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Nesta Edição

PARTICIPAÇÃO DA SAI NO COMITÊ DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS DO LITORAL NORTE

Posse da SAI no CBH-LN

A Sai garantiu a participação no CBH-LN pelo seguimento
Sociedade Civil após eleições no dia 19 de março em
Caraguatatuba. Na reunião plenária de 27 de março,
realizada em Ilhabela, nosso gerente Ivo Lorenzetti tomou
posse do cargo.

Operação Pente Fino
Gente Interessante – André
Gurgel

O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN) é
um fórum de articulação e integração de todos os segmentos
da sociedade atuantes na região, e cumpre o papel de
aglutinador de ideias e ações voltadas para a solução dos
problemas relativos aos recursos hídricos e meio ambiente
no Litoral Norte.
Anualmente são disponibilizados recursos ao CBH-LN pelo
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), que são
utilizados para manutenção e financiamento de projetos
voltados para recuperação, conservação e preservação dos
recursos hídricos.

A oceanógrafa, Iara Bueno Giacomini, do CBH-LN
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Projeto FEHIDRO
Entrega de equipamentos à
Prefeitura
Parceria com PM garante
segurança

Renovação da frota de motos
Cabeçalhos – placas de alunos do EDUCOM

Jorge Guaracy Ribeiro, vice-presidente do CBH-LN

Sociedade
civil na
eleição

Siga-nos no facebook - https://www.facebook.com/saiitamambuca?fref=ts
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Operação Pente Fino - Loteamento e Praia
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Limpeza Loteamento Itamambuca
Operação Pente Fino - Sacos de 100 L

Ano

Mês

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
Total

CALCULADO 2014
CALCULADO 2013
CALCULADO 2012

Limpeza
Pente Fino
Lixeiras da
Coleta lixo
Praia, Ruas e Praia, Balões e
verde
Avenidas
Canteiros
Central

24
20
44

343
530
873

2714
4138
6852

296
256
231

2425
2.645
4.500

41687
37.160
45.933

Projeto Fehidro

Etapas do Projeto: O projeto
Diagnóstico da Bacia Hidrográfica do
Rio Itamambuca conta com seis
vertentes: Uso e Ocupação do Solo,
Geodinâmica e Clima, Recursos
Hídricos, Vegetação, Sistema de
Informações Geográficas e Gestão
Participativa.
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Diagnóstico Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Rio
Itamambuca, financiado pelo Fundo Estadual de Recursos
Hídricos por meio do contrato 176/2012
Status Atual:
O projeto teve a prestação de contas da primeira etapa
aprovada pelo agente técnico e segunda parcela liberada
em novembro de 2014. Estão previstas para os meses de
março e abril de 2015 as atividades de campo, com
realização das oficinas participativas junto às comunidades
para levantamento das demandas, parte integrante do
processo de gestão participativa, que objetiva a
aquisição de dados primários juntamente com o público
alvo da bacia a ser beneficiado. Nestas oficinas, a
participação das comunidades e gestores locais é de
extrema importância, já que estas irão subsidiar a
elaboração de um plano de ação para a localidade,
considerando o eixo técnico e empírico que integram o
processo.
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Apoio da PM garante segurança em Itamambuca
Vimos a público manifestar nossa
satisfação e agradecer às Policias Civil e
Militar de Ubatuba pelos serviços prestados
no loteamento durante a temporada, onde o
fluxo de pessoas é bem maior que o comum.
Agradecemos em especial ao Policial Civil
Edson Oliveira, responsável pela prisão do
meliante que perturbou o sossego por alguns
dias em Itamambuca, ao Capitão Alexandre,
comandante da PM e toda sua equipe, por
realizarem um trabalho preventivo e
investigativo com a ronda ostensiva,
abordagem de veículos na saída do
Helena, filha do Dnão,
loteamento. E com o especial empenho do
segue o caminho do pai

Cabo Wellington na investigação de suspeitos envolvidos com o meliante detido, o que resultou na inibição de
novos eventos. Continuamos contando com o apoio destas respeitadas entidades para que a ordem seja mantida.

RENOVAÇÃO DA FROTA DE MOTOS E
MONITORAMENTO DE RONDA VIA GPS.

Neste mês finalizamos o processo de
renovação da frota de motos que fazem a
ronda em Itamambuca. No mês de junho/14
já havíamos comprado uma nova moto e o
processo de troca das demais foi cancelado
devido à implantação das bicicletas elétricas.
Estas não trouxeram um resultado
satisfatório, por isso optamos pela renovação
da frota que agora conta com um sistema de
monitoramento via GPS, o que nos permite
prestar um serviço com maior eficiência e
transparência para os associados.

Campanha de Cadastramento
Nós, da Diretoria da SAI, optamos pelo envio dos boletins via e-mail, no sentido de economizar recursos
financeiros (custo de impressão e correios) e naturais (uso de papel). Por isso, pedimos que colabore
com nossa campanha, fornecendo seus dados, que serão utilizados somente para o fim de envio do
Boletim da SAI. Você também pode enviar por e-mail para atendimentosai@itamambuca.org.br.
Agradecemos desde já!
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SERVIÇO

TELEFONES ÚTEIS

SAI - Associação Amigos de Itamambuca

SEDE DA SAI
3845-3156

POLÍCIA CIVIL
3833-2533
SANTA CASA
3232-7266
3832-7531
POLÍCIA MILITAR:
3832-3598
SABESP
3832-1427
POLÍCIA
RODOVIÁRIA
3832-0287

Pensando no grande número de artistas, esportistas, profissionais
de diversas áreas que vivem ou frequentam nossa praia, trazemos a
coluna Gente Interessante, que fará parte do nosso boletim mensal.
Para conhecermos um pouco melhor nossos vizinhos. Neste
número, André Gurgel.
“Vim pra Itamambuca em 1986 pra tentar morar em uma casa recém
construída mas mal acabada, com uma filha recém nascida mas bem amada.
Deu certo. Meu filho nasceu dois anos depois: Itamambucano de fato.
Depois eu me fui, depois eles se foram pra morar com a mãe. Então
retornei, só, e retornei e tornei a retornar até que não voltei mais.
Agora sou residente e domiciliado: Itamambucano de direito.

Gente Interessante

BASE
COMUNITÁRIA
3845-1098
(24 horas)
A SAI possui uma
linha de contato
24 hs, através do
telefone acima. Em
casos de barulho,
pessoas suspeitas
circulando dentro do
loteamento e
trabalhos
relacionados à
zeladoria,
solicitamos entrar
em contato neste
telefone.
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Sempre trabalhei com informática, tive escola em Ubatuba, fui redator
especializado na grande imprensa, mas saí de fininho pra fazer um site
sobre mapas e GPS, enquanto escrevia um livro e fazia trabalhos
voluntários em ONGs. Disso tudo só sobrou a experiência e histórias
pra contar. Hoje, se me perguntam a profissão, tenho vontade de dizer
Voluntário Profissional, pois ainda dou aulas por pura devoção a quem
pouco tem e pouco sabe.
Em Itamambuca só surfo de peito - jacaré. E cuido da minha casa, da
minha rua e do meu bairro, e das pessoas que estão nestes espaços,
sejam moradores ou trabalhadores. Aqui é minha paz e minha amplitude.
E cada vez cresço mais. A dois. Dou todo valor a isto e me importa
muito compartilhar o que aprendi.”
O André foi voluntário no Projeto EDUCOM, prestando assistência para os
computadores que estavam sendo usados, doou um equipamento para o projeto
e ainda deu aulas para os jovens de noções de informática. Contribuição
valorosa, somos gratos por isso.

ELEKTRO
0800-7010102
PREFEITURA
3834-1000
SEC. DA SAÚDE
3833-8580
DEFESA CIVIL
3832-5349
AGENCIA
AMBIENTAL DE
SÃO SEBASTIÃO –
CETESB
(12) 3862.2300
PARÓQUIA
IMACULADA
CONCEIÇÃO
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)

Entrega de equipamentos do Projeto EDUCOM na Prefeitura
Os equipamentos adquiridos para execução do Projeto EDUCOM, do FEHIDRO,
foram entregues à Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Ubatuba
neste mês. O projeto, encerrado já no final de 2014, teve sua prestação de contas final
aprovada pelo Agente Técnico. Consequentemente foi realizada a entrega de:
-

4 computadores (desktop)
1 câmera de vídeo
2 câmeras fotográficas
2 gravadores
1 impressora/scanner

Esses equipamentos, adquiridos com recursos do projeto, não poderiam ficar de posse
da SAI. Porém, solicitamos a cessão dos mesmos para uso da escola municipal Prof.
Honor Figueira, localizada em Itamambuca, da qual a SAI é parceira em inúmeras ações,
tendo recebido a aquiescência informal do secretário.
da trilha
de
Outros 4 Inauguração
computadores,
recebidos
como doação para o projeto, foram encaminhados
observação de pássaros
para uso na Biblioteca Comunitária.
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