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Amigos,
Por ser um paraíso das ondas, Itamambuca é palco de diversos campeonatos de surf durante todo o
ano. Sejam eles internacionais, nacionais, estaduais ou municipais, todos deveriam se interessar em
organizar algo com o menor impacto possível, bem como a preservação da praia, que é a maior razão da
existência do evento e ate do esporte razão de sua realização: o surf. Mas, nem sempre é isso o que
acontece...
O PGA – Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca passara a acompanhar a realização destes eventos
e tentar entender como que se poderá melhorar em todos esses aspectos.
De 7 a 11 de abril, tivemos a realização em nossa praia do Brasil Surf Pro, evento que contou com uma
postura e uma agenda de atividades voltadas ao meio-ambiente diferenciadas em relação as
organizações de costume dos campeonatos (veja mais em: http://brasilsurfpro.com.br).
A participação do PGA gerou uma serie de ações pos-evento, como plantio de mudas nativas, por
exemplo, que deverão ser seguidas para o próximo evento. Vamos acompanhar e mante-los informados!
A Diretoria

SAI se reúne com prefeitura para acabar com os buracos

Conforme exposto na ultima edição de nosso boletim, a SAI vinha procurando constantemente a PMU a respeito
da péssima manutenção das vias de nosso loteamento. No ultimo dia primeiro de maio, a SAI se reuniu com o
Junior, secretario de obras do município, onde foi exposto o problema dos buracos assim como a enorme
insatisfação dos moradores e freqüentadores do bairro em relação ao descaso da prefeitura com o assunto.
Ficou acordado na reunião que a PMU vai enviar a Patrol para o bairro uma vez ao mês, o que começou a ser
feito efetivamente já no dia seguinte. O acordado foi a vinda da maquina sempre na 1ª semana de cada mês para
fazer a manutenção de toda a avenida Itamambuca.
Na parte entre as ruas 3 e 6 onde o trafego de veículos é maior será necessário um cuidado especial,
requerendo uma obra preparatória do solo para que a manutenção seja eficiente. Esta sendo estudada a
possibilidade de colocação de entulho britado por parte da SAI e a mão-de-obra e o maquinário adequado por
conta da prefeitura. A SAI esta aguardando apenas o levantamento dos custos totais da obra para decidir os
próximos passos.
No caso da parte asfaltada da avenida de entrada do loteamento, já foi realizada uma operação tapa-buraco no
dia 04/05.
Desta forma, esperamos dar um grande passo para solução de um problema que é fonte da insatisfação de
grande parte dos associados e caberá a SAI continuar fiscalizando e cobrando mensalmente a prefeitura o que
foi acordado.

Regularização fundiária avança no Recanto Itamambuca
Em 27 de abril, foi entregue nas mãos do Prefeito Municipal de Ubatuba, o laudo topográfico de
georrefecimento da bacia hidrográfica do Rio Itamambuca. Com isso, no prazo de 30 dias a Prefeitura elaborará
o projeto urbanístico e fundiário do Recanto de Itamambuca. Isso contemplará as vias públicas, saneamento,
creche, escola, posto de saúde, praças, assim como a definição das áreas que não poderão ser edificadas
como também aquelas moradias que eventualmente serão demolidas por estarem em área de risco ou APP
(Área de Preservação Permanente).
Alem disso, os moradores receberão do poder municipal, após a homologação do projeto pelo Poder Judiciário,
os títulos de posse de suas casas. Parabéns a SAMITA e a todos os envolvidos nesse projeto que terá como
um de seus frutos, sem duvida, um grande passo para o combate a poluição do Rio Itamambuca. (Fonte:
Samita)

Mantenha em dia o pagamento da taxa de manutenção
A Justiça Paulista vem reconhecendo reiteradamente a licitude da cobrança da taxa de manutenção da SAI na
medida em que, se todos se beneficiam, todos devem contribuir. Procure a SAI para regularizar os pagamentos
atrasados da taxa de manutenção.
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Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

SAI oferece palestra aberta sobre Segurança

Será realizada no próximo dia 17 de Maio, as 14h na sede da SAI, uma palestra sobre
noções básicas de segurança ministrada pelo Supervisor de Vigilância da SAI –
Associação Amigos de Itamambuca – Jose Geraldo Ferreira da Silva direcionado para
caseiros, faxineiros, jardineiros, prestadores de serviço e demais interessados do bairro de
Itamambuca e adjacências. A intenção é alertar para alguns cuidados e providencias que
devemos tomar em nosso dia a dia para evitar inconvenientes e a ação de oportunistas
mal-intencionados. Durante o mês de abril a palestra já foi apresentada a toda equipe de
funcionários da SAI. Incentive seus funcionários e prestadores de serviço a participar!!
Jose Geraldo, tem 58 anos e é Aposentado da Policia Militar, onde trabalhou como
patrulheiro na zona norte de São Paulo e no policiamento rodoviário no litoral norte. É
formado em Estudos Sociais e licenciado em historia e geografia. Em Ubatuba exerceu o
cargo de subcomandante da Guarda Municipal.

SAI adquire nova moto para vigilância
Foi entregue durante o mês de abril uma nova moto a
ser utilizada pela equipe de vigilância da SAI. A
previsão é que no mês de maio seja feita a aquisição
de mais uma Honda CG 125, e outra em junho,
completando o plano da diretoria administrativa da
compra de 3 veículos este ano. O modelo é mais
indicado para a realização da ronda pelo loteamento e
mais resistente ao constante desgaste pelo uso diário
de nossa equipe.

Homenagem a D. Camilla Cerqueira Cesar
Faleceu aos 89 anos, dia 23 de março, por volta da hora do
almoço, aqui em Itamambuca onde morava há 30 anos, D.
Camilla. Referência para todos que a conheceram, jovens e
velhos, foi responsável pela construção do Posto de Saúde e
pela duplicação da Escola. Foi membro das primeiras
diretorias da SAI, ocasião em que incentivou a arborização
do loteamento. Durante anos reuniu latas de leite em pó
junto aos proprietários, para enriquecer a merenda escolar.
Distribuiu enxovaizinhos de bebê às jovens grávidas, na
época muito numerosas.
Para incentivar as crianças, dava um prêmio no final do ano escolar à turma que
mantivesse viva e com a saúde uma muda de árvore plantada no início do ano. Lutou junto
aos surfistas e usuários pela limpeza da praia. Foi uma precursora na defesa ao meio
ambiente de que hoje desfrutamos...
Morreu como queria: de repente, olhando o mar. Como sempre que precisou, os
funcionários da SAI ajudaram em tudo o que foi necessário. Suas cinzas serão lançadas
nas ondas, no canto esquerdo da praia, que foi seu cenário por tanto tempo.
Acesse nosso site e veja a bela homenagem escrita por Marcio Naves a Dona Camilla.

Compartilhe o Boletim da SAI com seu filhos,
parentes e amigos! É grátis!
Se você tem filhos, parentes e amigos que freqüentam Itamambuca e gostariam de
receber o Boletim Mensal da SAI, por favor nos informe os e-mails destas pessoas para
que a SAI envie o Boletim mensal em arquivo eletrônico.
Por favor envie os e-mails para atendimentosai@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, 1021 - CEP: 11680-000 - Ubatuba – SP
Fone/Fax: 3845-3156 – www.itamambuca.org.br

Vantagens e Descontos
SAI - Associação Amigos de Itamambuca – Abr/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
• HIDROFLEX SURF SHOP - desconto de 20% em todos os produtos da loja
Av. Felix Guizzard, 348 – Bairro Pereque-Açu, fone: (12) 3833-1147
• 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.

