Boletim Informativo
SAI - Associação Amigos de Itamambuca

Edição III
Abril/2011

Fortes chuvas no Domingo de Páscoa deixam areia da Praia de Itamambuca com Troncos e Galhos
As fortes chuvas do domingo dia 24/04 levaram muitos galhos e lixo
para a areia da praia de Itamambuca. A equipe da manutenção da
SAI já começou a limpeza da praia. Já fizemos a limpeza da Rua 30
até a Rua 07. Este tipo de trabalho gera um esforço extra. Portanto
pedimos a compreensão e paciência de todos. É um longo e duro
trabalho de limpeza. Por favor compartilhem isto com seus amigos.
Se vocês estiverem em Itamambuca, ou vierem aos finais de
semana, saibam que qualquer tipo de ajuda é super bem vinda para
voltarmos a ter a nossa linda praia limpa novamente. Como sabemos,
diariamente os funcionários da SAI recolhem o lixo das lixeiras da
praia e coletam o lixo/microlixo deixados na areia da mesma

Projetos Ambientais
No dia 15/04/2011, protocolamos junto ao FEHIDRO dois projetos cujo o objetivos subsidiam e propõe ações para a bacia do Rio
Itamambuca. Agradecemos o envolvimento de toda a equipe do PGA (Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca) para o desenvolvimento
dos projetos.
Projeto¹: Diagnóstico Ambiental da Bacia do Rio Itamambuca
Tomador: Associação Amigos de Itamambuca – SAI
Parcerias: CETESB, AUS, SAMITA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Objetivo geral: Estabelecer um diagnóstico socioambiental participativo para a Bacia Hidrográfica do Rio Itamambuca.
Objetivos específicos:
1.
Fornecer informações para a formulação de iniciativas para despoluição e proteção do Rio Itamambuca;
2.
Subsidiar tecnicamente com dados atualizados e georreferenciados o Plano de Gestão Ambiental da Bacia do Rio Itamambuca, bem
como os órgãos públicos competentes;
3.
Gerar subsídios para formulação de projeto de saneamento adequado às particularidades locais;
4.
Envolver a população local para um gerenciamento dos recursos hídricos de forma descentralizada, participativa e integrada;
5.
Fornecer dados para a restauração de áreas degradadas e recuperação de Mata Ciliar;
6.
Publicar Mapas Temáticos Ambientais para a compreensão estratégica do perfil ambiental da bacia;
7.
Publicar de um guia educativo com o objetivo de disseminar as metodologias para a reprodução das técnicas desenvolvidas em
âmbito do Litoral Norte e Estado de São Paulo.
Projeto²: Execução de Sistema Transitório de Esgoto no Recanto de Itamambuca
Objetivo Geral: Implantar um sistema de esgoto transitório no Recanto de Itamambuca para diminuir tanto o esgoto que escorre a céu
aberto quanto o despejo de esgoto “in natura” nos afluentes do Rio Itamambuca.
Tomador: Prefeitura Municipal de Ubatuba
Parcerias: CETESB, SAMITA, SAI e Ministério Público Estadual
Objetivos específicos:
1 – Oferecer tratamento de esgoto em até 36 residências que se situam à menos de 20m de um corpo d’água;
2 – Erradicar a emissão de efluentes a céu aberto e diretamente nos afluentes do rio Itamambuca;
3 – Avaliar eficiência do sistema transitório no que se refere à diminuição de contaminantes no corpo receptor e no rio principal;
4 – Desenvolver atividades de Educação Ambiental com foco na conscientização dos moradores sobre qualidade sanitária.

Conforme acordo Prefeitura realiza obras na avenida Itamambuca
A prefeitura municipal de Ubatuba esteve no loteamento na semana do dia 1ºde
Maio, cumprindo o acordo fechado com a SAI para realização de obras na
Avenida Itamambuca no trecho entre as ruas 3 e 11. Foi colocada uma camada de
bica graduada com areia (para manter a permeabilidade do solo) e passado o rolo
para evitar a formação de poças e buracos neste local que é o principal ponto de
circulação de entrada e saída dos veículos, foco de reclamação dos associados
em relação a conservação do piso. Este é o segundo trecho recuperado. O
primeiro foi entre as ruas 3 e 6 feito em Outubro de 2010. Estamos planejando a
recuperação da rua 19 e depois vamos avançar para o lado par da avenida.
Agradecemos o apoio do Berico, presidente da SAMITA pela coordenação dos
trabalhos

.
Doação de Chocolate faz a Páscoa das Crianças da escola Honor Figueira de
Itamambuca mais Feliz.
Na sexta feira que antecedeu a Páscoa foram entregues caixas de bombom e ovos da
páscoa doados pela SAI, às crianças da escola Honor Figueira de Itamambuca. Os
professores entregaram os doces, que foram recebidos com grande alegria pelos
pequeninos que não resistiram e já foram abrindo tudo e se lambuzando de chocolate.

Associação Amigos de Itamambuca – Boletim Informativo – Edição III – Abril/11
SERVIÇO:
TELEFONES ÚTEIS
SEDE DA SAI:
3845-3156
BASE
COMUNITÁRIA:
3845-1098
POLÍCIA CIVIL:
3833-2533
SANTA CASA:
3832-7266
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)

Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

Santa Casa de Ubatuba Necessita de Doações de Cadeiras de Rodas
Em troca de doações a Santa Casa oferece o beneficio do selo social. O Selo Social - Prioridade pela Vida, é
uma iniciativa de um grupo, que tem como objetivo de auxiliar a Santa Casa na aquisição de produtos e serviços
para o melhor funcionamento da entidade.
À frente da iniciativa ,encontra-se o Dr. Lavoisier, diretor clínico da Santa Casa e,que juntos estão buscando
desenvolver projetos que contam com a ajuda de empresas e pessoas físicas, que possam dar apoio à entidade.
O objetivo principal dessa ajuda é o de cunho social e de solidariedade , e Santa Casa tem intenção de oferecer
uma contra partida, no sentido de agradecer a quem se sensibilizar e participar desta causa.
Para isso, pretende oferecer espaço para divulgação das empresas nas dependências da Santa Casa e também
nas comunicações internas, tais como:newsletter, site (em construção), entre outros.
A Santa Casa conta com apoio de alguns artistas para a divulgação do Selo, entre eles , o cantor e compositor
Renato Teixeira,que além de Padrinho da Campanha vem divulgando a idéia por todo o Brasil
Outro projeto em destaque é o Projeto de Adoção de Alunos em cursos profissionalizantes, que visa promover
um melhor aprimoramento para o jovem,visando melhor condições de competitividade para o seu ingresso no
mercado de trabalho. Para quem se interessar o telefone para contato é 12 3832-7266 / 12 3832-7531.

Descarte de Lixo de Poda
Temos notado e recebido reclamações a respeito do acúmulo de lixo verde nas áreas de preservação do
loteamento. Pedimos aos proprietários que orientem seus jardineiros e caseiros a picotar ao máximo o lixo
de poda e ensacá-lo (a SAI fornece os sacos) para retirada dos sacos pela SAI. É proibido por lei descartar
lixo orgânico, lixo de poda ou entulho nas áreas verdes, terrenos e em áreas comuns, sendo aplicável multa
aos infratores que forem flagrados cometendo este ato conforme a Lei Municipal 1691 – 1998.

Coleta Seletiva de Recicláveis: Participe!
A SAI disponibiliza na Av. Itamambuca pontos de coleta seletiva de recicláveis. Participe depositando
nos bags os tipos de resíduos abaixo (ensacados e secos):
•Papéis (papelão, caixas, jornais, revistas, cadernos, embalagens longa vida, etc.);
•Plásticos (garrafas de refrigerante/água/ óleo/vinagre/xampu, embalagens de margarina/manteiga,
tubos de pvc, baldes, cadeiras, mesas, brinquedos, copos, etc.);
•Metais (latas, panelas, canos, cadeiras, etc.);
•Vidros (garrafas, copos, embalagens, cacos, etc.).
Não deposite nos bags:
•Lixo Orgânico (restos de alimentos, lixo úmido, lixo do banheiro, fraldas, absorventes, etc.);
•Pilhas e baterias (procure um ponto de coleta especial para descartá-los);
•Isopor

Apelo pelo respeito aos Vizinhos e à Lei do Silêncio
Pedimos a todos os proprietários, principalmente àqueles que alugam suas casas, que colaborem com o
sossego de todos respeitando a lei do silêncio.
Nos últimos feriados temos recebido muitas reclamações de casas promovendo festas com som alto durante
todo o dia e a noite, que acabam incomodando toda a vizinhança.
Inclusive, durante o carnaval e feriado de páscoa, recebemos diversas queixas sobre som alto, bombas (fogos
de artifício) que foram soltas durante o dia e a noite, tirando o sossego das pessoas e animais do loteamento.
A SAI adverte que todas as denúncias serão notificadas e encaminhadas a Polícia Militar que deverá tomar
todas as providências cabíveis naqueles que casos que desrespeitem a lei, conforme prevê a Lei Municipal
2910 de 2007.

Visite a página da SAI no Facebook
http://www.facebook.com/pages/SAI-Associacao-Amigos-de-Itamambuca/277548159872

A SAI já tem sua página no Facebook. Acesse o endereço acima e faça parte
da rede de amigos que curtem nossa associação, recebendo novidades,
atualizações, informações sobre eventos e muito mais através da rede social
mais famosa do mundo.

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 – Fevereiro/11
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:
• A CASA DOS PNEUS - desconto de 5%, em peças e serviços para pagamento em cheque ou dinheiro.
Rua Prof. Thomaz Galhardo, 1059 – Centro – Ubatuba – SP – Fone: (12) 3832-4245
• 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
•OFTALMOLOGIA - Dr. Rodrigo Vianna Pozo– Desconto de 30%
Rua Professor Thomaz Galhardo, 110 (Santa Casa) – Centro – Ubatuba - SP
• 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.

