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Editorial – Vandalismo surpreende
Amigos,
Nosso editorial deste mês fala sobre os
atos
de
vandalismo
que
foram
cometidos em nosso loteamento, mais
especificamente na placa da entrada e
nas mudas da área verde VP05, que se
encontra em restauração. As mudas
foram arrancadas e nossa placa,
pichada, como podem ver nas fotos
abaixo.
A Agrodrop, responsável técnica pela
recuperação da área e a SAI
registraram BO nos dois casos. Difícil
compreender que pensamento leva a
este comportamento tão lamentável,
indo contra tudo que acreditamos e pelo
que trabalhamos em nosso bairro.
A Diretoria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
Na forma do artigo 13 dos Estatutos, ficam os
senhores associados da SAI – Associação
Amigos de Itamambuca, em dia com suas
contribuições, convocados para comparecer à
Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar na
sede da associação, na Avenida Itamambuca,
número 1021, Praia de Itamambuca, Ubatuba
(SP), no dia 06 (seis) de julho de 2013, às 20
horas, em primeira chamada, e às 20h30, em
segunda chamada, a fim de deliberarem sobre a
matéria da seguinte ordem do dia: apresentação,
discussão e votação da proposta da Comissão de
Estudo do Revestimento da Avenida Itamambuca,
de que trataram o texto e a pesquisa de opinião
divulgados no último boletim da associação, de
Abril de 2013. Maiores detalhes do projeto pode
ser visto no site da SAI - www.itamambuca.org.br
A Diretoria

Revestimento na Avenida Itamambuca
NOTA DE ESCLARECIMENTO

Acima, mudas arrancadas na área em
recuperação e abaixo, placa pichada

Tendo em vista dúvida levantada a respeito da
pesquisa, a Comissão vem esclarecer:
a) para opinar na pesquisa (página 4 do boletim de
abril), o associado deverá clicar no link ali indicado
(www.itamambuca.org.br) e prosseguir nas páginas
que serão abertas a seguir. Não adianta tentar
preencher, via internet, os dados na página 4 do
boletim, porque estes serão preenchidos somente
por aqueles que não dispõem de internet e que
depositarão sua opinião na urna para isso, disponível
na sede da SAI;
b) a opinião do associado na pesquisa não substitui
sua presença na AGE do dia 6 de julho. Ressaltamos
que a assembleia é soberana e valerá o que for nela
decidido, independentemente do resultado da
pesquisa. Para ficar claro, o resultado da pesquisa
pode ser favorável à aplicação do Con-Aid na
Avenida Itamambuca, porém se a assembleia for
contra, é a vontade da assembleia que prevalecerá;
(continua na pág. 03)

Mantenha contato conosco! Acompanhe-nos no Facebook
e pelo nosso site www.itamambuca.org.br
Impresso
no
Brasil

Boletim Informativo

Edição V
Maio/2013

SAI - Associação Amigos de Itamambuca

Porque contribuo com a SAI
Depoimento Fabio Amicci e Renata Amicci

Eu
e
meu
marido
começamos a frequentar
Ubatuba pelos mesmos
motivos, surf e amigos,
porém em momentos e
lugares diferentes, até que
o destino trouxe amigos
em comum e nossa história
começou.
Ambos surfamos e logo
Itamambuca virou nossa
segunda
casa.
Foram
quase 15 anos pulando de
rua em rua, alugando
casas
com
os
mais
Helena, filha do Dnão,
segue o caminho do pai
variados amigos, fazendo
desta praia testemunha de
muitos momentos felizes
de nossas vidas.
Casamos na Capela de São Benedito, na entrada do loteamento, e nossas alianças foram benzidas
com a água "salgrada" do canto direito de Itamambuca numa pequena cerimonia, pé na areia, com
apenas a família e alguns amigos.
Recentemente, depois de anos frequentando Itamambuca, tivemos a oportunidade de realizar um de
nossos sonhos, finalmente termos o nosso LAR, o nosso cantinho para descansarmos e
recuperarmos as energias tão abaladas com os imediatismos de São Paulo.
Um novo momento de nossas vidas começou com o nascimento de nosso filho. O surf deixou de ser
prioridade e outros valores já existentes desabrocharam.
Além da preocupação
com o
meioS.ambiente,
com o bem social aumentou. Hoje
Praia de Itamambuca
- Karina
Lima - Alunaadoimportância
Projeto Educom
compreendemos melhor a importância de certas regras de construção e conduta "oferecidas" pela
SAI.
Itamambuca é o nosso templo sagrado aos finais de semana, onde compartilhamos com o nosso
filho de dois anos o encanto e o carinho que temos pela natureza e por este lugar.
Atualmente presenciamos paraísos sendo destruídos pela ganância e egocentrismo de alguns e
acreditamos que a SAI tem papel fundamental para manter ao máximo essa realidade longe deste
pequeno paraíso.
Mesmo com tantas regras e discussões, ainda fico chocada como algumas construções conseguem
ser aprovadas. Vejo casas no loteamento, que com um pé direito tão alto, parecem um prédio, onde
o proprietário ignora a privacidade e expulsa o sol de seus vizinhos. Outra coisa que parece boba
são as edículas, mas que também causam o mesmo tipo de interferência. Sem falar das pousadas,
lixo, fezes de cachorro, velocidades dos carros, e altura do som, alguns exemplos de má conduta
que não deveriam fazer parte do comportamento de todos e as pessoas não precisassem ser
cobradas, multadas para que as regras fossem cumpridas.
Nem tudo que é bom para mim, será bom para vc. Infelizmente é difícil agradar a todos, às vezes
podemos discordar de algumas coisas, porém contribuímos com a SAI, pois acreditamos em sua
missão e objetivo, o respeito à natureza e ao ser humano. Para oferecer o melhor a todos temos que
aprender, mesmo neste momento tão egoísta da sociedade, a ceder e nos doarmos um pouco ao
próximo, pois só nos sentiremos verdadeiramente felizes quando todos estiverem se sentindo BEM.
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com referência ao item 5 do texto publicado
na primeira página do último boletim da SAI,
que o valor ali citado, de R$ 600,00 (seiscentos
reais), corresponde ao valor total máximo (cota
única) previsto para cada associado, e não o
valor de cada parcela, como entenderam
alguns.
c)

CON-AID, A SOLUÇÃO IDEAL PARA A AVENIDA :
·
·
·
·
·

RUA DE TERRA
ELIMINA BURACOS
REDUZ POEIRA
BARATO - SÓ R$600,00
NÃO IMPERMEABILIZA O SOLO

Operação Pente Fino

Seguem dados da Operação Pente Fino. Nos
meses de Março e Abril/13 não houve operação
pente fino devido à grande demanda de pessoal
para limpeza do loteamento em consequência de
03 grandes eventos: fortes ventos que causaram
destruição dentro do loteamento e duas grandes
ressacas que deixaram a praia com muita sujeira.
.

Limpeza Loteamento Itamambuca
Operação Pente Fino
Sacos de 100 L

Resultados da limpeza de ruas e praia

Ano
2013
2013
2013
2013
2013
Total

Sujeira deixada pela ressaca

Limpeza
Pente Fino
Lixeiras da
Mês
Praia, Ruas e
Praia e
Avenidas
Balões
270
Maio
29
Abril
0
285
Março
27
280
Fevereiro
30
400
Janeiro
0
450
86
1685

ACUMULADO 2012

231

4.500

Coleta lixo
verde
3840
3342
3790
3116
3735
17.823
45.933

SAI se posiciona contra o fechamento da CETESB em Ubatuba
O fechamento da Agência Ambiental de Ubatuba, anunciado pela Cetesb (Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo) para o final de maio, deve elevar a demanda de outras agências e, sobretudo,
comprometer as iniciativas voltadas à preservação do meio ambiente nas cidades do litoral norte. Essa
é a avaliação dos representantes da SAI, entidade que há mais de 30 anos se dedica à preservação
do Rio Itamambuca e entorno.
Para a SAI, a decisão da Cetesb de fechar a agência de Ubatuba deve sobrecarregar outras unidades
e burocratizar a aprovação de licenças, fundamentais para o desenvolvimento sustentável da região.
Por isso, nos posicionamos contra a decisão e publicamos matérias em diversos jornais da região.
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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

Programa de Restauração inaugura projeto de restauração
em áreas de jundu
Depois de iniciar e manter projetos em 5 Áreas Verdes (em parceria com moradores),
localizadas no interior do loteamento, no mês de abril foram inauguradas - em parceria
com a Oakley - as ações de restauração da vegetação nativa de frente à praia, entre as
ruas 03 e 05.
Naquele local estão sendo controladas as espécies invasoras que trazem risco à
permanência da vegetação herbácea e arbustiva da “franja” da praia, denominada jundu
e escrube, que possuem papel fundamental na estabilização do barranco de praia.
Mudas daquele ecossistema estão sendo plantadas e tratadas a fim de favorecer a
cobertura mais eficiente do espaço.
É importante lembrar que cada área em restauração possui um projeto, embasado em
um diagnóstico completo da cobertura vegetal das áreas verdes do loteamento, tendo
este conjunto, todo o respaldo legal para intervenção, com anuência dos órgãos
ambientais competentes.
Além da proteção e estabilidade do solo nos terrenos situados em frente à praia, os
seguintes resultados são esperados com a implementação das técnicas de restauração
ambiental para as 52 áreas verdes existentes no loteamento:
recuperar a biodiversidade local (fauna da Mata Atlântica costeira);
criar corredores ecológicos;
reconstituir a paisagem natural (beleza cênica da floresta);
regular o microclima;
promover a educação ambiental.
Até hoje, são 6 áreas verdes em restauração, perfazendo um total de 11.000 m², onde
foram plantadas cerca de 900 mudas.
A Escola Municipal Honor Figueira trabalhou em parceria com aproximadamente 400
crianças, participando de atividades de plantio e monitoramento de resultados (ver
Boletim de Junho/12 disponível no site da SAI – www.itamambuca.org.br
Este é o Programa de Restauração das Áreas Verdes - PRAver Itamambuca.
Se você (pessoa física ou jurídica) estiver interessado em patrocinar a restauração de
uma ou mais áreas verdes em Itamambuca, entre em contato com a SAI.

ELEKTRO:
0800-7010102
PREFEITURA:
3834-1000
SEC. DA SAÚDE:
3833-8580

Croqui das
ruas do
loteamento

DEPRN:
3832-1434
CETESB:
3832-3816
DEFESA CIVIL:
3832-5349
PARÓQUIA IMAC.
CONCEIÇÃO:
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)
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Vista geral
da praia e
loteamento

