ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE ITAMAMBUCA
Boletim informativo - agosto de 2021

Por trás da restinga, há o incansável trabalho da SAI
para manter a praia preservada
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ITAMAMBUCA HOJE
Perdoem os mais nostálgicos, mas
a praia é cada vez melhor

www.itamambuca.org.br
saiitamambuca
sai_itamambuca

Entre os antigos frequentadores de Ubatuba, há quem
acredite que Itamambuca nunca será a mesma. E não
será mesmo. Tem mais casas, mais gente, mais fama.
Em compensação, tem muito mais natureza.
Tome-se como exemplo a época do circuito mundial
de surfe, lembrado com nostalgia por toda uma
geração. Já viram uma foto de como era a praia?
Então vire a página, veja e pense como seria
Itamambuca sem uma sociedade de amigos de bairro
atuante como a nossa. Com certeza, Itamambuca não
seria a mesma.

atendimentosai@itamambuca.org.br

ANTES E DEPOIS
Sundek Classic International 1987 em Itamambuca.
Reparem que não existia a faixa de jundu e havia
carros estacionados na areia. Com o esforço da SAI,
hoje temos a faixa de restinga preservada.

DEDO VERDE
Produção
natural de mudas
abastece o
loteamento

Mudas à espera de plantio no viveiro da SAI

Você sabia que as sementes germinam nas folhas
deixadas nos pés das árvores? Essas mudas são
transportadas para nosso viveiro e posteriormente
plantadas ao longo do loteamento.

TRANSBORDO DE RESÍDUO VERDE
SAI dá destino adequado a mais de 200 toneladas de material
que sai dos nossos jardins
Está aí mais um bom motivo para contribuir com a SAI. Os funcionários recolhem e
armazenam todo o resíduo verde das podas e limpeza dos nossos jardins, para então dar o
destino adequado ao material. Nos dias 8, 9 e 12 de agosto, foi feito o transbordo de 213
toneladas. A SAI paga 3 mil reais pelo serviço de retirada de resíduos, que são levados para
local autorizado pela Emdurb (Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano).

AVENIDA REPAGINADA
Novos procedimentos de manutenção
entram em fase de teste
A SAI recebeu doações de material seco e comprou bica
corrida, que foram distribuídos com trator e
compactados com o novo rolo locado pela associação,
com o intuito de melhorar a pavimentação da avenida.
Além disso, foi feita a poda de algumas árvores
invasoras, o que ajuda a diminuir o gotejamento na rua
durante as chuvas, reduzindo, assim, a erosão.

Dissídio da Categoria
Nossos funcionários são categorizados no SINEEVALI,
Sindicato dos Empregados em Edifícios do Vale do Paraíba e
Litoral Norte, que concedeu o dissídio da categoria em
8,35%. Nosso valor orçado para o aumento era de 5%. A
folha de pagamento corresponde a 68% do nosso
orçamento, com média mensal de gastos de R$ 177.358,00
O saldo ﬁnal da gestão (fevereiro/2022), cuja previsão era de
R$ 155.000,00, cai para R$ 130.000,00. Isso signiﬁca que
ﬁcaremos abaixo da reserva técnica de R$ 150.000,00.

PREFEITURA E ASSOCIAÇÕES DA ORLA:
uma parceria possível e necessária para a gestão do território
Um encontro para a discussão do turismo
reuniu representantes do secretariado
municipal e 11 associações de bairro da orla
de Ubatuba.O objetivo foi discutir as
demandas para a próxima temporada de
verão. Participaram as associações de
Itamambuca, Lázaro, Enseada, Santa Rita,
Fortaleza, Praia Dura, Félix, Domingas Dias e
Vermelha do Sul, que contribuem com a
prefeitura na gestão das praias, realizando
ações concretas, como coleta seletiva de
resíduos sólidos, destinação correta do resíduo verde, conservação de ruas, plantio de
árvores, combate ao desmatamento e ocupação ilegal de áreas de proteção ambiental, além
da vigilância e atividades de educação ambiental.
Os temas tratados foram o ordenamento e regramento da orla em caráter emergencial,
limitação, ﬁscalização e cobrança de zona azul, limitação de acesso às praias com base em
estudos de capacidade de suporte e carga turística com foco na preservação ambiental;
ﬁscalização de ambulantes e atividades náuticas, coleta de resíduos e criação de ecopontos.
Fonte: Tamoios News, 24/08/21

Reunião com o Legislativo
Nosso Diretor Jurídico, Dr. Maurício Felberg, se reuniu
com o Vereador Eugênio Zwibelberg e a Presidente da
Associação Amigos da Pedra Verde, Mônica de Toledo
e Silva Spegiorin. O tema da reunião foi o
fortalecimento das associações de bairros para que
tenham mais representatividade junto aos poderes
públicos na busca de soluções para as diversas
demandas de infraestrutura e de políticas públicas.

De olho nos lotes
Divulgamos abaixo os
procedimentos da SAI para
monitorar a supressão de
árvores em Itamambuca.

