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Amigos,
Fomos procurados pelo jornal ‘Imprensa Livre’ em Maio para darmos algumas declarações apontando alguns dos
problemas pelo quais o bairro de Itamambuca passa, com o compromisso de que teríamos algumas respostas da
prefeitura.
De imediato, apontamos aqueles relacionados a falta de saneamento básico, tema que tem sido constante aqui em
nosso boletim e nas discussões de nosso dia-a-dia.
As respostas vieram, tanto para as ações de combate a poluição do rio Itamambuca quanto para a falta de coleta
seletiva, ambas dizendo que em breve teremos mais novidades... Mais uma vez a Prefeitura assume publicamente
este compromisso com Itamambuca, o que nos legitima e dá mais força para cobrar as lentas providências a serem
tomadas para solução de nossos problemas.
A Diretoria

Prefeitura responde a reivindicações a jornal da região em Maio
7/05/2009 09:26

Itamambuca
Uma das praias mais conhecidas e frequentadas de Ubatuba, Itamambuca serve, literalmente, como um retrato resumido do municipio.
Uma natureza exuberante ameaçada pela poluição fecal, onde no plano vivem os mais privilegiados, em condomínios de alto padrão, e
assim como em grande parte da cidade, as “periferias” próximas ao bairro, são ocupadas irregularmente pelos mais humildes. Além
disso, a prática do surfe é intensa. Esta é a praia de Itamambuca que há alguns anos passou a sofrer com a poluição do principal rio da
região, mas continua recebendo inúmeros turistas e apreciadores apaixonados por surfe, praia e gente bonita.
Um ano de ameaças à praia
A Sociedade Amigos de Itamambuca (SAI), lembra: faz mais de um ano que a praia de Itamambuca continua frequentemente ameaçada
pelo esgoto in natura despejado no Rio Itamambuca e que já atingiu as águas do mar, em 5 oportunidades comprovadas por boletins da
Cetesb em 2008. Até o momento, nenhuma solução prática foi tomada. Estudos comprovaram que a maior parte dos resíduos
poluidores do rio tem origem nas comunidades instaladas irregularmente em áreas próximas ao curso d água. No entanto, os embargos
ambientais vigentes nestes locais criam um impasse jurídico que impede a realização de obras de melhorias na infraestrutura do
saneamento básico destas moradias. Neste ano, a questão evoluiu nos meios judiciais e foi assinado um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), entre o Ministério Público Paulista e a Prefeitura de Ubatuba, que prevê soluções de curto e médio prazo para o bairro
da Casanga, uma das áreas ocupadas irregularmente que poluem o Rio Itamambuca. Para o momento atual, a determinação do MP é
de construção de fossas temporárias nos imóveis em questão. Já para os próximos anos, o objetivo é realocar cerca de 50 famílias
residentes na Casanga, para um conjunto habitacional a ser construído na Barra Seca.
Prefeitura responde:
A prefeitura confirmou a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta sobre a região da Casanga e irá divulgar, em breve, mais
detalhes sobre as ações e prazos existentes em acordo com o Ministério Público, tanto sobre a colocação das fossas, quanto sobre a
realocação das famílias para o bairro da Barra Seca.
Sem coleta seletiva
A jornalista Regina Teixeira relata o acúmulo de lixo reciclável em um ponto do bairro, onde os
resíduos deveriam ser recolhidos pelos caminhões da prefeitura. Ela reclama da inconstância na
rotina de coleta realizada pelos veículos do município. “Esta cena (foto) é frequente e, durante a
temporada, a situação fica ainda pior. Tem dia que eles passam tem dia que não e, quando não, o
lixo fica acumulado, deixando o local com este aspecto feio, além de atrair bichos indesejáveis. No
entanto, a principal reclamação é pelo fato de que a coleta municipal de lixo reciclável não precisa ser
feita de casa em casa aqui em Itamambuca. O próprio condomínio montou um projeto para deixar os
resíduos que podem ser reaproveitados em apenas um local, para facilitar a remoção. Mas nossa
iniciativa não tem sido bem aproveitada”, explica Regina.
Prefeitura responde:
A prefeitura informa que no mês passado lançou um projeto piloto de coleta seletiva no Centro da cidade, exatamente para aprimorar o
serviço público realizado pela Administração. E, durante um período de tempo, os caminhões tiveram que ser paralisados para receberem
pintura diferenciada e adesivação, o que provocou pequenos atrasos na coleta em alguns bairros. O gestor da coleta seletiva da prefeitura,
Adonel Sousa Rodrigues Júnior, ressalta que muito em breve, todo o município deverá contar com um eficiente sistema de coleta seletiva,
já que este é o grande objetivo deste projeto piloto que está em pleno funcionamento no centro da cidade. “Organizar a coleta seletiva em
Ubatuba tornando este serviço público muito eficiente é o nosso objetivo e nesse sentido podemos garantir que o referido bairro não sofrerá
com mais com o problema de acúmulo de resíduos recicláveis”. De qualquer forma, as reclamações que por ventura ainda possam existir,
podem e devem ser levadas para a Ouvidoria Municipal, através do telefone 3833-3099.
Créditos: Saulo Gil – Imprensa Livre
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Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

"Porque contribuo com a SAI” por André Gurgel
Desde quando você freqüenta Itamambuca? Desde
quando você é proprietário e por que escolheu
Itamambuca?
Fiz minha casa em 86, para onde vim morar com minha então
esposa e seu filho Thiago de 5 anos e nossa filha Estela
recém nascida em S.Paulo.
Dois anos depois meu segundo filho nasceu - em casa. Vitor é
um legítimo Itamambuquense. Criar os filhos soltos na rua e
na praia foi maravilhoso, especialmente para eles. Agora toda
a família, embora separada, está em S.Paulo, mas a casa
continua sendo o nosso grande local de lazer de qualidade.

André curte o verde de Itamambuca em casa

De que maneira você costuma colaborar com a SAI e Itamambuca?
A nossa contribuição para a SAI data da década de 80, quando minha esposa tornou-se a
supervisora dos seguranças. Há uns cinco anos eu trouxe e instalei vários computadores usados
para que os mesmos pudessem ser usados pela comunidade por meio de aulas dadas por
voluntários. De outra forma, sempre contribuí com as mensalidades.
Por que você contribui com a SAI? Quais os benefícios que você enxerga que são
proporcionados pela atuação de nossa associação?
Pelos melhoramentos na manutenção da qualidade ambiental e empenho na garantia da
segurança pessoal, creio firmemente que qualquer proprietário, mesmo que optativo, não pode
moralmente se esquivar de contribuir com a SAI.
Recentemente minha casa e seus ocupantes foram vítimas de um lamentável caso de roubo à
mão armada. Felizmente as perdas foram apenas materiais, mas só parcialmente, pois graças ao
sistema de câmeras de vigilância, o veículo usado foi localizado no mesmo dia e os bandidos
presos. O terceiro delinquente foi preso duas semanas depois, por meio da ação conjunta da PM e
de uma rede de informantes que o chefe da segurança da SAI usou ao seu favor.
O lamentável incidente foi uma lição difícil de aprender, mas teve uma repercussão positiva, pois
todos os protocolos de segurança foram revistos e melhorados pela segurança da SAI, reduzindo
ao máximo a possibilidades de que tal ocorrência venha a acontecer dentro de Itamambuca.
Independentemente de todas as suas ações práticas, a presença física da sede e das bases
operacionais da SAI, junto com os seus funcionários, dão uma tranquilidade e suporte a quem
quer que esteja desfrutando de sua casa em Itamambuca que não têm preço.

Lembrete: Lixo Verde
Conforme informado no boletim anterior, a SAI já está fazendo a coleta do lixo verde desde
o início de Abril. Pedimos aos proprietários e/ou moradores que orientem seus
empregados para que não joguem o lixo verde nas áreas comuns. Os sacos de 100L para
acomodação do lixo devem ser retirados inicialmente na SAI (e posteriormente à base de
troca), e colocados na frente das residências todas as 5ªs e 6ªs feiras. Caso se trate de
galhos ou árvores, o que impossibilita a ensacagem, favor comunicar à SAI com
antecedência de 24 hs, para que possamos providenciar um caminhão para a coleta. A
natureza agradece!!!

Central Surf e SAI: juntos o ano todo pela limpeza
A Central Surf em parceria com a SAI marcou presença durante todo o verão na
praia de Itamambuca. Essa parceria consistiu 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 forneceu o
uniforme para o pessoal da manutenção da SAI, que faz a limpeza da praia.
Os resultados da ação foram tão positivos que a empresa resolveu continuar com
a distribuição das sacolas e folhetos durante os fins de semana o ano todo,
mantendo uma pessoa responsável pela distribuição na guarita de entrada.
Cartaz da Campanha
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