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Pesquisa de Satisfação ganha versão online
Amigos,
Desde o mês passado enviamos junto de nosso boletim um rápido questionário para que possamos
medir a satisfação de nossos associados em relação a atuação da SAI em diversos aspectos.
Realizamos a mesma pesquisa no ano passado e de la para ca, temos trabalhado fortemente naqueles
pontos a serem melhorados de acordo com nossos associados.
Agora chegou a hora de ver como estamos evoluindo e onde mais podemos progredir. Pedimos a todos
que registrem sua opinião e retornem o formulário preenchido a SAI pessoalmente na sede ou na Base
Comunitária. A novidade é que a partir deste mês, estamos disponibilizando uma versão para
preenchimento online em nosso website.
Basta acessar o link www.itamambuca.org.br/?pg=pesquisa-satisfacao2 e responder. Caso não seja
possível, pedimos que entrem em contato conosco e retorne a pesquisa via correio, fax ou e-mail.
A opinião de todos é muito importante para que possamos entender os pontos positivos e aqueles a
serem melhorados para que possamos sempre aperfeiçoar nossa administração.
A Diretoria

Doação de Computadores para Educomunicação
A SAI assinou recentemente contrato com o Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), para dar início ao
projeto das “Oficinas de Educomunicação em Itamambuca”.
O projeto é voltado a jovens da comunidade da bacia hidrográfica de Itamambuca, que participarão das Oficinas
de Educomunicação, nas quais serão estimulados e orientados a investigar as causas e as conseqüências da
poluição do rio Itamambuca, a pesquisar possíveis soluções e a produzir material impresso e eletrônico para
divulgar essas informações, apoderando-se não apenas das novas linguagens, como participando do
planejamento e execução das ações.
O projeto alinha-se ao Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca (PGA), que enxerga a educação ambiental
como um tema transversal, indispensável para que as ações a serem empreendidas sejam discutidas e
compreendidas pela população local.
A obtenção de recursos do Fehidro exige uma contrapartida da SAI, que deverá doar quatro computadores ao
projeto, com configurações que permitam a edição de textos e fotos.
Por exigência do fundo financiador, definimos as características dos equipamentos, que são: Dual Core, 2.2GHz,
2GB, HD 250GB, Monitor 18,5''.
Portanto, solicitamos aos associados e amigos de Itamambuca a doação desses computadores, dentro dos
padrões especificados acima ou semelhantes, que darão aos jovens a oportunidade de compreender os
problemas ambientais da região, difundi-los e buscar soluções em conjunto.

Agradecimento ao Instituto Mar azul
O Instituto Marazul é um Centro de Medicina Esportiva localizado em São Paulo dedicado à promoção da
saúde, prevenção de doenças, melhoria da qualidade de vida e da performance esportiva.
Em comemoração aos seus 10 anos o Instituto Mar azul preparou uma programação de cursos e eventos em
setembro e outubro relacionados a saúde. O lucro obtido com o primeiro curso no valor de R$ 235, 00 foi doado
integralmente para a SAI, que serão utilizados na compra dos computadores do projeto Educomunicacao. Os
próximos cursos abordarão os seguintes temas: COZINHANDO DE FORMA SAUDÁVEL, MEU FILHO
ATLETA, ALMA PROFISSIONAL, TEORIA DO Y - SAÚDE E LONGEVIDADE,
Junto você poderá conferir um pouco da história do Instituto Mar azul com a exposição de fotos, materiais e
equipamentos de diversos atletas que já foram acompanhados por nós ao longo destes anos. Acesse
www.institutomarazul.com.br/?pg=cursos para maiores informações.
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Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

Capacitação Profissional na SAI
Foi realizado na sede da SAI no dia 21 de Agosto
o primeiro de uma série de treinamentos e
palestras com o objetivo de capacitar os
funcionários da SAI.
O treinamento foi ministrado pelo Capitão Franco
da Policia Militar. Durante 2 horas e com a sala
cheia, o Capitão falou sobre os conhecimentos
técnicos profissionais da área de vigilância e
portarias e os procedimentos e recursos para
inibir e dificultar a ação dos bandidos. Falou
também sobre direitos e deveres, sobre o perfil
Funcionários na sede SAI
atual de bandidos e o significado que as tatuagens feitas nas cadeias tem entre os
bandidos e como a PM interpreta isto.
Assim cumprimos uma parte da missão e dos valores da SAI que é prestar um serviço de
qualidade aos seus associados, com ética e respeito as pessoas.
O próximo treinamento está previsto para o mês de Outubro e será ministrado por um
soldado do Corpo de Bombeiros de Ubatuba. O tema é Primeiros Socorros.

Atividades Ambientais em Setembro e Outubro
O PGA (Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca) convida a
todos para os próximos eventos relacionados ao tema do meioambiente a serem realizados em Itamambuca. Serão enviadas
comunicações direcionadas com maiores detalhes de cada evento.
Programe sua participação:
21/09 (Dia da Arvore) - Plantio de espécies nativas na trilha Avenida Central do
Loteamento (lado ímpar) com participação das associações de bairros da bacia do Rio
Itamambuca e escola Honor Figueira;
25/09 - Inauguração do croqui ilustrativo das espécies plantas no lado ímpar;
25/09 - Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias com participação das associações da
bacia do rio Itamambuca, Escola Honor Figueira, Escola de Surf do Zecão e demais
parceiros.
09/10 - Palestra sobre o projeto de recuperação das áreas verdes: importância da
floresta na alimentação de pássaros, diversidade, principais espécies de árvores etc.

SAI instala lixeiras no canto esquerdo da praia
A SAI instalou lixeiras removíveis nas areais do
canto esquerdo da praia de Itamambuca, após a
rua 30. Nesta região da praia, por ser a foz de um
rio, não temos as lixeiras de cimento instaladas.
Apesar de ser uma área menos freqüentada pelos
turistas, acreditamos que com a instalação dessas
removíveis, evitamos que a pessoas tenham que
caminhar ate a próxima lixeira para descartar seu
lixo e os menos conscientes o depositem na areia.
Lixeira no canto esquerdo da praia
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Vantagens e Descontos
SAI - Associação Amigos de Itamambuca – Agosto/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:
• 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
• 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.

