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Atenção: Assembléia Geral Ordinária – 14/02/2010 - Eleições
Amigos,
Será realizada no próximo dia 14/02/2010, domingo de Carnaval, com primeira chamada as 20:00 horas e segunda
chamada as 20:30 horas, a Assembléia Geral Ordinária para prestação de contas do ano de 2009, eleição da
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, além de tratar de outros assuntos de interesse de todos os moradores e
proprietários de casas ou terrenos em Itamambuca.
Convidamos todos a colaborar com suas idéias e sugestões. Monte sua chapa para a eleição! A participação e o
engajamento de todos é fundamental para o atingimento dos objetivos da SAI.
A Diretoria

Diretoria se reúne com secretários municipais e cobra ações
No ultimo dia 11 de dezembro, nossos diretores: Luiz Paulo Horta de Siqueira (Zipa),
Roberto Caropreso e Mario Bonfa, Roberto (Ger. Adm.), os moradores do loteamento
Marcio Naves e José Lourenço Alvarez Junior e o Sr. Marcio J. dos Santos representante
do PGA, reuniram-se com os secretários de Cidadania e Desenvolvimento Social, Luis
Claudinei Salgado; de Segurança Pública e Defesa Social, Andrade Henrique dos Santos;
e de Educação, representado por Julio Santos. O prefeito Eduardo Cesar fez a abertura,
mas não pôde participar de todo o encontro devido a outros compromissos previamente
assumidos. Vejam as respostas dadas pelos secretários as principias demandas levadas
para a reunião:
Meio Ambiente

Representantes da SAI e secretários

• Apoio e participação da Prefeitura ao PGA: o primeiro projeto que a prefeitura irá
apoiar é o levantamento topográfico da Vila Itamambuca, a partir do qual será possível investir em projetos de saneamento,
recuperação da mata nativa, drenagem e reurbanização, com foco na despoluição do Rio Itamambuca.
• Coleta do lixo orgânico e reciclado: a PMU se comprometeu em intensificar a coleta de lixo reciclado na temporada, que passará
a ser de duas a três vezes por semana.
Infra-estrutura
• Melhoramento nas vias, com a passagem da máquina juntamente com o rolo, pelo menos uma vez por mês: a PMU se
comprometeu em melhorar a freqüência e a qualidade do serviço prestado.
• Resposta ao oficio enviado pela SAI a respeito do destino da verba arrecadada com a Zona Azul: de acordo com a PMU, os
12% arrecadados pelo poder público (88% ficam com a empresa que administra a cobrança) são investidos em saúde e educação. A
SAI cobrou investimentos em melhorias das ruas do loteamento. A PMU estudará a possibilidade.
Comunidade
• Apoio da Prefeitura para catalogar os livros da Biblioteca Comunitária: a PMU incluirá a Escola Honor Figueira no programa
APM (Associação de Pais e Mestres). Com isto, a escola pode pleitear recursos humanos, como o de um bibliotecário, para
catalogação.
• Implantação da Estação da Melhor Idade em Itamambuca, com aparelhos de ginástica para a terceira idade: a PMU conversará
com a Primeira Dama do Governo do Estado de São Paulo, responsável pelo projeto, para trazê-lo a Ubatuba.
• Autorização para construção, por parte da SAI, de uma quadra poliesportiva no CERE: o terreno do CERE pertence à Secretaria
da Educação. A PMU estudará a possibilidade.
• Apoio à Corrida “EcoRun Itamambuca - Correndo pelo Rio”, edição 2009: a PMU estudará o envio de uma ambulância para o
evento. Um representante da PMU virá para avaliar a possibilidade de incluir a corrida no calendário de eventos de Ubatuba para
2010.

SAI agradece as doações de livros para a Biblioteca Comunitária “Demão”
A SAI em nome da comunidade e dos alunos da Escola Municipal Honor Figueira mais uma vez gostaria de agradecer a
todos pelas doações de livros para a Biblioteca Comunitária Aldhemar de Freitas (Demão) instalada em nossa sede.
Informamos que estamos temporariamente impossibilitados de receber novas doações devido a falta de espaço para
armazenamento dos livros.
Nos próximos meses devemos finalizar o trabalho de organização e catalogação de todo o material recebido e assim que
tivermos aptos para expandir nosso acervo, voltaremos a receber as doações.
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31/12: Corrida de São Benedito em novo horário!
A VI Corrida de São Benedito é a seqüência de um trabalho que se desenvolve há cinco anos por
iniciativa da Associação Amigos de Itamambuca visando proporcionar às pessoas o estímulo a
atividade física, a interação entre os visitantes e a comunidade local e chamar a atenção para os
problemas ambientais existentes na região. Com o intuito de facilitar a participação de todos sem
atrapalhar as comemorações do último dia do ano, a partir desta edição largada será dada às 9
horas do dia 31 de dezembro. O percurso compreende 5 km a serem percorridos pelas ruas do
loteamento, o que torna o evento atraente para todos.
São premiados os três primeiros nas categorias: Masculino, Feminino, Comunidade Local Masculino
e Feminino, Master (acima de 40 anos) e Grand Master (acima de 55 anos) e Iniciantes (até 16 anos).
As inscrições para a corrida serão feitas na sede da SAI através da doação de 1 kg de alimento nãoperecível. O montante arrecadado será doado a entidade de serviço social do bairro de Itamambuca.
Além disso, o evento tem um apelo ecológico para chamar a atenção para a luta contra a poluição do
Rio Itamambuca, ganhando a denominação de EcoRun – Correndo pelo Rio.
Para o evento ganhar maior força e destaque, estão sendo oferecidas quotas de patrocínios a
empresas e pessoas interessadas em colaborar com sua viabilização. Empresários e profissionais
que estiverem dispostos a associar sua marca a este evento, devem entrar em contato com a SAI
através do e-mail ou um de nossos telefones ou diretamente com o Dr Marcelo Baboghluian, no
telefone 11- 3237-3939 ou email: eventos@projetomarazul.com.br

SAI realiza limpeza após estrago causado pela chuva
Após os estragos em Itamambuca causados pelas chuvas do
inicio do mês de dezembro, conforme informado via boletim
extraordinário enviado a todos os associados, muitos esforços
foram feitos pela limpeza da praia nos últimos dias.
A diretoria da SAI gostaria de parabenizar todos que colaboraram
e principalmente as equipes de manutenção e vigilância que
participaram de um esquema especial montado para a retirada
dos troncos e galhos das areais da praia.
A situação de dos acessos da praia danificados encontra-se um
pouco melhor com a diminuição do volume de chuvas, mas sem
uma solução definitiva por tratarem-se de áreas delicadas onde
qualquer intervenção humana pode trazer impactos ainda piores.

Equipe da SAI retira tronco da praia

A SAI agradece ainda a imensa colaboração do artista plástico Marcelo Maimoni, que já morou em
Itamambuca nos anos 90, e é especialista em transformar material orgânico em obras de arte.
Conheça mais sobre o trabalho do Marcelo no site http://www.marcelomaimoni.com.br.

SAI e PGA Itamambuca ensinam jardinagem ecológica

PARÓQUIA IMAC.
CONCEIÇÃO:
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)

Cerca de 20 pessoas, entre jardineiros e interessados, participaram da palestra sobre jardinagem
ecológica, dia 21 de dezembro, na sede da SAI, sob a coordenação da consultora do PGA, Regina
Teixeira. O objetivo foi conscientizar os participantes da importância do trabalho da SAI de
recolhimento do "lixo verde" e conseguir a adesão de todos ao projeto.

Lembre-se:

A terra é um ser vivo, com bactérias, fungos, vermes e insetos, cujo metabolismo a fazem ser
produtiva. Os fatores que matam esses seres são o sol direto e a chuva, por isso é necessário cobrir
o solo, com aparas de grama, casca de madeira, seixos e pedriscos. O grande vilão, no entanto, são
os venenos químicos, que geram a proteólise (quebra de proteínas mais complexas das plantas em
aminoácidos livres). Animais sugadores, como pulgões e cochonilhas, não conseguem digerir a
proteína inteira, mas absorvem a proteína quebrada. Portanto, a praga não é a causa da doença da
planta, mas o efeito.

Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

A palestra teve início com uma frase do físico-químico Lavoisier, que ajuda a entender a razão de se
reaproveitar a matéria orgânica : “Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”.

Em jardins com solos equilibrados, raramente aparecem pragas. Vale a pena deixar que a adubação
orgânica e as relações entre predadores e presas se estabeleça naturalmente e, em último caso,
utilizar os defensivos naturais.
Toda adubação deve ser orgânica, o que melhora a textura, a drenagem, a retenção de umidade e a
assimilação de nutrientes, favorecendo a microvida existente.
Veja como fazer um composto orgânico no blog do PGA: http://pgaitamambuca.blogspot.com

Dúvidas, críticas ou sugestões? Quer ter seu texto publicado? Mande um e-mail para sai@itamambuca.org.br
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Vantagens e Descontos
SAI - Associação Amigos de Itamambuca – Nov/2009
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 5% - 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/dinheiro) 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!!

