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Amigos,
Agradecemos a todos os associados que participaram da última Assembléia e da eleição da Diretoria e
do Conselho, aprovando o trabalho que temos feito, fruto de muito esforço e dedicação. Convidamos
todos a participar desta nova gestão para o próximo biênio 2010/11, dando novas idéias, críticas ou
sugestões, sejam através das reuniões, e-mails, cartas ou simplesmente batendo um papo conosco.
A Diretoria

SAI apresenta resultados de 2009 e planos para 2010/11
Foi realizada no último dia 14 de fevereiro a Assembléia Geral Ordinária da SAI
– Associação Amigos de Itamambuca na sede da entidade. Durante o encontro
com os associados, a Diretoria apresentou todas as realizações do ano de 2009,
bem como os planos para 2010 e 2011. Além disso, foram aprovadas as contas
do exercício passado e realizada a eleição da nova diretoria e conselho fiscal.
A diretoria Administrativa, apresentou como principais realizações do ano
passado, os fortes investimentos na vigilância: a substituição de motos e
aquisição de bicicletas; a compra de novos rádios; a melhoria no sistema de
câmeras e iluminação da base comunitária. Na área de manutenção foram feitas:
Associados participam da AGO
a aquisição e estocagem de bica graduada para manutenção das ruas; a contratação de local para vazamento do
lixo verde das áreas comuns e das casas; troca de placas e lixeiras danificadas das ruas e praia. Além disso, é
importante ressaltar que ocorreram em 2009: a colocação dos bancos na trilha da avenida; a instalação de
bicicletários na entrada do loteamento; a inauguração da Biblioteca “Aldhemar José de Freitas”. Em 2010, a
vigilância deverá ter um aumento de 2 pessoas no quadro; a compra de 2 rádios e 3 novas motos; a ampliação da
capacidade de armazenamento de imagens das câmeras para 30 dias. A manutenção deverá ter: aumento de 1
pessoa na equipe; aquisição de 2 novas roçadeiras e uma moto-serra leve. Estão previstas também para este
ano: a aquisição de aparelhos e instalação da “Estação da Terceira Idade”; a construção de uma base
centralizada para lixo reciclável e aquisição de novas caçambas.
Já o diretor de Meio Ambiente, citou como feitos de 2009: o apoio a criação do Plano de Gestão Ambiental de
Itamambuca – PGA; a aprovação junto à FEHIDRO do projeto “Educomunicação” de educação ambiental; a
participação no dia mundial de limpeza de praias e rios e dia mundial do meio ambiente. Para este ano, o foco
será total nas ações do PGA, que incluem: elaborar um calendário de principais eventos ambientais, com intuito
de sistematizar uma participação mais efetiva da população em geral; articular novas parcerias e escrever novos
projetos ligados ao meio ambiente, visando financiamentos; elaborar juntamente com o C.G um banco de préprojetos a ser encaminhado para os editais que possuem curto prazo de abertura; articular com o Legislativo
Municipal propostas de leis, tipo compensação ambiental, coleta seletiva, Bandeira Verde Ambiental etc.; apoiar a
elaboração de um banco de dados georeferenciado das ocupações na bacia; dar suporte aos proprietários que
queiram se adequar com sistemas efetivos de tratamento de esgoto.
A área de Marketing e Comunicação expôs como realizações de 2009: a redefinição dos valores, missão e visão
da SAI; o lançamento do site www.itamambuca.org.br; as parcerias comerciais que oferecem vantagens aos
associados da SAI; a realização da tradicional Corrida de São Benedito; a pesquisa de satisfação realizada junto
aos associados. Para 2010, tem como intenção repetir a pesquisa de satisfação; ampliar o leque de parcerias
comerciais; melhorar os canais de comunicação eletrônicos e aumentar o conteúdo do site exclusivo para
associados; divulgar mais o andamento das ações do PGA; atrair mais voluntários e colaboradores para as ações
ambientais.
No campo Jurídico, em 2009, foi ajuizado novo lote de ações de cobrança; a SAI obteve 2 decisões favoráveis no
TJSP; foram intensificadas a cobrança extrajudicial e o programa de estímulo para adesão dos inadimplentes via
concessão de descontos; houve uma vitória na ação movida contra as antenas de celulares; foi realizado o
acompanhamento das ações contra as pousadas irregulares. Para 2010 a diretoria pretende ajuizar novos lotes
de ações de cobrança dos inadimplentes e acompanhar todas as ações já em andamento.
A diretoria Financeira demonstrou o resultado do ano de 2009, ressaltando o equilíbrio das contas da SAI que
vem sendo mantido nas últimas gestões e apresentou o orçamento para os próximos 2 anos.
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Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

Reajuste de 8% no valor da contribuição mensal
Durante a Assembléia de 14/02, as contas do exercício de 2009 foram apresentadas e
aprovadas junto ao orçamento para os anos de 2010 e 2011. Foi revalidado um reajuste de
8% que já havia sido aprovado na AGO de 2009 que entra em vigor a partir de Março de
2010.
Sendo assim, os valores das contribuições
mensais passam a ser R$ 193,00 para
casas e R$ 96,50 para terrenos.
Confira no quadro ao lado o comparativo de
valores das mensalidades cobradas por
outras associações de bairro em relação
aos praticados pela SAI já reajustados.

Fonte: Pesquisa SAI

Conheça a Diretoria e Conselho da SAI eleitos
Presidente: Roberto Antonio Luiz Caropreso
Vice-presidente: Mauricio Felberg
Jurídico: Mário César Bonfá
Meio-Ambiente: Alexandre Primo Bataglini
Financeiro: Joel dos Santos Ribeiro
Comunicação e Marketing: Luiz Eduardo Abate de Siqueira
Administrativo: Geraldo Sergio R. de Freitas Bastos
Conselho Fiscal: Sidney Roberto da Silva; Marcelo Kzan Nogueira; Ricardo Rotta Neto
Suplentes do Conselho Fiscal: Luiz Paulo H. de Siqueira; Aldhemar José de Freitas Filho; José
L. A. Junior

“O riacho retorna ao seu leito original”
“No dia 4 de dezembro último, nosso riacho resolveu tomar outro rumo, aproximando-se do
jundu, cortando a areia entre a Rua 30 e seguindo até a altura da Rua 22. Muitos não
gostaram de seu comportamento, mas ele não deu a mínima e insistiu em seu novo
caminho, com toda a liberdade que a Mãe Natureza lhe deu. Não quis desaguar
imediatamente no mar e, assim, protelando o seu fim e seguindo tranquilamente ainda por
uns trezentos metros, apreciou o irmão jundu e nele deu até umas beliscadas. Desde então,
muito se comentou sobre qual seria a melhor solução, para os humanos. Técnicos foram
consultados e disseram categoricamente que não mexêssemos com o riacho, sob pena de
sermos presos. Os vizinhos, inconformados, aventaram até a hipótese de se trabalhar na
calada da noite, driblando os técnicos e dando uma lição no rebeldezinho. Os comentários
eram feitos entre os amigos, às escondidas ou nas barbas do riacho. As opiniões divergiam
e houve até o início de um conflito de gerações, com as crianças defendendo o riacho,
dando-lhe boas-vindas, enquanto que a maioria dos adultos queria expulsá-lo, fazendo-o
retornar ao seu antigo leito. E o riacho ouvia a todos pacientemente.
Hoje, decorridos 85 dias de opiniões, juízos, pareceres, manifestações, conceitos e
controvérsias, minha esposa e eu fomos cumprimentar o mar e o riacho também (por que
não?), como fazemos habitualmente. Assim que nos aproximamos do jundu, notamos algo
estranho. Nada do riacho! Tivemos uma sensação estranha, uma espécie de vazio ou de
sentimento de ausência. Tentando entender o ocorrido, olhamos para o lado esquerdo e
deparamos com o riacho, na altura da Rua 30, tranqüilo, cortando a areia, sem meandro ou
rodeio, indo diretamente ao encontro do mar. Resolveu, por vontade própria, e sem
interferência do homem, retomar seu velho caminho. Uma decisão serena e sem alarde.
Enfim, uma lição de livre arbítrio e de bom senso.”
Márcio Naves em 27/02/2010

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, 1021 - CEP: 11680-000 - Ubatuba – SP
Fone/Fax: 3845-3156 – www.itamambuca.org.br

Vantagens e Descontos
SAI - Associação Amigos de Itamambuca – Fev/2010
Associado da SAI tem vantagens em estabelecimentos de Ubatuba
Agora o Associado da SAI tem direito a descontos especiais na compra de produtos ou serviços!
Confira abaixo a lista dos estabelecimentos e as regras de participação:
• AQUA VET ANIMAL CENTER – desconto de 5% nas rações e 10% em medicamentos e equipamentos
Av. Dona Maria Alves, 1067 – Centro – Fone: (12) 3833-6649
• CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DRA. LUCIA LIO E DRA. JUSSARA MARTINS - desconto de 10% nos
tratamentos de clinica geral, implantes, próteses e ortodontia (aparelhos) e parcelamento em até 10 vezes sem
juros.
Rua Conceição, 530 – Sala 3 – Centro - Fone: (12) 3833-9642
• EAB SEGUROS – desconto de 12% - qualquer modalidade (Porto Seguro e Allianz)
Av. de Acesso, 120 – Itamambuca – Ubatuba – Telefone: (12) 3845-3303
• FARMARYS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO – desconto de 15%
Rua Hans Staden, 285 – Centro – (12) 3832-6984
• MARMORARIA COSTA VERDE – desconto de 10%
Rodovia Oswaldo Cruz, 1180 loja 04 – (12) 3832-5802
• MGM INFORMATICA – desconto de 10%
Av. Prof. Thomaz Galhardo, 648 loja 4 – Centro – Fone: (12) 3833-6600
• OUSADIA SURF SHOP – desconto de 10%
Av. Maria Alves, 441 – Centro – Ubatuba – fone: (12) 3833-3545
• PIZZARIA PADANG – desconto de 10% nas entregas de pizza
Av. de Acesso, 150 – Itamambuca – Ubatuba – (12) 3845-1160
• RESTAURANTE GALETOS – 10% de desconto
Rua Coronel Ernesto de Oliveira, 74 – Centro – Ubatuba – SP
• RESTAURANTE E PIZZARIA PEREQUIM – desconto de 10% (cheque ou dinheiro) e 5% (cartão)
Rua Guarani, 385 – Centro – (12) 3832-1354
• RESTAURANTE E PIZZARIA VENEZIA – desconto de 10%
Av. Leovigildo Dias Vieira, 980 – Itagua
• SABOR & VINHO – desconto de 10% nos vinhos Monte Reale e Valdemiz e também nas taças e acessórios
para vinho – exceto nas mercadorias em promoção.
Av. Rio Grande do Sul, 70 – Centro – (12) 3832-2034
• UIARA ARTESANATO – desconto de 10% em todos os produtos da loja.
Av. Leovigildo Dias Vieira, 1042 – Itagua – Ubatuba/SP – fones: 3832-4811 e 3832-4888
• ZECÃO SURF BOARD – desconto de 10% - Fabricação de pranchas e aulas de surf
Rua Bela Vista, 95 – Praia do Felix – Ubatuba – SP – Fones (12) 3845-1003 e (12) 9774-7040
Regras de Participação:
- O Associado que estiver em dia com a contribuição mensal deverá retirar na sede da SAI o cupom que dá direito ao desconto;
- Retire seu cupom na sede da SAI de Segunda à Sábado das 8:00 às 16:00 hs e aos Domingos das 8:00 às 12:00 hs/
- O cupom é válido somente para o mês vigente;
- O cupom deve ser apresentado ao estabelecimento no momento da compra;
- Sem a apresentação do cupom, o estabelecimento não está autorizado a fornecer o desconto;
- A SAI não se responsabiliza pelos produtos e serviços comprados;
Estamos desenvolvendo novas parcerias que em breve iremos divulgar.
Aproveite mais esta vantagem de ser Associado da SAI!!
Participe!!

