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Atenção: Assembléia Geral Ordinária – 19/02/2012
Amigos,
Será realizada no próximo dia 19/02/2012, 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 2011, apresentação da
previsão orçamentária 2012/2013, alteração do estatuto social para a criação da diretoria orçamentária, 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 e a melhoria de Itamambuca!
A Diretoria

Conheça e Participe do Programa de Restauração e
Manejo Ecológico das Áreas Verdes de Itamambuca
O que é?
Lançado em setembro de 2011, o Programa tem por objetivo a restauração e conservação da vegetação nativa de
Itamambuca, nas áreas de preservação como Áreas Verdes e Vegetação de Praia (jundu e formação adjacente).
O programa é coordenado tecnicamente pela Agrodrop (empresa de consultoria ambiental) e foi elaborado junto a Cetesb,
onde foi submetido o projeto para discussão e avaliação do órgão ambiental.
Parceiros: SAI, Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca (PGA), Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Associação dos
Amigos do Recanto da Vila (SAMITA) e AUS (Associação Ubatuba de Surf).
Situação das Áreas Verdes
No primeiro semestre de 2011 foi produzido o Diagnóstico do Estado de Conservação das Áreas Verdes, que caracterizou os
níveis de degradação das áreas que deveriam estar cobertas pela Mata Atlântica, vegetação nativa de nossa região,
associada à diferentes ecossistemas do nosso litoral, que no caso de Itamambuca vai desde as formações herbáceas e
arbustivas que cobrem as praia até a floresta de planície (Floresta de Restinga).
Como participar?
A participação ocorre em forma de apoio. Podem ser moradores ou empresas que se interessam em restaurar e conservar
Áreas Verdes. A SAI se responsabiliza pelo monitoramento das Áreas Verdes em restauração e integração da comunidade
com os resultados do Programa. Os apoiadores se responsabilizam pelo custeio dos projetos técnicos, execução e
manutenção.
Resultados esperados:
• Restauração e Preservação da Paisagem natural; Criação de corredores ecológicos; Educação Ambiental; Valorização do
loteamento; Qualidade e conforto ambiental.
Participe do Plantio das Mudas: venha participar conosco nas atividades de plantio de mudas nativas. Traga a sua família!
• AV01 (Área Verde 01): dias 19 e 20 de Janeiro / AV20 (Área Verde 20): dias 30 e 31 de Janeiro
• AV11 (Área Verde 11): dias 13 e 14 de Fevereiro
Os interessados em participar devem procurar a SAI (fone 12 3845.3156 ou a Agrodrop fone 12 3832.7029).

8ª Corrida de São Benedito é sucesso em Itamambuca!
No ultimo dia 31/12 foi realizada a já tradicional corrida do ultimo dia do ano dentro
de nosso loteamento. As inscrições foram feitas através da entrega de um kg de
alimento não-perecivel. Esse ano atingimos numero recorde de participantes e foram
arrecadados mais de 90kg que foram doados para a SAMITA que encaminhara para
famílias carentes de nossa região. A Corrida de Saõ Benedito é organizada pela SAI
e faz parte do Calendário Esportivo Oficial do município de Ubatuba.
Agradecemos a todos os participantes, colaboradores da SAI e Prefeitura Municipal
de Ubatuba pelo apoio que garantiu o sucesso do evento que tem como objetivo
promover o bem-estar através da pratica esportiva, a boa convivência entre vizinhos
e freqüentadores de Itamambuca, alem de reforço da consciência ecológica.

Participantes da Corrida
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Campanha contra Perturbação do Sossego
Férias e Carnaval são épocas para se comemorar com a família e os amigos. Melhor ainda se estiver
com eles em um paraíso como Itamambuca. Porém, não podemos esquecer que ao nosso redor, além
da natureza, temos nossos vizinhos, a quem sempre devemos respeitar. Pedimos a todos os
proprietários, principalmente aqueles que alugam suas casas, que colaborem com o sossego de todos
respeitando a lei do silêncio. Temos recebido reclamações de casas promovendo festas com som alto
durante todo o dia e a noite, que acabam incomodando toda a vizinhança.
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.

Sujeira de Reveillon na Praia? Em Itamambuca, não!
Um terrível habito das pessoas que costumam passar a
virada de ano novo na beira do mar, é o abandono de lixo
na areia após as comemorações. Sao restos de fogos de
artifício, garrafas, copos e muito mais.
Você que passa o Reveillon em Itamambuca talvez nem
note isso porque há muitos anos, a equipe de limpeza da
SAI monta um esquema especial para limpeza da praia no
primeiro dia do ano. Os funcionários começam a trabalhar já
na madrugada, quando ainda esta escuro, e terminam a
limpeza com a luz do sol as 8h30. Esse ano foram retirados
mais de 120 sacos de 100L, que ainda é muito, mas foi uma
redução de quase 50% em relação ao lixo do ano passado.
Parabéns a equipe da SAI que participou dessa
empreitada!!

Equipe trabalha duro no primeiro dia do ano

PREFEITURA:
3834-1000

Descarte do lixo verde e grandes resíduos de poda

SEC. DA SAÚDE:
3833-8580

É muito importante que os jardineiros(as) e caseiros(as) ensaquem todo o lixo verde e coloquem em
frente à sua residência. Os sacos poderão ser retirados na sede da SAI. A coleta dos sacos ocorre
às quintas e sextas feiras e nas manhãs dos sábados. Ressaltamos que os grandes resíduos de
poda (galhos e árvores grandes) não fazem parte deste procedimento e tampouco devem ser
descartados nas ruas, áreas verdes ou terrenos. Contrate um fornecedor de sua preferência para
fazer este tipo de coleta. Pedimos que todos orientem os seus jardineiros (as) e caseiros (as) sobre
este procedimento.
Alertamos que a Prefeitura Municipal de Ubatuba está atenta ao descarte inadequado do lixo verde e
irá multar os infratores baseado na Lei Municipal nº 1691/98. Contamos com a colaboração e
compreensão de todos!

DEPRN:
3832-1434
CETESB:
3832-3816
DEFESA CIVIL:
3832-5349
PARÓQUIA IMAC.
CONCEIÇÃO:
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)

Bicicletário instalado na Rua 30
A SAI instalou um Bicicletário na Rua 30 como parte do
projeto de recuperação de uma área de jundu que já está
altamente degradada. A área foi isolada e esta sendo
reflorestada com plantas nativas. O bicicletario foi feito
justamente para evitar que a área volte a ser invadida e
utilizada como estacionamento de bicicletas, como vinha
sendo feito anteriormente.
Essa iniciativa se torna importante porque alem de visar a
proteção e recuperação do meio-ambiente, colabora com o
bem-estar do freqüentador da praia, alem de incentivar o
uso de bicicleta.

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

Bicicletario na Rua 30: jundu livre de bicicletas

Ronda na Praia durante a temporada
A SAI contratou 02 vigias que farão a ronda na praia durante a temporada de verão. O vigias irão
orientar as pessoas para a retirada de cachorros da areia, não ocupar as áreas verdes com
cadeiras, pranchas de surf e outros pertences, não fazer fogueiras, alem de apoiar a fiscalização da
Prefeitura no combate aos ambulantes ilegais e apoiar a Policia Militar nas ocorrências de praia.

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
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A importância da lixeira na porta de casa
Manter uma lixeira adequada na porta de sua casa
também é forma de evitar que o lixo se espalhe pelo
loteamento e pela praia. Temos observado que algumas
casas não tem lixeira ou a mesma não é eficiente para
armazenar o lixo ate a retirada da prefeitura livre da
ação do tempo e de animais.

Lixeira inadequada com
pouco espaço para
acomodação dos sacos
e lixo espalhado

As lixeiras devem ter o acesso ao seu interior dificultado
para animais principalmente cães, gatos e saruês que
costumam rasgar os sacos em busca de restos de
comida. Manter um latão com tampa também é uma
solução para proteger o lixo. Se eventualmente o seu
lixo se rasgar, procure recolher o material que se
espalhou para ensacá-lo novamente, evitando que seja
levado pelo vento ou pela chuva para a natureza.
Manter a lixeira sempre limpa e higienizada evita o mau
cheiro e a atração de animais.
Exemplo de lixeira bem
protegida da ação do
tempo e dos animais

Mau exemplo de lixo
solto sem recolhimento:
risco de se espalhar pelo
ambiente
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SAI protocola ofícios para a Prefeitura Municipal de
Ubatuba e para o DNIT
Nos últimos 2 meses, como parte de seu trabalho de cobrar ações do poder publico, a SAI protocolou
ofícios junto a PMU solicitando:
1. Enviar maquinário e mão de obra para reformar a avenida central;
2. Alterar o local de cobrança da Zona Azul. A Zona Azul deve ser cobrada aonde os carros
estacionam. Aonde está sendo feita a cobrança atualmente, prejudica o fluxo de veículos dos
proprietários;
3. Instalação da Estação de Ginástica para a Terceira Idade na trilha da avenida central para atender
a população dos bairros de Itamambuca e visitantes;
4. Vinda da equipe da Zoonose para Itamambuca para retirar os cães e gatos sem donos, vacinar e
castrar os animais;
5. Abertura de retorno na avenida central entre as ruas 09 e 11 para facilitar o fluxo de veículos no
lado impar e evitar o uso da contra mão na avenida.
A SAI junto com a SAMITA protocolaram um ofício no DNIT solicitando:
1. A criação de um trevo na BR 101 com a saída/entrada do loteamento para evitar o risco de
acidentes de veículos e atropelamentos. Ali já aconteceram várias mortes, por atropelamento, de
pessoas (adultos e crianças) que moram no bairro Morro do Tiagão e Casanga e necessitam
atravessar a pista para trabalhar no Bairro de Itamambuca (praia), ir na Escola, ir no Posto de Saúde
ou simplesmente para ir fazer compras no comércio existente na entrada deste bairro, do outro lado
da BR.

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 – Dezembro/11
Associado da SAI tem vantagens em estabelecimentos de Ubatuba
A Casa dos Pneus (rodas, escapamento, suspensão, alinhamento e balanceamento) Pneus novos e recauchutados
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
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DRA. LUCIA LIO E DRA. JUSSARA MARTINS - desconto de 10% nos tratamentos de clinica geral,
implantes, próteses e ortodontia(aparelhos). Parcelamento em até 10 vezes sem juros.
Rua Conceição, 530 – sala 3 – Centro – Ubatuba – SP – fone: 3833-9642. Horário de atendimento: de 2ª. A 6ª. Das 08:00 as 18:30hs –
Sábado das 08:00 as 12:00
AQUA VET ANIMAL CENTER – desconto de 5% nas rações e 10% em medicamentos e equipamentos
Av. Dona Maria Alves, 1067 – Centro – telefone (12) 3833-6649
DR. RODRIGO VIANNA POZZO – Médico Oftalmologista – desconto de 30% nas consultas.
Rua Prof. Tomas Galhardo, 110 – Santa Casa de Ubatuba – Centro – Ubatuba – Fone: (12) 3832-2525
EAB Seguros – desconto de 12% - qualquer modalidade – Porto Seguro e Allianz
Av. de Acesso, 120 – Itamambuca – Ubatuba – Telefone: 3845-3303
FARMARYS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO – desconto de 15%
Rua Hans Staden, 285 – Centro – (12) 3832-6984
HIDROFLEX SURF SHOP – desconto de 20%
Av. Felix Guizzard, 348 – Bairro Pereque-Açu, (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: 3833-6600
OUSADIA SURF SHOP – desconto de 10%
Av. Maria Alves, 441 – Centro – Ubatuba – fone: 3833-3545
PADARIA INTEGRALE – DESCONTO DE 10% NOS PRODUTOS PRÓPRIOS – QUANDO RETIRADOS NO BALCÃO
Rua Dr. Esteves da Silva, 360 – Centro – Ubatuba/SP – fones: (12) 3836-1836 e (12) 7812-7634 Nextel: 90*24508
PIZZARIA PADANG – desconto de 10% somente 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% - pagamento em cheque ou dinheiro e Desconto de 5% - pagamento no
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.
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