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Editorial
Amigos,
Neste número apresentamos esclarecimentos sobre o revestimento da
av. Itamambuca, atendendo inclusive
a diversas reclamações sobre os
inúmeros buracos na mesma. Trazemos
ainda
informação
sobre
manutenção da avenida do comércio.
Nossa
campanha
para
adesão
voluntária ao recebimento do boletim
mensal e boleto bancário via
eletrônica já está se tornando
permanente. Isso porque acreditamos que é muito importante
divulgar o máximo possível nosso
trabalho, contribuindo para a preservação de Itamambuca.
Mesmo quem não é proprietário e/ou
associado da SAI, pode receber o
boletim de forma eletrônica, basta
enviar
um
e-mail
a
atendimentosai@itamambuca.org.br e
solicitar o seu cadastramento. Veja
mais no site e siga-nos no Facebook!!!
A Diretoria

Revestimento na Avenida Itamambuca
A Comissão de Estudo do Revestimento da Avenida Itamambuca,
aprovada na AGO de 10 de fevereiro, concluiu, após analisar
diversas alternativas, que a melhor solução para o problema da
avenida interna de Itamambuca será a estabilização de seu solo
com o produto Con-Aid.
O associado da SAI poderá conhecer melhor o trabalho
desenvolvido pela Comissão, acessando informação disponível no
site e no Facebook da SAI, onde estão detalhadas as decisões de
cada uma das reuniões realizadas desde sua criação até a
publicação deste boletim.
Mais informações sobre o produto Con-Aid e sua aplicação,
inclusive
vídeos,
o
associado
encontrará
no
site
www.conaid.com.br, da Con-Aid Brasil.
Para aprovação desta solução, a Comissão considerou os
seguintes pontos:
1. o produto é ecológico e, portanto, não é agressivo ao
meio
ambiente;
2. o produto manterá a avenida com aspecto de rua de terra,
compatível com a característica do loteamento, inclusive com
a possibilidade de lombadas também de terra, feitas com o
mesmo produto;
3. uma vez estabilizado o solo com o produto, será baixíssimo o
custo de sua manutenção, quando comparado ao de outras
soluções igualmente baratas;
4. a aplicação deste produto é economicamente viável, pois
custará para cada associado seis vezes menos do que a do
bloquete e trinta vezes menos do que a do asfalto;
5. o valor máximo da contribuição prevista em rateio para cada
associado será de R$ 600,00.
A Diretoria espera contar com a aprovação dos associados da
SAI, na pesquisa publicada na pág. 4, pois receia que, se não for
tomada a iniciativa de resolver o problema da avenida, com uma

solução que agrade à maioria de nossa comunidade, o poder público poderá, no futuro, quando dispuser dos
recursos necessários (inclusão no PAC), aplicar outra solução (asfaltamento, por exemplo) que não atenda aos
nossos interesses.
A título de ilustração, segue
foto de estrada em que foi feita
a estabilização do solo com o
Con-Aid, na estrada que dá
acesso à empresa de papel
e celulose International Paper,
no município de Mogi-Guaçu,
visitada recentemente por um
dos membros da Comissão.
(Continua na pág 4)

Mantenha contato conosco! Acompanhe-nos no Facebook
e pelo nosso site www.itamambuca.org.br
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Porque contribuo com a SAI
Depoimento de Sidney Silva
Frequento Ubatuba e Itamambuca desde 1984,
época em que vir para as praias do litoral norte era
opção quando não havia ondas no sul.
Costumava vir para Ubatuba desde pequeno com
parentes que tinham casa na Enseada. Depois de
alguns anos decidi alugar uma casa na cidade com
amigos, época em que comecei a vir praticamente
todos finais de semana pra Ubatuba.
Como muitos amigos dessa época, tinha o sonho de
ter a minha casa, e escolhi Itamambuca, pois
mantinha a preservação dos anos 80, além da Helena, filha do Dnão,
segue o caminho do pai
segurança e tranquilidade que sentíamos por aqui.
Construí minha casa em 1998. Mesmo em feriados
e temporadas, podemos aproveitar nossas
casas através do contato próximo com a natureza,
ver e ouvir pássaros variados, lagartos tomando sol
nas ruas e quintais, além de estarmos "dentro" do
que resta da Mata Atlântica! Além da natureza
preservada, Itamambuca é muito constante para a
prática do surf.
Quando construí minha casa, participei de uma
assembleia e pude "enxergar" o que antes, apenas
como usuário da
praia,
não via. Itamambuca
é - Aluna do Projeto Educom
Praia
de Itamambuca
- Karina S. Lima
como é por ter essa associação mobilizada, com
pessoas comprometidas em manter as
características já descritas, ou seja, preservação e
segurança em nosso loteamento. Desde então
passei a contribuir, não só com o pagamento
da mensalidade, mas também participando
com amigos, de ações que propiciam esta praia
diferenciada. As pessoas não têm ideia do trabalho
exercido pelos diretores e colaboradores
voluntários para manter essa parte do "paraíso"
viva e preservada!
Fiz parte de uma diretoria que atuou entre 2000 e 2008 e, atualmente, mesmo não sendo membro, continuo
frequentando reuniões onde são discutidas prioridades e ações.
Acredito ser um ponto importante manter as construções unicamente residenciais, conforme o estatuto criado
pela associação em 1977, sendo fundamental para preservarmos a ocupação do loteamento e assim
mantermos a qualidade da "nossa” praia.
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Campanha Lixo Zero
Nosso objetivo de atingir lixo zero em
Itamambuca parece longe de se concretizar.
Por isso, estamos aqui mais uma vez
pedindo a colaboração de todos para que
separem corretamente seu lixo reciclável e
depositem em nossos bags. E não depositem
lixo orgânico no local. Muitas vezes
encontramos esses resíduos nos bags.
Agradecemos a colaboração de todos.
No dia 05 de Abril um forte vendaval causou vários
estragos no loteamento de Itamambuca. Dezoito árvores
de grande porte não resistiram aos fortes ventos de
noroeste e caíram nas ruas, avenidas e em algumas
casas. Houve queda de energia devido aos curto-circuitos
causados pelos galhos que encostaram na fiação elétrica.
A equipe de manutenção da SAI trabalhou intensamente
até tarde da noite dos dias 05 e 06 de Abril (sexta-feira e
sábado), cortando os troncos e galhos para desobstruir
as ruas e avenidas e ajudando a Defesa Civil nos casos
mais graves.
Agradecemos o empenho e dedicação dos funcionários
da SAI em resposta a mais este manifesto da mãe
natureza. Lembrando que há 3 semanas, devido a uma
forte ressaca, muitos galhos, troncos e lixo foram levados
para a areia da praia de Itamambuca e mais uma vez
estava lá a equipe da SAI fazendo a limpeza, (veja
boletim de março) para que proprietários e turistas
pudessem usufruir de uma praia limpa no feriado de
Páscoa.

Vamos evitar a dengue em Itamambuca
A dengue está aí, e muitos casos surgem a cada dia. Por isso, insistimos para que tomem todos os
cuidados possíveis, no sentido de evitar que o mosquito (Aedes aegypti) se prolifere. É muito
importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos,
tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas,
jarros de flores, garrafas, caixas d´água, piscinas e lonas, tambores,
latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.
Veja dicas importantes em nosso site www.itamambuca.org.br

Dúvidas, críticas ou sugestões? Quer ter seu texto publicado?
Mande um e-mail para sai@itamambuca.org.br
SAI - Associação Amigos de Itamambuca - Av. Itamambuca, 1021CEP: 11680-000 - Ubatuba – SP
Fone/Fax: (12) 3845-3156 – www.itamambuca.org.br
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SERVIÇO:
TELEFONES ÚTEIS
SEDE DA SAI:
3845-3156
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.
POLÍCIA CIVIL:
3833-2533
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)
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Após a atenciosa leitura do texto da pag. 1, sobre o produto Con-Aid e também
da leitura, no site e Facebook da SAI, do trabalho desenvolvido pela Comissão
criada na AGO de 10.02.2013, pedimos o obséquio de responder à pesquisa
abaixo. Por favor, opine conscientemente, somente após se inteirar do que é aqui
proposto.
PRAZO PARA OPINAR: ATÉ 14.06.2013
COMO OPINAR:
- VIA INTERNET NO SITE DA SAI (www.itamambuca.org.br)
- ENCAMINHANDO OU DEPOSITANDO SUA OPINIÃO NA URNA, NA SEDE
DA SAI.
PESQUISA DE OPINIÃO
Será aceito apenas o voto dos associados da SAI que estejam com a
contribuição mensal em dia. O votos dos associados inadimplentes ou não
associados não serão validados.
OPINIÃO DE ASSOCIADO:
____ Sou a FAVOR da aplicação do produto Con-Aid na Avenida Itamambuca
____ Sou CONTRA a aplicação do produto Con-Aid na Avenida Itamambuca
Nome do associado:_____________________________________________
Assinatura do associado: _________________________________________
Endereço em Itamambuca: Rua ___________ Nº ____________
Nota de Esclarecimento – Avenida do Comércio de Itamambuca
Ultimamente alguns associados da SAI tem nos perguntado por que nossos funcionários
pararam de limpar a avenida de entrada do comércio e porque o asfalto está esburacado,
sem manutenção. A avenida do comércio faz parte do loteamento Asa Branca, ou seja,
não faz parte do Loteamento de Itamambuca , onde a SAI atua. Este começa no triângulo
onde está instalada a Base Comunitária da SAI.
A SAI, durante anos, prestou este serviço como cortesia, com o objetivo de deixar o
entorno limpo e organizado. Os funcionários da SAI podavam o mato, rastelavam as
folhas, ensacavam, limpavam e organizavam os sacos de lixo que os comerciantes deixavam na avenida.
A SAI deixou de prestar este serviço para centralizar os esforços nos serviços dentro do
Loteamento de Itamambuca. A equipe não estava dando conta do trabalho em função do
aumento no número de casas e de pessoas que frequentam a praia. Para voltar a prestar
este serviço, precisaríamos contratar dois funcionários e não temos orçamento para isto.
Quanto aos buracos do asfalto da avenida do comércio, a responsabilidade da
manutenção é da Prefeitura Municipal de Ubatuba. A equipe da SAI reuniu-se em Março
com a equipe da Secretaria de Obras, para solicitar que a operação tapa buraco
atuasse urgentemente em Itamambuca. A prefeitura comunicou que a usina de asfalto da cidade
se encontrava sem material e assim que o mesmo
chegasse, seus funcionários iriam realizar o
serviço.
Atenciosamente,
SAI – Associação Amigos de Itamambuca

