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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

Chuvas causam transtornos durante todo o mês em Ubatuba
O inicio do ano de 2010 foi bastante conturbado para moradores e turistas por causa do alto volume de chuvas em Ubatuba.
Logo na volta do feriado prolongado de ano novo, a cheia do Rio Paraitinga, que causou a tragédia em São Luis do Paraitinga,
interditou a rodovia Osvaldo Cruz, obrigando os motoristas a utilizarem a Rodovia dos Tamoios para subir a serra. O resultado
foram congestionamentos históricos na Rodovia Rio-Santos, que fizeram com que algumas pessoas percorressem o trecho de
Ubatuba a Caraguatatuba em até 10 horas.
Ao longo do mês, foram diversas enchentes e deslizamentos de terra no município, resultando em diversas pessoas
desabrigadas. Um surto de diarréia atingiu diversas cidades do litoral de São Paulo, dentre as quais Ubatuba, e alguns
especialistas acusam as chuvas como um provável causador do distúrbio, através da contaminação das águas. O acúmulo de
lixo nas ruas e algumas praias da cidade também é um problema visível nos últimos dias.
Em Itamambuca, a SAI tem focado seus esforços na limpeza da praia, bem como identificando pontos que podem oferecer
risco de alagamento ou acumulo de água que possa servir como deposito de ovos para o mosquito da dengue.
Quanto ao problema de erosão na área de jundu e da praia, a SAI está buscando consultoria profissional especialista na área
de geotecnia para providenciar um diagnostico e sugestões de ações que poderão ser feitas para minimizar os impactos da
chuva naquela área.

Cuidados contra a dengue são fundamentais na época de chuvas
É sempre importante relembrar os principais cuidados que devemos tomar para nos proteger: tratar sempre a água das
piscinas; evitar acumulo de água parada em cacos de vidro sobre os muros, vasos e plantas (principalmente bromélias);
manter caixas de água, reservatórios, lixeiras e vasos sanitários sempre fechados; trocar sempre a água da vasilha de seus
animais; não deixar acumular lixo nem entulho. Se o recipiente estiver fora de alcance (na casa do vizinho ou um terreno, por
exemplo), entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde.
A equipe de Controle de Endemias de Ubatuba juntamente com o Programa Saúde da Família está realizando diversos
arrastões por Ubatuba, com o objetivo de combater à Dengue.
No ultimo dia 19 de janeiro, os arrastões começaram a ser feitos no centro da cidade. Os agentes da saúde estão eliminando
possíveis criadouros, evitando o aumento da incidência do mosquito transmissor da dengue. Diversas cidades do Estado já
apresentam casos da doença este ano.
Vamos trabalhar juntos para manter a dengue longe de Itamambuca e garantir o bem-estar de todos.

Equipe da SAI garante a limpeza da praia no primeiro dia do ano
Apesar das fortes chuvas que marcaram a virada do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, a equipe de manutenção da SAI
iniciou tradicionalmente a limpeza da praia as 5h da manha no primeiro dia do ano.
O trabalho, que terminou por volta das 08:30 horas, recolheu no total 50 sacos de lixo de 100 litros de material das lixeiras e
também que estava jogado pelas areais da praia.

Itamambuca presente no Conselho Municipal de Meio Ambiente
A Associação de Amigos do Recanto da Vila – SAMITA e a Associação Amigos de Itamambuca - SAI, ambas entidades que
compõem o PGA – Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca, foram eleitas respectivamente representantes titular e
suplente da região norte de Ubatuba no CMMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente. O CMMA tem como principal objetivo
assessorar a formulação e a implementação de políticas municipais referentes ao assunto. Essa é mais uma grande conquista
do PGA, que já está trabalhando em parceria com as duas associações, para por em prática as ações descritas no Termo de
Referência.
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"Porque contribuo com a SAI” por Wagner Migliano
Wagner de Lemos Migliano freqüenta Itamambuca desde 1995
quando aos feriados usufruía da casa de seu irmão na Rua 2. O
sonho de sua esposa era construir algo próprio e no ano 2000
inauguraram sua casa no dia de Natal. Diz que escolheu
Itamambuca pelo cenário paradisíaco da praia e a tranqüilidade do
loteamento.

SANTA CASA:
3232-7266
3832-7531

Por que você contribui com a SAI? Quais os benefícios que
você enxerga que são proporcionados pela atuação de nossa
associação? Como proprietário sinto-me na obrigação de
Wagner e a tranqüilidade de sua casa
contribuir desde a inauguração de minha casa pois passei a fazer
parte de uma associação que luta para o bem estar dos moradores; que está sempre cobrando a
prefeitura por melhorias e sempre preocupada com o meio ambiente e com a poluição do rio
Itamambuca .

POLÍCIA MILITAR:
3832-3598

De que maneira você costuma colaborar com a SAI e Itamambuca? Pagando minha contribuição
em dia e dando minha opinião quanto a melhorias .

POLÍCIA CIVIL:
3833-2533

SABESP:
3832-1427
POLÍCIA
RODOVIÁRIA:
3832-0287
ELEKTRO:
0800-7010102

Quais são os pontos relacionados, a Itamambuca, que você considera fundamentais, sobre os
quais a SAI deve intensificar sua atuação? Se possível o remanejo ou ajuda na construção de
fossas das casas que estão de forma irregular com dejetos e esgoto sendo despejados no Rio
Itamambuca; intensificar junto a Prefeitura a colocação de blocos na avenida principal; intensificar as
rondas de segurança do loteamento; solicitar que a viatura da Policia Militar quando estiver no
loteamento faça uma pequena ronda pois isso ajuda a inibir possíveis arruaceiros (malandros).
Acredito ainda que seria interessante a SAI plantar arvores frutíferas na avenida principal e em
algumas áreas verdes para ajudar a manter e trazer novamente a fauna pois normalmente quando é
construído algum imóvel a maioria da vegetação nativa é retirada.

PREFEITURA:
3834-1000
SEC. DA SAÚDE:
3833-8580

Pedido de Ajuda: Lar Vicentino de Ubatuba

DEPRN:
3832-1434

O Lar Vicentino de Ubatuba é uma entidade sem fins lucrativos, destinada a cuidar de idosos
desamparados. Em janeiro deste ano completou 37 anos de atividades ininterruptas, mas isso pode
mudar devido a entidade enfrentar uma grave crise financeira.

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!

Com despesas de aproximadamente R$ 21 mil por mês, a presidente Maria Célia Pereira da Cunha
Canto, procurou a diretoria da Associação Comercial de Ubatuba informando que o Lar Vicentino
fechará as portas no próximo mês de maio, por não conseguir mais manter a entidade.
De acordo com a presidente, os gastos são muito altos e as colaborações não estão sendo
suficientes para suprir a demanda. “Fralda é um dos itens mais caros que precisamos obter e só para
se ter uma idéia, são 4 pacotes que o Lar precisa por dia”, explicou.
Quem possui conta bancária e interesse em contribuir, pode ir até a entidade e preencher uma ficha
de compromisso, qual descontará automaticamente, todo mês, uma quantia a ser destinada ao Lar.
Se o doador preferir, o Lar dispõe de um cobrador também. Se informe, pois sua doação pode ser
descontada do imposto de renda.
Para doações: Lar Vicentino de Ubatuba (Rua Minas Gerais, 402 – Centro. Tel: 12 – 3832 - 1532. Dona Elza ou Zezé)
CGC nº 045.086.170/0001-79 / Banco: HSBC- 399- Agencia: 01203-8 / Conta Corrente nº 02514-80.
Fonte: ACIU - Associação Comercial de Ubatuba

Destaque do Mês – Vlademir dos Santos
O destaque do mês é o vigia Vlademir dos Santos, funcionário da SAI desde 1994,
pela sua proatividade e competência. No ultimo dia 20 de novembro pela manha, o
vigia abordou um individuo suspeito que andava pelas ruas do loteamento, descobriu
que o mesmo estava de posse de um veiculo furtado e que procurava uma residência
para roubá-la.
A policia foi acionada imediatamente e fomos informados de que o suspeito já havia
sido condenado anteriormente a três anos de prisão por roubo a mão armada.
Parabéns ao vigia Vlademir que executou perfeitamente sua função preventiva
evitando a ocorrência deste grave incidente em nosso loteamento.

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 – Jan/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:
• 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 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;
Estamos desenvolvendo novas parcerias que em breve iremos divulgar.
Aproveite mais esta vantagem de ser Associado da SAI!!
Participe!!

