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Atenção: Assembléia Geral Ordinária – 06/03/2011
Amigos,
Será realizada no próximo dia 06/03/2011 (Domingo de Carnaval), com primeira chamada as 19:30 horas e segunda
chamada as 20:00 horas, a Assembléia Geral Ordinária para prestação de contas do ano de 2010, orçamento para
2011, além de tratar de outros assuntos de interesse de todos os moradores e proprietários de casas ou terrenos
em Itamambuca.
Convidamos todos a colaborar trazendo suas idéias e sugestões. A participação e o engajamento de todos é
fundamental para que conquistemos os objetivos da SAI na preservação de Itamambuca.
A Diretoria

Balanço do Projeto Lixo Zero durante o mês de janeiro
O primeiro mês do Projeto Lixo Zero teve um balanço bastante positivo. Durante
todo o mês de janeiro e início de fevereiro, foram coletados no total 49kg de
materiais recicláveis que serão encaminhados para reciclagem, distribuídos por
composição de acordo com o gráfico ao lado.
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Já o Lixômetro, que mede a quantidade coletada de resíduos descartados
inadequadamente nas ruas, praia e áreas verdes, registrou um volume de 31
sacos de 100L. Precisamos do apoio dos proprietários e turistas para reduzir
esse número. Ver foto abaixo da placa atualizada.
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Durante dez dias, principalmente aos finais de semana, foram realizadas sessões
do Teatro de Areia, uma apresentação cênica bem-humorada permeada de
conceitos de educação ambiental, encenada na própria praia junto ao público.
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Aos finais de semana tivemos também uma tenda no canto direito da praia em
parceria com a empresa Mac Boot onde foram efetuadas a doação de cerca de 600
mudas de Ipê-roxo e Ipê-amarelo. A tenda foi montada ao final da Rua 23 e foram
recebidas cerca de 700 pessoas, que elogiaram bastante a iniciativa.
Todas as atividades tiveram uma grande aceitação tanto do público veranista
quanto dos moradores e comerciantes em geral e, por isso, pretendemos fechar
com os patrocinadores a continuidade no carnaval para que se consiga atingir um
público ainda maior.

Lixômetro atualizado com os números de Janeiro/11

A participação da comunidade local também tem sido fundamental para mantermos
o projeto e contamos com a participação de cada vez mais pessoas daqui para
frente para fazermos da edeucação ambiental algo permanente em Itamambuca.

Aproveitando o ensejo queremos agradecer os patrocinadores do projeto, assim como as pessoas envolvidas direta e
indiretamente nas etapas de implantação do mesmo.
A realização da campanha Lixo Zero é da ONG APPRU e do Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca - PGA, com
patrocínio da Macboot, EAB Imóveis e da Mango Creperia e como parceiros: Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte
(CBH-LN), Associação Amigos de Itamambuca (SAI), Associação de Amigos de Moradores de Itamambuca (SAMITA) e
Cetesb. Apoios: Itamambuca Eco Resort, Atmosfera Desenvolvimento Imobiliário, Restaurante e Pizzaria Padang; Padaria
Padoca Itamambuca, Twin Flats e Hotel, Mercado Primata, Super Verão Ubatuba e Ubatuba em Revista.

Projeto Lixo Zero é tema de programa na Rede Vanguarda
O programa “Planeta Vanguarda”, apresentado pela jornalista Hellen Santos, da emissora Vanguarda, afiliada da Rede
Globo no Vale do Paraíba e Litoral Norte, exibiu na sexta-feira, 21/01 um programa especial sobre o projeto Lixo Zero em
Itamambuca.
O Planeta investe em temas como cidadania e também esportes radicais, com matérias voltadas para o Ecoturismo, relatos
do dia-a-dia das pessoas, do seu modo de vida com foco no meio ambiente.
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SERVIÇO:
TELEFONES ÚTEIS
SEDE DA SAI:
3845-3156
BASE
COMUNITÁRIA:
3845-1098
POLÍCIA CIVIL:
3833-2533
SANTA CASA:
3232-7266
3832-7531
POLÍCIA MILITAR:
3832-3598
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3832-1434
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CONCEIÇÃO:
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)

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

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 nossa vizinhança, a quem sempre devemos respeitar. Por isso, pedimos a todos
que evitem a emissão de sons e ruídos de qualquer espécie em volume excessivo, durante qualquer
horário do dia. Ubatuba possui legislação específica para tratar do assunto (Lei 2.910 de 2.007) e caso
seja desrespeitada a lei do silêncio, os proprietários dos imóveis serão responsabilizados através de
lavramento de Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia. Isso será válido inclusive para os
imóveis alugados, por isso, alerte seus inquilinos para que sejam conscientes e respeitem a vizinhança
para evitar problemas legais.

PM: 24 hs por dia em Itamambuca em Janeiro
Balanço positivo também para a presença 24h da Polícia Militar na Base Comunitária de Itamambuca
durante o mês de janeiro. Segue abaixo um breve resumo das ocorrências atendidas ao longo do
mês: 8 ocorrencias de som alto; 3 furtos, sendo 1 já resolvido e 2 ainda em investigação de autoria; 3
veiculos apreendidos, 1 moto e 2 carros, dos quais um foi por posse de drogas; 1 agressão entre
casal; 3 atos de vandalismo (resolvidos). Além disso, ocorreram algumas autuações de infração de
condutores de veiculos, tais como: transitar na contra-mão, não uso do cinto de segurança, falta de
placas, etc.
A Base Comunitária de Itamambuca foi construída pela SAI - Associação Amigos de Itamambuca com
o apoio da Prefeitura Municipal de Ubatuba. Inaugurada em 7 de setembro de 2007, a Base
Comunitária é utilizada pela Polícia Militar durante a temporada e feriados para atendimento de
ocorrências de toda a região norte de Ubatuba.

Vandalismo nos bags de recicláveis e placas
Temos que lamentar atos de vandalismo que foram registrados ao longo do mês de janeiro em alguns
dos bags coletores de lixo reciclável e placas de sinalização dentro do loteamento, causando inclusive
princípio de incêndio. São atitudes inconseqüentes que não trazem benefício a ninguém, colocando a
vida de pessoas, animais e plantas em risco, além de prejudicar o trabalho de coleta para reciclagem
que fazemos com o intuito de minimizar os impactos de nosso resíduos na natureza.
A polícia foi envolvida e os casos foram resolvidos, sendo assim, esperamos não ter novas
ocorrências desse em Itamambuca, um lugar que deve ser de harmonia e convivência pacífica de
moradores e visitantes.

Dicas de segurança
Para evitar a ação de bandidos e pessoas mal-intencionadas, seja em Itamambuca ou em qualquer
outro lugar, seguem dicas para passar sua estadia no litoral tranqüilamente:
Nas residências:
Tranque as portas e as janelas quando for à praia ou sair de casa.
Lugar publico:
Cuidado com ostentação de bens materiais tais como: relógios, jóias, notebook, etc;
Evite abrir a carteira com dinheiro em locais publicos;
Evite deixar objetos dentro dos veículos.

Visite a página da SAI no Facebook
http://www.facebook.com/pages/SAI-Associacao-Amigos-de-Itamambuca/277548159872
A SAI já tem sua página no Facebook. Acesse o endereço acima e
faça parte da rede de amigos que curtem nossa associação,
recebendo novidades, atualizações, informações sobre eventos e
muito mais através da rede social mais famosa do mundo.

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 – Janeiro/11
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.

