a água utilizada nas casas. "A água
utilizada na casa cai no kit e passa por um tratamento e o esgoto sai da casa menos poluído", afirmou o secretário. Segundo ele, a
medida é imediata e visa reverter os danos causados ao meio ambiente.
Já no dia 7 de junho, a SAI participou do II Fórum de Saneamento Básico de Ubatuba realizado na Câmara Municipal, onde foi
anunciado que a SABESP tem previsto um investimento da ordem de 4,3 milhões para trazer água para Itamambuca através de sua
rede central, que hoje atende até o bairro da Barra Seca. Além disso, há previsão de um grande de 7,5 milhões para implantação de um
sistema de tratamento de esgoto em Itamambuca, cuja previsão de conclusão da obra é Dezembro de 2011.
A SAI participará e acompanhará de perto todos estes assuntos e promessas apresentados e manteremos todos os associados
informados conforme tenhamos novidades.
(Fontes: Imprensa Livre, Litoral Virtual e SAI)
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Intensificação das Ações Judiciais de Cobrança
Mais uma vez gostaríamos de reforçar que, em função das sentenças no Tribunal de São Paulo estarem
sendo favoráveis às Associações em situação semelhante á nossa, a SAI intensificará nos próximos meses
as gestões judiciais de cobrança, agora estendendo-as a outros inadimplentes.
Sendo assim, recomendamos àqueles contribuintes que estão em débito com a SAI, que procurem a
Gerência Administrativa, a fim de regularizarem seus débitos e evitarem os transtornos judiciais.
Lembramos a todos que a partir do mês de junho, passaremos a enviar nosso boletim bem como o boleto de
contribuição com maior antecedência para que todos possam se programar e efetuar o pagamento antes da
data do vencimento.

SAI e Asa Branca juntos pelo bem de Itamambuca
Foi realizada no último dia 24/05 na sede da SAI uma reunião que contou com a presença da Diretoria e
Conselho da SAI e de comerciantes do loteamento Asa Branca. Este primeiro encontro teve como objetivo
estreitar os laços com os comerciantes e identificação de oportunidades de aproveitamento das sinergias entre
os loteamentos. Foram discutidos alguns assuntos como limpeza e manutenção da avenida de entrada,
sistema de vigilância e também o combate à poluição do Rio Itamambuca.
Uma nova reunião será marcada em breve e contamos com a participação de todos os comerciantes para que
possamos ter uma entidade cada vez mais forte na defesa do bem de Itamambuca.

Feijoada Beneficente na E.M. Honor Figueira
No último dia 07 de junho foi realizada pela A.P.M. da Escola Honor Figueira, uma feijoada beneficente com
o intuito de angariar fundos que serão revertidos para as necessidades dos alunos.
Dentro de nossa política de apoio a comunidade, a SAI colaborou com o evento doando parte dos
ingredientes que foram utilizados no preparo da feijoada.

Doações de livros para biblioteca comunitária
A SAI segue solicitando doações de livros novos e usados para a biblioteca comunitária que já está instalada
na sede voltada para os alunos da Escola Municipal Honor Figueira. Os interessados em colaborar ou
conhecer o espaço que está sendo montado deverão comparecer a sede da SAI.

Apelo: Lençóis para a Santa Casa de Ubatuba
O Rotary Club em nome da Santa Casa de Ubatuba gostaria de pedir a colaboração dos associados da SAI na
doação de lençóis na medida 1.70m x 1.60m (composição 50% algodão e 50% poliéster).
Aqueles dispostos a ajudar deverão entregar suas doações na sede da SAI para que as mesmas sejam
encaminhadas aos responsáveis.

DEFESA CIVIL:
3832-5349

Atenção para a correta utilização dos bags
coletores de lixo reciclável!!!

PARÓQUIA IMAC.
CONCEIÇÃO:
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)

A SAI está providenciando a troca gradativa de todos os coletores de lixo reciclável por novas estações de
madeira, mais resistentes ao vento e à chuva. Esperamos desta maneira, chamar mais a atenção da
importância da coleta do lixo reciclável, promover a educação ambiental e a correta utilização dos coletores
quanto ao tipo de material que deve ser destinado a reciclagem. Colabore orientando seus vizinhos!
Deposite nos bags apenas os tipos de resíduos abaixo (ensacados e secos):

Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

 Papéis (papelão, caixas, jornais, revistas, cadernos, embalagens longa vida, etc.);
 Plásticos (garrafas de refrigerante / água / óleo / vinagre / xampu, embalagens de margarina / manteiga,
tubos de pvc, baldes, cadeiras, mesas, brinquedos, copos, etc.);
 Metais (latas, panelas, canos, cadeiras, etc.);
 Vidros (garrafas, copos, embalagens, cacos, etc.).
Atenção! Continuamos encontrando muito material
inapropriado nos bags (ver foto ao lado). Não deposite:
 Lixo Orgânico (restos de alimentos, lixo úmido,
lixo de banheiro, fraldas, absorventes, etc.);
 Pilhas e baterias (procure um dos pontos especiais de
coleta na SAI ou na guarita de saída);
 Isopor / Guarda-sóis / Cadeiras de Praia / Pneus / Colchões
 Lâmpadas

Utilização incorreta dos bags
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