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Amigos,
Está chegando mais uma temporada de verão e com o aumento do fluxo de pessoas a Itamambuca, nossas
atividades se intensificam. Vigilância, limpeza, preservação, fiscalização e conscientização tornam-se desafios
maiores para nós nesta época do ano.
Paralelamente já estamos iniciando os trabalhos em cima das conclusões do diagnóstico ambiental. Já pudemos
perceber que há muito o que fazer nos próximos anos para que consigamos preservar Itamambuca da maneira que
desejamos...
Em breve devemos nos reunir novamente com o prefeito e traremos novas informações aos associados.
A Diretoria

Diagnóstico aponta perfil sanitário-ambiental de Itamambuca
No mês de outubro, recebemos o diagnóstico sanitário e ambiental de Itamambuca, que mapeou o cenário
atual das condições de saneamento básico dos bairros localizados dentro da bacia hidrográfica do Rio
Itamambuca.
O rio que deságua no canto direito da praia, nasce a cerca de 1.100 metros de altitude na Serra do Mar e tem
aproximadamente 16km de extensão, sendo que 14,5km são de corredeiras. Sua bacia ocupa uma área
estimada de 50 milhões de metros quadrados e inclui, além do Rio Itamambuca, seus 3 principais afluentes –
Rio do Cavalo, Rio Arataca e Rio Garacuí.
A necessidade de se fazer este diagnóstico surgiu depois que nos últimos anos temos notado o avanço da
ocupação irregular sob precárias condições na região, além dos cada vez mais freqüentes alertas de
bandeira vermelha da CETESB em relação a balneabilidade das águas do rio em sua foz.
O trabalho - financiado por recursos da parceria entre a SAI, Itamambuca Eco Resort e Prefeitura Municipal foi realizado por uma equipe de engenheiros que vistoriou as moradias e aplicou questionários junto a
população dos bairros que integram a bacia do rio: Recanto da Itamambuca, Asa Branca, Morro do Tiagão,
Ranário e Sertão da Itamambuca.
As habitações foram analisadas e mapeadas de acordo com diversos critérios, dentre os quais: distância em
relação aos cursos d’água, tipo de arquitetura e materiais de construção, formas de abastecimento e
utilização da água e condições de esgotamento sanitário.
Detectou-se que a emissão de esgotos domésticos sem tratamento ao meio ambiente representa a principal
fonte de poluição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Como grande parte da ocupação é
desordenada e irregular, não há rede pública de abastecimento de água nem coleta de esgotos sanitários.
Em muitos casos, os sistemas individuais de esgotos são inadequados, apresentando vazamentos ou
despeja-se os efluentes diretamente no ambiente, o que no período de chuvas é preocupante pois os
resíduos são arrastados pela enxurrada para o leito dos rios.
Outro fator relevante apontado pelo relatório foram algumas criações de animais domésticos, principalmente
porcos, que também tem seus dejetos lançados diretamente no solo e conseqüentemente levados aos rios
pelas águas pluviais.
O diagnóstico será apresentado na próxima reunião da SAI com o prefeito e serão discutidas que tipos de
ações serão tomadas para que as condições sanitárias da região possam ser melhoradas, além de outras
iniciativas da prefeitura como o congelamento de algumas destas áreas evitando o crescimento da ocupação
desordenada.
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Temporada de Chuvas: prevenção contra a Dengue
Está chegando o verão e também a temporada de chuvas. Mais do que nunca, é hora de
estarmos alertas em relação a Dengue. Durante o ano de 2.007, o Estado de São Paulo
e principalmente a cidade de Ubatuba atingiram números altíssimos de casos da doença.
Graças às campanhas de conscientização e às ações tomadas pela população local, não
foi encontrado um só foco do mosquito em Itamambuca.
Já nos preparando para manter este índice igual a zero, através de treinamento da
Secretaria Municipal de Saúde realizado no último dia 31/10, nossa equipe de
manutenção foi capacitada a localizar e erradicar possíveis focos de dengue em nosso
loteamento.
É sempre importante relembrar os principais cuidados que devemos tomar para nos
proteger: tratar sempre a água das piscinas; evitar acumulo de água parada em cacos de
vidro sobre os muros, vasos e plantas (principalmente bromélias); manter caixas de
água, reservatórios, lixeiras e vasos sanitários sempre fechados; trocar sempre a água
da vasilha de seus animais; não deixar acumular lixo nem entulho. Se o recipiente estiver
fora de alcance (na casa do vizinho ou um terreno, por exemplo), entre em contato com a
Secretaria Municipal de Saúde.
Oriente seus empregados e prestadores de serviço. Vamos trabalhar juntos para manter
a dengue longe de Itamambuca e garantir o bem-estar de todos.

Coleta Seletiva de Recicláveis: Participe!
A SAI disponibiliza na Av. Itamambuca pontos de coleta seletiva de recicláveis.
Participe depositando nos bags os tipos de 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.).
Não deposite nos bags:

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

 Lixo Orgânico (restos de alimentos, lixo úmido, lixo do banheiro, fraldas,
absorventes, etc.);
 Pilhas e baterias (procure um dos pontos especiais de coleta na SAI ou na guarita de
saída);
 Isopor

Lembre-se:

CERE – Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca

Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

Associação sem fins lucrativos que atua há 18 anos em Ubatuba. É hoje presidida pelo
Sr. Antonio Luiz Pereira dos Santos, morador do Loteamento Praia de Itamambuca. A
entidade vem se destacando principalmente na área de futebol de base, orientando
crianças de 10 até 16 anos, dando a elas treinamento, participações em torneios
esportivos, jogos amistosos, viagens etc.
Nosso próximo projeto será a participação no torneio Soccer Brasil, que será realizado
em Águas de Lindóia, de 15 a 21 de Dezembro próximo. Para isso se concretizar, o
CERE precisa de ajuda. Qualquer colaboração que seja será bem vinda. Telefones para
contatos: (12) 3845-3296 – após as 18:00 horas com Antonio; (12) 3845-1238 – Neuza;
(12) 3845-1282 – Dalva e (12) 9732-0238 com Patricia. As diretorias do CERE e da SAI
agradecem a colaboração.
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