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Amigos,
Recebemos neste mês de outubro o diagnóstico ambiental do Rio Itamambuca que norteará nossas próximas
ações em busca de nosso maior objetivo: a preservação permanente de Itamambuca.
Justamente neste momento, em que as crianças da comunidade local mostram que estão aprendendo muito bem
todas sua lições e desejam colaborar ativamente com este objetivo.
No próximo boletim daremos maiores detalhes das conclusões obtidas a partir deste diagnóstico. E que a lição se
aplique também aos adultos...
A Diretoria

Itamambuca no Dia Mundial de Limpeza de Praias e Rios
A SAI, em iniciativa com a Escola Municipal Honor
Figueira, participou no último dia 15 de setembro do
Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias International Coastal Cleanup Day.
O evento, realizado anualmente desde 1986 pela
organização internacional Ocean Conservancy busca
reunir voluntários em diversas partes do mundo para
coletar durante este dia o máximo de lixo depositado
nas praias e margens de rios.
Na cidade de Ubatuba, a campanha contou com a
coordenação da Associação Sócio-ambientalista
Somos Ubatuba (ASSU), Associação Cunhambebe
da Ilha Anchieta, além da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.
Em Itamambuca, ao todo foram 21 voluntários, sendo
13 alunos da Escola Municipal, que trabalharam
durante o dia buscando lixo e conscientizando os
freqüentadores do local.

Alunos da E.M. Honor Figueira se preparam para iniciar a coleta do lixo

Ao longo dos quase dois quilômetros de extensão da
praia, foram coletados cerca de 12 quilos de lixo,
que incluíam sacos plásticos, canudos, tampas,
potes de alimentos, linhas de pesca, brinquedos e
bitucas de cigarro.
"Precisamos cada vez mais participar e incentivar
eventos deste tipo. Os alunos e demais participantes
estão de parabéns. Aqui em Itamambuca todo dia é
dia limpeza de rio e praia, Ubatuba tem tudo para
tornar-se um exemplo de preservação, e nossa praia
quer e pode ajudar muito", afirma Luiz Paulo H. de
Siqueira, o Zipa, presidente da SAI.
A ação inclusive ganhou destaque nos sites Waves,
Ubatuba Surfcam e Litoral Virtual, divulgando a
iniciativa ao público do surf e freqüentadores da
praia em geral.

Crianças e voluntários mobilizados na limpeza da praia

Os alunos da E.M. Honor Figueira montaram ainda
na entrada do loteamento uma exposição com parte
do material coletado alertando para os perigos que o
lixo acumulado nas praias e rios pode trazer para a
vida.
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SERVIÇO:

Arquiteto Vicente Ganzelevitch: 10 anos com a SAI
Nesta edição resolvemos homenagear o Arquiteto Vicente Ganzelevitch, colaborador voluntário da
SAI desde 1997 atuando como consultor técnico em questões relativas a observância das normas
do loteamento no uso e ocupação do solo e autor do projetos de nossas 2 construções mais
importantes: a Sede Social e a recém–inaugurada Base Comunitária.
Vicente é ainda autor do projeto de diversas casas de nosso loteamento e traz algumas sugestões
importantes como a de todos drenarem seus terrenos para diminuir a incidência de água pluvial
que se precipita na praia pelas ruas impermeáveis e propõe algumas tentativas de melhorar o
sistema viário. Faz questão de enfatizar que sempre considera o conforto dos proprietários e a
valorização do loteamento como um bairro que se desenvolve civilizadamente e com adequada
preservação da vegetação.
“... considero Itamambuca o maior expoente da beleza do litoral norte Paulista, e pela quantidade
de construções que já executei nessa praia, estou certo de que minha obra, como um todo, já é
parte integrante da paisagem que todos vocês tem o prazer de contemplar na nossa querida
Capital do Surf.”, diz o arquiteto.

TELEFONES ÚTEIS
SEDE DA SAI:
3845-3156

Parceria SAI e PMU para renovar Posto de Saúde

BASE
COMUNITÁRIA:
3845-1098

A SAI firmou parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para organização de um mutirão junto
a comunidade de Itamambuca visando a renovação de seu Posto de Saúde.

POLÍCIA CIVIL:
3833-2533

As obras têm como objetivo principal a adequação do Posto para receber o equipo odontológico
doado pelo Dr. Marcelo Baboghluian – conselheiro da SAI, além da viabilização do acesso de
ambulâncias ao local.

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)

Estamos mobilizando os moradores em busca de voluntários para trabalhar no mutirão. Além
disso, estamos procurando doadores de material de construção para ajudar a viabilizar este
projeto que beneficiará toda a população local, hoje carente de assistência odontológica
permanente na região.
Quem estiver disposto a colaborar, deve procurar a SAI para que sejam detalhadas as
necessidades e as doações sejam encaminhadas ao mutirão.

Treinamento de prevenção à Dengue
A SAI convida todos a participar no próximo dia 1 de novembro de um treinamento para capacitar
pessoas a localizar e erradicar possíveis focos de dengue. O curso será ministrado pela
Secretaria Municipal de Saúde na sede da SAI a todos os nossos funcionários e estamos
ampliando a oportunidade a todos os proprietários, caseiros, faxineiros, jardineiros e demais
interessados.
Durante a grave crise da dengue que assolou o município de Ubatuba este ano, orgulhamo-nos
de não ter sido encontrado um só foco do mosquito em Itamambuca e de não haver registro de
vítima que tenha contraído a doença em nosso bairro.
É importante a participação do maior número possível de pessoas para que nos preparemos para
o próximo verão e consigamos manter constantemente esta estatística exemplar.
Os interessados em participar deverão entrar em contato com a SAI para confirmar presença e
verificar o horário em que ocorrerá o treinamento.

Agradecimento pela doação de tintas
Agradecemos ao Sr. Marcelo da Mar Tintas e Complementos Imobiliários pela doação de tintas
feita a SAI. Para entrar em contato com a Mar Tintas – Av. Pe. Manoel da Nóbrega, 137 lj. 1 – Jd.
Tropical - Tel: (12) 3836-2187 ou pelo e-mail: martintasubatuba@hotmail.com.
Se sua empresa também estiver interessada em colaborar com a preservação de Itamambuca de
alguma maneira e ainda ter sua marca vinculada a uma causa nobre, procure a SAI.
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