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Amigos,
Após a assinatura do TAC, demos um grande passo para o combate a poluição do Rio Itamambuca. Cabe a nós e à
sociedade agora fiscalizar e manter a pressão para que tudo aquilo que foi acordado seja cumprido dentro do
tempo previsto. Dentro deste espírito, a SAI iniciou a discussão de um Plano de Gestão Ambiental para
Itamambuca que deve abordar não apenas a poluição do rio, mas de maneira mais ampla, todos os problemas
ambientais enfrentados na região.
Este plano já atraiu a atenção de muita gente disposta a colaborar e, ao que tudo indica, quando colocado em
prática, conseguiremos melhorar ainda mais a qualidade de nosso bairro e proteger a nossa praia.
A Diretoria

SAI discute Plano de Gestão Ambiental para Itamambuca
No último dia 07 de março reuniram-se junto à diretoria e associados na sede da
SAI, membros do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, biólogos,
educadores, arquitetos, empreendedores ambientais, representantes do
Itamambuca Eco Resort e demais interessados para discussão da elaboração de
um Plano de Gestão Ambiental para Itamambuca. A idéia do plano, que surgiu de
iniciativa em conjunto com a CETESB, é apresentar soluções práticas para os
problemas de saneamento e qualidade das águas, preservação e recuperação da
fauna e flora, destinação de resíduos e educação ambiental em Itamambuca. O
plano servirá como base para captação de recursos junto a FEHIDRO, Prefeitura
Municipal de Ubatuba bem como a iniciativa privada para realização de diversos
projetos voltados para cada tipo de problema apontado. Foram diversas idéias
debatidas e diferentes maneiras de colaboração apresentadas.

Plano de Gestão Ambiental é discutido na SAI

Sobre a destinação de resíduos em Itamambuca, a SAI contará com a parceria da Recicleiros - empresa com sede em São
Paulo especializada em projetos na área sócio-ambiental. A Recicleiros utilizará todo seu know-how para diagnosticar e
apresentar um plano de gestão total dos resíduos gerados em Itamambuca, baseado em reciclagem e reutilização dos
materiais, minimizando o impacto causado pelo volume de lixo enviado aos aterros sanitários. O trabalho consiste também
em treinamento teórico e prático, além de orientações sobre os hábitos de consumo.
No campo da educação ambiental, a SAI apoiará 2 projetos bastante interessantes. Um será a retomada do “Na Trilha do
Mangue”, realizado há alguns anos atrás pela SAI em parceria com os educadores Ligia Rezende Schmitt e Hermann
Schmitt, mas teve seu andamento interrompido por falta de recursos da prefeitura municipal para inclusão do programa na
grade curricular permanente da rede municpal . O “Na Trilha” é voltado para crianças da rede pública de ensino, que através
de aulas teóricas e práticas em sala de aula e “in loco” cria a consciência da importância da preservação dos manguezais do
litoral de Ubatuba.
Outro projeto, liderado pela jornalista e educadora Regina Teixeira é o “Jovens Educomunicadores”, que através da
realização de oficinas realizadas com os jovens, ensinam-se diversas técnicas e ferramentas dos meios de comunicação, ao
mesmo tempo que são disseminados conceitos de educação ambiental.
Uma das principais frentes do plano será a questão do saneamento, através do monitoramento das ações previstas no TAC
(Termo de Ajuste de Conduta) entre o Ministério Público, Prefeitura Municipal de Ubatuba e representantes da Secretaria
Estadual de Habitação, CDHU, DEPRN e CETESB. Neste documento, foi firmado o compromisso de: realocação para um
conjunto habitacional na Barra Seca de mais de 40 famílias identificadas como poluidoras da bacia do Rio Itamambuca;
instalação de fossas provisiórias enquanto as ações definitivas estiverem sendo executadas demolição das edificações em
áreas de APP com respectivo reflorestamento. Além disso, a CETESB informou que já há aprovação pelos órgãos
competentes do Estado de uma estação de tratamento de esgotos na região no Bairro de Itamambuca, na margem esquerda
do Rio, com verba suficiente e prazo de conclusão para o ano de 2010.

SAI organizará atividade de coleta e destinação correta de lixo verde
Temos notado e recebido reclamações a respeito do acúmulo de lixo verde nas áreas comuns e de preservação do
loteamento. É proibido por lei vazar lixo ou entulho em áreas comuns, sendo aplicável multa aos infratores que forem
flagrados cometendo este ato. Sabendo da atual dificuldade que se tem para a destinação destes resíduos, a partir de Abril
de 2009, a SAI implantará a coleta de lixo verde das residências e lotes. Uma circular será enviada a todos os associados
informando os dias pré-determinados em que nossa caminhonete passará recolhendo e o esquema de ensacamento do lixo.

Festa das Nações na E. M. Honor Figueira
Será realizada no próximo dia 02 de maio, a partir das 17 horas a 1ª. Mini Festa das Nações da Escola Municipal Honor
Figueira, localizada no bairro de Itamambuca. O evento contará com barracas com comidas típicas do Japão, Itália e Brasil,
apresentações de dança e música ao vivo, além de um Bingão com muitos prêmios.
Contamos com a participação e o prestígio de todos os associados que puderem estar em Itamambuca nesta data!
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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)

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

Gilvan Ramos dos Santos
Funcionário da SAI desde
04/09/2008

José Luiz Januario Leite
Funcionário da SAI desde
06/05/2002

Edmilson Ferreira dos Santos
Funcionário da SAI desde
03/02/2009

Na seção “Nossa Gente” deste mês, mais 3 funcionários da equipe de manutenção. Vejam o que
eles têm a dizer sobre o trabalho na SAI. Gilvan: "Trabalhar na SAI é um privilegio, além de
sustentabilidade para a família, ajuda a cuidar do paraíso onde nasci.” José Luiz valoriza seu
trabalho pela contribuição que dá para o loteamento. Já Edmilson considera que “trabalhar na SAI é
a oportunidade de uma vida melhor."

"Porque contribuo com a SAI” por André Rapoport
André Rapoport freqüenta Itamambuca desde 1977, quando seu pai
construiu sua casa, na rua 26. Com a chegada de seus filhos,
construiu sua própria casa, na rua 14 no ano de 2001.
Desde quando você é proprietário e por que escolheu
Itamambuca?
Nestes 32 anos que freqüento Itamambuca, a quantidade de casas
aumentou, os visitantes se tornaram mais numerosos, mas isto não
descaracterizou a praia. A orla permaneceu intacta, as ruas
arborizadas e de terra, aspecto que, aliás, considero fundamental.
Ruas de terra trazem um aspecto de tranqüilidade, mais rústico, e
lógico, ajudam a fazer com que os carros trafeguem em velocidade
mais segura para os pedestres e ciclistas. Passei parte de todas as André e os filhos curtem juntos Itamambuca
fases de minha vida aqui, infância, adolescência e agora com meus filhos. É muito legal que eles
possam curtir Itamambuca de forma muito próxima a que eu curti. Temos que trabalhar para que as
próximas gerações também tenham este privilégio.
Por que você contribui com a SAI? Quais os benefícios que você enxerga que são
proporcionados pela atuação de nossa associação?
Contribuo com a SAI por 2 razões. Primeiro são os serviços prestados pela entidade, que foram e são
fundamentais para que Itamambuca se mantenha como um dos casos raros no litoral de ocupação
ordenada, trabalho junto à comunidade, segurança, sinalização, limpeza, educação ambiental. Ainda
como motivo, diria que Itamambuca só se manteve desta forma, por ter uma entidade que se
organizou para defender o local de uma série de mudanças que teriam acabado com a praia, como
vem ocorrendo com uma série delas no litoral norte de São Paulo. Talvez muitos não se lembrem,
mas foi graças à SAI que impedimos a construção de edifícios em Itamambuca. Outros vários
exemplos de representação dos nossos interesses junto às autoridades, como no caso da poluição do
rio, instalação de posto da polícia, etc.
De que maneira você costuma colaborar com a SAI e Itamambuca (atividades)?
Atualmente colaboro com a SAI com sugestões para os dirigentes da entidade, e ajudando no dia a
dia tentando ser um “cidadão de Itamambuca”, reciclando o lixo, ajudando a fiscalizar as
irregularidades tipo cães na praia, pousadas clandestinas, construções fora das regras de
Itamambuca, etc.

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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