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Convite aos Associados: Apresentação do PGA na sede da SAI – 05/09/2009 às 17 horas
Amigos,
No último mês de agosto foi realizada a primeira reunião do Conselho Gestor do PGA – Plano de Gestão Ambiental
de Itamambuca. Este conselho, numa iniciativa inédita na história de batalha contra a poluição do Rio Itamambuca,
será composto por membros de todas as associações de moradores dos bairros que compõem a nossa bacia:
Morro do Tiagão, Sertão de Itamambuca, Casanga, Ranário, Indaiá, Vila e Recanto Itamambuca, além do loteamento
Itamambuca representado pela SAI.
Este é um momento histórico onde todos os envolvidos e principais interessados na preservação de nossas
águas, vão trabalhar juntos e de maneira estruturada para cada um identificar as fontes de problemas dentro de
seus bairros e levar as soluções caso a caso.
Convidamos todos a comparecer na sede da SAI no próximo dia 05 de setembro às 17 horas, quando será feita
uma apresentação especial aos associados sobre o que é o Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca e quais os
resultados que se espera.
A Diretoria

Novo site da SAI no ar! Acesse www.itamambuca.org.br e confira!
Está no ar a partir de 1 de setembro de 2009 o novo website da SAI – Associação
Amigos de Itamambuca. Na página eletrônica da entidade, uma antiga demanda dos
associados, será possível conhecer a história da SAI, sua estrutura e serviços
prestados e ver um pouco de suas realizações ao longo desses mais de 32 anos de
história na luta pela preservação de Itamambuca.
O site, além de uma nova e amigável ferramenta de comunicação com os
associados, é uma maneira de divulgar a importância do trabalho da associação ao
público em geral que freqüenta ou não a praia e ainda uma possibilidade de
conseguir patrocínios e incentivos às campanhas e iniciativas sócio-ambientais que a
SAI realiza. Acesse já www.itamambuca.org.br e confira!

Nossa Gente: novos colaboradores da SAI
A SAI dá boas vindas aos
dois novos colaboradores
admitidos durante o mês de
agosto: Laercio de Oliveira
Filho e Maxwell Guimarães
Sebastião, ambos novos
integrantes de nossa equipe
de vigilância.
Laercio de Oliveira Filho
Funcionário da SAI desde
15/08/2009

Visual amigável do novo site da SAI que entra no ar
a partir de setembro

Atenção para o novo e-mail de
comunicação com a SAI:
Maxwell Guimarães Sebastião
Funcionário da SAI desde
06/08/2009

sai@itamambuca.org.br

Biblioteca Comunitária “Demão” recebe elogios e reconhecimento
Minha gratidão pela Biblioteca em Itamambuca
Sendo filho de Itamambuca e, lógico, de Ubatuba, venho, de coração radiante
e transbordante de felicidade, agradecer ao Senhor Aldhemar José de Freitas
Filho, "Dema", grande idealizador e também diretor de Meio Ambiente da SAI,
e à Sociedade Amigos de Itamambuca (SAI), pelo ato de verdadeira
abnegação, ao montarem a Biblioteca em nosso internacional Bairro. Livro é
cultura, capaz de mudar o homem, e uma Biblioteca é fonte de sabedoria.
Com certeza, muitos serão os frutos dessa semeadura cultural, cujas
sementes já estão sendo espalhadas para muito além do mar de
Itamambuca. Quem abrir o livro número 1 de registros de funcionários da SAI,
lá poderá constatar o nome deste subscritor, registro primeiro, e terá a
certeza de que a SAI já ajudou muita gente. Ainda existe essa anotação em
minha primeira Carteira de Trabalho. Com permissão, registre-se aqui minha
segunda gratidão à SAI. Prezado Senhor Aldhemar José de Freitas Filho
(Dema) e SAI, sois motivos de orgulho para Itamambuca, e para o mundo!
Benedito José dos Santos Filho - Publicado no Litoral Virtual em
30/07/2009 – www.litoralvirtual.com.br
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31/12: Corrida de São Benedito em novo horário!
A VI Corrida de São Benedito é a seqüência de um trabalho que se desenvolve há cinco anos por
iniciativa da Associação Amigos de Itamambuca visando proporcionar às pessoas o estímulo a
atividade física, a interação entre os visitantes e a comunidade local e chamar a atenção para os
problemas ambientais existentes na região. Com o intuito de facilitar a participação de todos sem
atrapalhar as comemorações do último dia do ano, a partir desta edição largada será dada às 9
horas do dia 31 de dezembro. O percurso compreende 5 km a serem percorridos pelas ruas do
loteamento, o que torna o evento atraente para todos.
São premiados os três primeiros nas categorias: Masculino, Feminino, Comunidade Local Masculino
e Feminino, Master (acima de 40 anos) e Grand Master (acima de 55 anos) e Iniciantes (até 16 anos).
As inscrições para a corrida serão feitas na sede da SAI através da doação de 1 kg de alimento nãoperecível. O montante arrecadado será doado a entidade de serviço social do bairro de Itamambuca.
Além disso, o evento tem um apelo ecológico para chamar a atenção para a luta contra a poluição do
Rio Itamambuca, ganhando a denominação de EcoRun – Correndo pelo Rio.
Para o evento ganhar maior força e destaque, estão sendo oferecidas quotas de patrocínios a
empresas e pessoas interessadas em colaborar com sua viabilização. Empresários e profissionais
que estiverem dispostos a associar sua marca a este evento, devem entrar em contato com a SAI
através do e-mail ou um de nossos telefones ou diretamente com o Dr Marcelo Baboghluian, no
telefone 11- 3237-3939 ou email: eventos@projetomarazul.com.br

"Porque contribuo com a SAI” por Roberto Scarano

POLÍCIA
RODOVIÁRIA:
3832-0287

Freqüentador de Itamambuca desde 1987, Roberto Guarnieri Scarano
tornou-se proprietário no ano de 2001. Diz que escolheu o local por ser
a melhor e mais bonita praia do litoral paulista.

ELEKTRO:
0800-7010102

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

PREFEITURA:
3834-1000
SEC. DA SAÚDE:
3833-8580

Contribuo com a SAI porque acredito que todo o seu trabalho visa
melhorar, proteger e conservar Itamambuca.
De que maneira
Itamambuca?

você

costuma

colaborar com a

SAI

e

DEPRN:
3832-1434

Através do pagamento da mensalidade e sempre que possível recolho
lixo nas ruas e na praia, jogando-os nas lixeiras.

CETESB:
3832-3816

Quais são os pontos relacionados, a Itamambuca, que você
considera fundamental, sobre os quais a SAI deve intensificar sua
atuação?

DEFESA CIVIL:
3832-5349
PARÓQUIA IMAC.
CONCEIÇÃO:
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)

Valentina, a filha de Roberto,
brincando nas areias de Itamambuca

O fundamental é proteger Itamambuca do Homem, ou seja, atuar no combate à construções
irregulares, desmatamento, poluição (principalmente do Rio), não deixar asfaltar as ruas, enfim lutar
pela preservação e conter a devastação.
Acho importantíssimo a SAI coibir qualquer tentativa de asfaltar as ruas, ficando restrito o asfalto
somente às ruas de acesso até a guarita da PM. Como já vi acontecer em outras praias, o asfalto,
além de descaracterizar a paisagem da natureza, trás grande aumento de tráfego, problemas de
acidentes, etc...

SAI instala bicicletários e lixeiras próximos a BR-101
Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

Após necessidade apontada pela população residente em Itamambuca, a SAI tomou a iniciativa de
instalar lixeiras ao lado dos pontos de ônibus localizados na BR-101 junto trevo de entrada de
Itamambuca. Notou-se que as pessoas que ali esperavam por seus ônibus, tinham o hábito de jogar
o lixo no chão justamente pela ausência de um local apropriado para tal, espalhando sujeira pela
pista e pela vegetação.
Outro problema que buscamos solucionar
foi o fato de muitas pessoas deixarem
suas bicicletas jogadas sobre o mato e de
maneira desorganizada na entrada do
loteamento. Para evitar isso, a SAI
instalou 2 bicicletários ao lado da guarita
de entrada para que as pessoas possam
estacionar as bicicletas confortavelmente
e sem destruir as plantas.

Lixeiras junto aos pontos de ônibus e bicicletário na entrada do loteamento
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