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Inauguração da Estação de Observação de Aves

Painel elaborado por Carlos Rizzo - Ornitólogo

A SAI e a equipe do PGA - Plano de Gestão Ambiental
de Itamambuca, estão orgulhosos com a inauguração
do roteiro para observação de aves dentro do
loteamento de Itamambuca. O projeto é uma parceria
com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
SAMITA, Escolinha de Surf do Zecão, comunidade e
empresários locais. Foram instaladas placas de
identificação e sinalização, além de comedouros ao
longo da trilha central da Avenida Itamambuca.
Você sabia???
Ubatuba é hoje um dos municípios do Brasil que
recebe mais visitantes com o intuito exclusivo de
observar pássaros. 90% de seu território está coberto
de Mata Atlântica, e estima-se que abriga 30% de
todas as espécies de aves brasileiras e cerca de 5%
de aves de todo o mundo.
A inauguração aconteceu no dia 07 de Abril , em frente
à sede da SAI. Leia mais sobre isso no site da SAI e
no próximo boletim. Agradecemos o Ornitólogo Carlos
Rizzo pela explanação sobre as aves que habitam o
loteamento.

Fotos Karina S. Lima e Carol P. Santos, alunas
do Projeto Educom, iniciativa da SAI e FEHIDRO

SAI tem mais um projeto aprovado pelo FEHIDRO
Foi aprovado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos – o FEHIDRO, recurso para realizarmos um
diagnóstico socioambiental da bacia do rio Itamambuca. Abrange cinco temas de estudos: uso e
ocupação do solo; geodinâmica e clima; recursos hídricos; vegetação e gestão participativa. Os dados
serão inseridos em um Sistema de Informações Geográficas.
As informações obtidas serão fundamentais para embasar as tomadas de decisão no sentido de preservar
esta bacia hidrográfica, contribuindo dessa forma diretamente para o bem estar de todos nós, moradores
e frequentadores.
A metodologia será participativa, para conhecermos como acontece a interação homem/ambiente e seus
reflexos locais, especialmente no que tange à qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos.
O público terá acesso ao diagnóstico, mapas temáticos e uma caracterização georreferenciada via “web”.
Essas informações contribuirão para o planejamento ambiental e ordenação da ocupação da bacia,
favorecendo a adoção de medidas sustentáveis para a despoluição das águas e melhoria da qualidade de
vida de sua população. Parcerias: SAMITA, Agência Ambiental de Ubatuba - CETESB, Comitê de Bacias
Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN, Fundação Florestal, AUS, Escola de Surf do Zecão, Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social.
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SERVIÇO:
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

Atenção para o acondicionamento dos
materiais reciclados!
Prezado(a) Proprietário(a)
A nova localização para o acondicionamento dos materiais reciclados é na Base Comunitária
(atrás da base, junto ao meio-fio, no sentido BR). O material reciclado deve ser acondicionado
nas caixas coletoras de alumínio separados por tipos de resíduos.
Participe separando corretamente o material reciclado em sua residência e depositando
nas caixas coletoras apenas os resíduos abaixo (ensacados e secos):
 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! Não deposite nas caixas coletoras:
 Lixo Orgânico (restos de alimentos, lixo úmido, lixo de banheiro, fraldas, absorventes, etc.);
 Pilhas e baterias / Lâmpadas
 Óleo de cozinha ou lubrificante (devem ser descartados em pontos especiais de coleta da
cidade)
 Materiais de construção / latas de tinta
 Isopor / Guarda-sóis / Cadeiras de Praia / Pneus / Pranchas de Surf / Móveis (Chame a SAI
para retirar em sua residência).
Importante! A boca dos coletores comportam sacos de até 30 litros. Portanto, separe
seus resíduos em sacos menores. Em caso de dúvidas ligue para a SAI: 3845-3156

SEC. DA SAÚDE:
3833-8580
DEPRN:
3832-1434
CETESB:
3832-3816
DEFESA CIVIL:
3832-5349
PARÓQUIA IMAC.
CONCEIÇÃO:
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)

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

Revestimento da avenida central
Nota de Esclarecimento
Após publicarmos, no Boletim de Fevereiro de 2012, notícia sobre teste realizado com mini bloquetes
em um dos lados da avenida, e que iremos realizar uma AGE (Assembleia Geral Extraordinária) para
avaliação dos resultados e aprovação do projeto, diversos associados nos procuraram, manifestando
serem totalmente contrários à utilização de mini bloquetes, bloquetes ou asfalto na avenida central do
loteamento. Os associados desejam manter a avenida com o piso de terra.
Esclarecemos que a SAI não tomará nenhuma decisão contrária ao que a maioria dos associados
venha a decidir na AGE. Se a maioria dos associados decidir por manter a avenida central com o piso
de terra, a SAI apoiará a decisão e continuará cobrando da Prefeitura a manutenção periódica do
piso da avenida. Por outro lado, se a maioria dos associados decidir pela implantação do mini
bloquete, a SAI irá apoiar na viabilização do projeto. É importante ressaltar que um projeto desta
magnitude precisa ser aprovado na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Sabemos que
encontraremos grandes resistências das autoridades e órgãos ambientais quanto a qualquer tipo de
pavimentação que não seja terra. Outra questão é o valor do investimento. Seria necessário fazer um
fundo de obra substancial, já que a SAI não possui recursos para a mesma.
Por se tratar de assunto polêmico e delicado, estamos tratando do mesmo com a maior transparência
possível. O motivo da AGE é justamente para que os associados possam se manifestar favoráveis ou
não. Estamos esperando a finalização dos testes com o mini bloquete para verificar a viabilidade do
material e só após agendaremos a Assembleia. Assim que definirmos divulgaremos amplamente a
todos.

Dúvidas, críticas ou sugestões? Quer ter seu texto publicado? Mande um e-mail para sai@itamambuca.org.br
SAI - Associação Amigos de Itamambuca - Av. Itamambuca, 1021 - CEP: 11680-000 - Ubatuba – SP
Fone/Fax: 3845-3156 – www.itamambuca.org.br
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“Porque contribuo com a SAI”, por Marilu M. Carvalho
Venho a Ubatuba desde meus quatorze anos de idade. Naquele tempo, a praia do Tenório era
maravilhosa e apenas algumas famílias iam até lá. A praia Grande era deserta, e a orla dela toda coberta
pela matinha da restinga, uma beleza, a areia muito alva. A cidade acabava no Perequê, precisamente no
Rancho do Galo.
Quando a estrada para o Rio de Janeiro começou a ser aberta, descobrimos Itamambuca, onde havia
uma pedreira de granito verde sendo explorada pelo Banco de Minas Gerais. O Loteamento àquela época
era totalmente vazio, a não ser pelas 4 casas construídas pelo Banco para entusiasmar compradores.
Itamambuca, com toda sua beleza, tranquilidade e solidão: areia branca e fofa, mar azul e limpo, mata
Atlântica à sua volta... não sei precisar a data, mas meus filhos eram pequenos nessa época.
Só nos tornamos proprietários
bem mais tarde, por volta de
1985 ou 1986. Itamambuca era
o paraíso que queríamos, para
desfrutar nossa paz. Já havia
testemunhado, dolorosamente, a
degradação desenfreada das
praias ao sul da cidade, onde o
desenvolvimento gerado pelo
turismo não poupou a Natureza:
rios e riachos viraram esgotos a
céu aberto, restinga suprimida,
mar poluído, perda irreversível
da qualidade de vida. Ficamos
conhecendo a SAI, na primeira
reunião que houve. Tomamos
conhecimento das dificuldades
de manter o "paraíso" intocado,
vimos de perto a sanha imobiliáPraia de Itamambuca - Karina S. Lima - Aluna do Projeto Educom

ria descobrindo Itamambuca, poderosos investidores financeiros com ideias de construir uma cidadela de
edifícios de muitos andares, nenhum deles com visão de infraestrutura para esgotos, etc.
Sempre amei a região como ela era em seu estado natural, e já havia presenciado o que a falta de
consciência e bom senso, aliados à ambição financeira, é capaz de fazer no Brasil no que se reporta aos
belos recantos da Natureza.
Houve uma Assembleia da SAI e elegeu-se uma primeira Diretoria completa; como eu já colaborava
com a SAI, fui eleita presidente juntamente com companheiros que se fizeram inestimáveis colaboradores
para a formação de uma Nova Era da SAI: Drucker, Ari B. Hoffman já falecido, Alfredo Campi e Rafael
Monzilo.
Havia um ideal aceso não só em nós, mas em quase todos os proprietários; e todos os componentes
dessa Diretoria tomaram a si a responsabilidade de formar uma Sociedade de Amigos com cadastro,
endereços, vigias, (pois os assaltos eram muitos) e secretaria que o Sr. Ari sediou em um cômodo de sua
casa à rua 30. O telefone residencial de minha casa foi passado aos proprietários para reclamações e
conhecimento maior das atividades da SAI. Iniciamos o envio de pequenas cartas para cativar e motivar a
todos, juntamente com a cobrança.
O grande desafio que tomei para mim foi a defesa do meio-ambiente, pois nossa região teria o mesmo
fim de outras belas regiões desse litoral: descobria-se Itamambuca, sua beleza e estado puro in natura! O
turismo voltava-se para o lado norte, pois o lado sul já havia sido descaracterizado.
- 500 apartamentos quarto-sala na Avenida de acesso de Itamambuca,
- Aterro sistemático do mangue e da mata paludosa, com prolongamentos das ruas para ampliação
de lotes para venda,
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(... continuação)

- Descaracterização dos morros que ladeiam a praia, com desmate da floresta e construção de
avenidas para venda de mais lotes,
- Ameaça de construções pluri-habitacionais em nosso loteamento,
- Construção de 11 quiosques na orla da praia para venda de bebidas e outros, sobre o nosso
jundu, iniciativa da própria Prefeitura Municipal,
- Retirada por tratores dos seixos do rio Itamambuca também iniciativa de um prefeito ignorante do
Código Florestal brasileiro,
- E muitas outras ameaças.....
A LUTA DA SAI FOI GRANDE, VALOROSA.
HOJE, ITAMABUCA SE MANTÉM COMO ESTÁ, GRAÇAS A ELA
Você ,que chega hoje, não conhece o histórico corajoso da SAI, entidade que se fez respeitar por sua
força, honradez e perseverança na defesa da região, até nos meios do Governo de São Paulo.
A SAI tomou a si o cargo de abrir Ações Jurídicas para impedir tudo o que seria fora do parâmetro
das Leis.
A SAI foi obrigada, àquele tempo, a peitar constantemente a Prefeitura, e muitas vezes estive
pessoalmente na Câmara dos Vereadores, tomando a palavra para impedir a aprovação de leis que
arruinariam Itamambuca.
Creio que, em vista do trabalho social que as atuais Diretorias vem fazendo; em vista da educação
ambiental estendida às novas gerações de moradores dos bairros do entorno e que já se conseguiu
impugnar a destruição de nossos jundu e Mata Atlântica; em vista do cuidado redobrado com que a atual
SAI vem zelando pelo Loteamento sem descuidar da zeladoria, um ponto que considero fundamental
sobre o qual a SAI atual deve se concentrar seria a despoluição do rio Itamambuca. Deixá-lo como está,
poluído, é fator agravante na perda da balneabilidade sadia de nossa praia para todos proprietários e
suas famílias, enfim para todos que aqui vem, inclusive os surfistas.
Seria triste, e mesmo calamitoso, para todos nós que investimos aí, e amamos ITAMAMBUCA, a
sujeira em nossas ondas!

_____________________________________________
Novo veículo da SAI
começa a circular

Novo veículo começa a circular no loteamento. É
uma pick up Fiat Strada, Branca, Flex, 2011/2012,
0 KM, adquirida por R$ 27.990,00 (preço de tabela
sugerido em R$ 32.000,00). Tinha sido aprovado na
AGO um investimento de R$ 20.000,00 para a troca
do carro, mais o valor da Ford Courier. Estimamos a
venda da Courier (que só estava dando despesas
com manutenção), por R$ 12.000,00. No fim iremos
economizar R$ 4.000,00 do que havia sido orçado.
E, com a aquisição de um carro zero, diferente do
que havíamos proposto, teremos poucas despesas
com manutenção e nem precisaremos pensar em
trocar de carro por vários anos. Leia mais detalhes
da compra no site.

Você sabia???? Associado tem Vantagens e Descontos
Associados da SAI tem vantagens e descontos em estabelecimentos comerciais de
Ubatuba. Para maiores informações acesse nosso site
http://www.itamambuca.org.br/pdf/Vantagens-Descontos.pdf
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