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LIXO VERDE
A SAI faz a remoção de lixo verde das casas dos associados semanalmente recolhendo corte
de grama e algumas podas. Para isso, o jardineiro passa na sede, pede dois a três sacos de lixo
reforçados e dá o nome do associado. Estes sacos ﬁcam na frente das casas e são recolhidos pelo
nosso pessoal nas quintas e sextas-feiras. O que vem acontecendo é que o jardineiro faz o jardim do
associado e o do não associado e deixam os sacos na frente da casa do associado para a SAI retirar.
Outras pessoas estão comprando sacos pretos não apropriados e colocando nas ruas para nós
retirarmos. O plástico, de qualidade inferior, rasga com o peso do material, atrasando assim o
serviço prestado.
Uma outra grande demanda que nós observamos, foi que nesse periodo de isolamento social,
a ocupação das propriedades foi intensiﬁcada, assim como as manutenções nos respectivos jardins.
Nós observamos que alguns contratam caçambas e caminhões para a retirada desses volumes e
outros deixam na frente da sua casa ou na casa do vizinho, nas vielas e nos balões. Essas grandes
podas sem o acondicionamento em sacos próprios não pode fazer parte do serviço da SAI.
Em alguns casos, o associado solicita a nossa gerência a retirada do material na sua rua mesmo que
esteja em frente às casas do não associado pois o acúmulo está atraindo animais.
Os nossos associados não podem ser penalizados de ter uma rua, viela ou balão com este material,
aparentando um descuido da SAI. Temos conhecimento de todo volume de poda e de descarte de
forma irregular, recebemos dos nossos colaboradores da zeladoria informações e até a origem
deste material.
Isto posto, pedimos a colaboração dos associados para orientarem seus jardineiros a não
colocarem o lixo verde de outras propriedades na frente da sua casa. Conversem com seus vizinhos
para se associarem também. O descarte irregular deve ser notiﬁcado individualmente por cada
morador à prefeitura de Ubatuba (https://www.ubatuba.sp.gov.br/administracao-direta/sms
/vigilancia-em-saude/denuncia/). Não adianta só a SAI fazer essa denúncia, precisamos de várias
pessoas para que a prefeitura nos ajude. Respeitem Itamambuca!
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CAMPANHA EDUCATIVA
Estamos preparando uma campanha educativa de boas-vindas e orientações aos turistas,
com a participação de crianças e adolescentes que moram ou frequentam Itamambuca. A cada
quinzena, vamos lançar um tema. Com a ajuda dos pais, e na segurança de seus lares, os
participantes vão reﬂetir sobre esse tema e, então, produzir um desenho e um texto-legenda com
suas ideias. Vamos começar por onde tudo começa: o manguezal, berçário da vida marinha. O
material deve ser assinado com o primeiro nome da criança e idade, escaneado (hoje há aplicativos
que o fazem) e enviado para o email preserveitamambuca@gmail.com ou deixado na guarita da SAI
ao lado do PEV.
Os trabalhos serão divulgados nas redes sociais; poderão ser usados para substituir o painel
que está na frente da escola Honor Figueira, pois já se encontra desgastado pelo tempo; e para
compor placas educativas para serem colocadas ao longo da avenida Itamambuca e outras
localidades a serem discutidas (o custo das placas poderá ser rateado entre os pais, para
materializar a campanha). Não é um concurso, mas um trabalho de colaboração. Inclusive,
incentivem os ﬁlhos funcionários a participar também!
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INDICADORES
Estes são os nossos indicativos atualizados:
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ZELADORIA
A Zeladoria atende diversas ocorrências no loteamento, publicamos nas mídias sociais os
eventos da semana. Nesta primeira semana de agosto a zeladora foi chamada para:
Disparos de alarmes – 4
Abordagem a suspeitos – 3
Direção perigosa – 4 (veículos em alta velocidade pela avenida, abordados e orientados)
Fogueira – 5
Apoio ao associado – 2 (retirada de cobra rua 22 e rua 24)
Som alto – 8
Cachorro na praia – 12
É muito importante que o associado mantenha seu cadastro atualizado com número de
celular e email para que nossa equipe possa entrar em contato para relatar possíveis eventos na sua
propriedade.

Visite nosso site, mantenha seu cadastro atualizado:
https://itamambuca.org.br
Fale com a SAI
TEL: (12) 3845-3156 (Sede) | (12) 3845-1098 (Base Comunitária 24h)
Whatsapp: (12) 99644-1585 | ouvidoria@itamabuca.org.br

