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Amigos,
Como é de conhecimento geral, ao longo do ano são realizados diversos campeonatos de surf nacionais e
internacionais na praia de Itamambuca. A SAI muitas vezes é informada dos eventos pela Prefeitura às vésperas de
sua realização e o que nos resta é apenas fiscalizar suas instalações, certificando-se de que não estejam destruindo
a vegetação nativa ou poluindo a praia.
Não oferecemos apoio formal a nenhum destes tipos de eventos. No entanto, seguimos realizando nossas
atividades de limpeza e vigilância normalmente. Com o aumento do fluxo de carros e pessoas na praia,
naturalmente os esforços de nossas equipes redobram.
Ao invés de apenas usufruírem das excelentes condições naturais para a prática do surf, de toda infra-estrutura e
da preservação da praia, não seria justo que organizadores e patrocinadores de tais campeonatos deixassem algo
de concreto para Itamambuca?
Por que não começar com a doação de mudas, alguma colaboração permanente com a limpeza da praia e a coleta
de lixo reciclável durante todo o ano? Promover educação ambiental junto a comunidade local ou ao menos
demonstrar interesse pelas atividades de despoluição do rio?
Afinal, o sucesso de seus eventos depende muito do que tem sido feito por aqui durante os últimos anos e tudo o
que teremos que enfrentar daqui para frente... Ou será que daqui a algum tempo os melhores surfistas do mundo e
do Brasil vão querer surfar em ondas poluídas e arriscar sua saúde?
Já procuramos algumas destas empresas, mas são poucas as que demonstram interesse ou disponibilidade em
colaborar. Entretanto, nossas portas estão sempre abertas para identificação de oportunidades para implantação de
toda e qualquer iniciativa que seja em prol de Itamambuca.
A Diretoria

Itamambuca participa do Dia de Limpeza de Rios e Praias
Pelo segundo ano consecutivo, um mutirão organizado pela SAI e os alunos da Escola
Municipal Honor Figueira, limpou a praia de ponta a ponta nos últimos dias 20 e 23/09
como parte das atividades do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. O evento é
organizado anualmente pela Ocean Conservancy e é conhecido como International
Coastal Clean Up (ICC).
Da praia, que já é limpa diariamente pela equipe da SAI, foram retirados mais de 16kg
do chamado “micro lixo”, sendo as bitucas de cigarros, pedaços de sacos plásticos e
canudinhos de bebidas os itens encontrados com maior freqüência durante o “pentefino” passado na areia.
Nos dois dias de atividades participaram do mutirão cerca de 35 pessoas, incluindo
alunos, professores e funcionários da Sociedade. A iniciativa já havia sido realizada no
ano passado e foi tão bem aceita pelos alunos que a Diretoria da Escola e da SAI
planejam tornar a atividade mais freqüente ao longo do ano letivo com o intuito de
propagar a conscientização entre as crianças e transformá-las em futuros defensores
das causas de preservação da praia.
“Estas crianças têm o privilégio de estudar a tão poucos metros de uma praia tão bela e
preservada como a nossa e utilizá-la como uma extensão da sala de aula. É preciso
incentivar esta interação com o ambiente e trazê-las para uma atividade como este
mutirão é manter este privilégio para as próximas gerações que ali estarão estudando,
provavelmente seus próprios filhos”, comentou Luiz Paulo, o Zipa, presidente da
entidade.
Relatório de Ocorrências de 01/09/08 a 30/09/08
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... e na educação ambiental das crianças

Resultado das eleições em Ubatuba
Foi reeleito o atual Prefeito de Ubatuba, Sr. Eduardo César do DEM nas eleições
municipais realizadas no último dia 05/10.
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SAI e Escola Honor Figueira juntos na limpeza...

Desta forma, esperamos que seja mantido e ampliado o canal de diálogo aberto
pela SAI com a administração municipal durante o atual mandato. É fundamental
que todas promessas e ações pendentes referentes à despoluição do Rio
Itamambuca comecem a ser trabalhadas para que ganhemos tempo nesta
batalha.
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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

João Paulo da Silva Rocha
Funcionário da SAI desde
04/01/2008

Anderson Rodrigues de Carvalho
Funcionário da SAI desde
05/04/2005

Rafael Luiz Alves dos Santos
Funcionário da SAI desde
04/11/2005

No mês de outubro, apresentamos mais 3 funcionários da equipe de vigilância da SAI na seção
“Nossa Gente” de nosso boletim. Quando perguntados sobre o trabalho na SAI, João Paulo,
Anderson e Rafael destacam o excelente companheirismo dos colegas e também a importância do
salário como sustento de suas famílias.

“Porque contribuo com a SAI”, por Maurício Felberg
Neste boletim, estamos estreando a seção “Porque contribuo com a SAI”, onde publicaremos
declarações de alguns amantes de Itamambuca que enxergam o valor da atuação da SAI.

ELEKTRO:
0800-7010102

Neste mês, traremos o depoimento do advogado Maurício Felberg, proprietário em Itamambuca
desde 1999 e freqüentador da praia desde o inicio dos anos 80 ou a “época dos festivais de surfe,
como o inesquecível Sundek Classic de 87”, como ele mesmo diz. Como muitos, escolheu ter
casa em Itamambuca por se tratar de uma praia totalmente diferenciada do ponto de vista da
preservação ambiental e fora do aglomerado do centro, onde podem se construir prédios e é livre
a exploração de quiosques, etc., além de ter uma boa segurança.

PREFEITURA:
3834-1000

Por que você contribui com a SAI? Quais os benefícios que você enxerga que são
proporcionados pela atuação de nossa associação?

SEC. DA SAÚDE:
3833-8580
DEPRN:
3832-1434

Contribuo com a SAI porque considero o mínimo que qualquer proprietário de casa no loteamento
deve fazer, ante aos bons serviços por ela prestados, cada vez mais evidentes (vigilância,
limpeza, bons e atenciosos funcionários, atuação diligente junto a Municipalidade, etc...); por
essas razões, mais do que um dever jurídico, acredito que é uma obrigação ética, cívica e moral
contribuir (já que me beneficio e tenho meu imóvel valorizado).

CETESB:
3832-3816

De que maneira você costuma colaborar com a SAI e
Itamambuca?

POLÍCIA
RODOVIÁRIA:
3832-0287

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!

Além da contribuição mensal, ajudo a SAI prestando
assessoria jurídica e patrocinando processos judiciais de
modo gratuito (embora tinha direito contratualmente garantido
a uma remuneração mensal, ainda que meramente simbólica,
renunciei espontaneamente a ela e passei a trabalhar
gratuitamente).
Quais são os pontos relacionados a Itamambuca que
você considera fundamentais sobre os quais a SAI deve
intensificar sua atuação?
Sem hipocrisia, entendo que basta continuar praticando as
diretrizes atuais, a SAI está de parabéns, nunca nosso
loteamento esteve tão bonito, seguro e tão bem cuidado!
Acredito que a intensificação deva se dar apenas nas
cobranças dos inadimplentes e em gestões cada vez mais
fortes junto ao Poder Público para que ponha em prática tudo
o que já se prometeu acerca das medidas para saneamento
do Rio Itamambuca (providências juntos as obras irregulares,
que despejam esgoto diretamente no rio).

Maurício aproveita Itamambuca com a família...

... e também botando para baixo nas ondas

Agradecimento pelo fornecimento das lonas
Agradecemos a Sra. Regina Aparecida de Souza da Itap Bemis – Dixie Toga pela venda facilitada
de 1 caixa de Lonas Carreteiro para reforma da cobertura dos bags coletores de lixo reciclável.
Maiores informações podem ser obtidas através do site: www.lonascarreteiro.com.br
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