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SAI - Associação Amigos de Itamambuca
Amigos (as),
O MM Juiz da 2a. Vara Federal de São José dos Campos, Doutor Samuel de Castro Barbosa Neto, concedeu liminar
para suspender todos os efeitos da ordem do delegado de Polícia Federal de São Sebastião, determinando a
devolução imediata dos bens particulares apreendidos e a volta dos funcionários da SAI à circulação no interior do
loteamento, afirmando que a SAI não é uma empresa de segurança privada e tem o direito de exercer tais funções
legalmente asseguradas. Tal decisão reafirma, mais uma vez, a convicção da SAI de que sempre agiu dentro dos
estritos moldes de legalidade e transparência.
A SAI - Associação Amigos de Itamambuca não é e nem jamais foi uma "empresa de segurança privada"; é na
verdade uma entidade sem fins lucrativos, foi fundada há 35 anos por moradores do bairro para defender a praia e
a região contra a ocupação irregular, promover atos sociais em favor da comunidade e representá-los junto as
pessoas de direito público e privado. Funcionando de maneira pública e transparente desde sua fundação, além de
atuar no sentido de promover a preservação paisagística-ambiental da região e atividades sociais junto a
comunidade, a SAI também realiza na área do loteamento e na praia de Itamambuca, serviços de limpeza,
manutenção, apoio a fiscalização (devidamente autorizada por lei municipal) e zeladoria, sendo que os recursos
para tais serviços vem da contribuição financeira dos proprietários de imóveis situados dentro do loteamento. A
importância da SAI no contexto da preservação sócio-ambiental da região é reconhecida oficialmente pela Lei
Municipal 2.680/2005, que a declarou como Entidade de Utilidade Pública.
As denuncias mentirosas feitas recentemente ao Ministério Público e Policia Federal tem como objetivo encerrar as
atividades da SAI. Sem a SAI , Itamambuca vivera um caos. Pousadas ilegais serão instaladas no loteamento,
festas pagas para centenas de pessoas serão promovidas, quiosques serão instalados na área de jundu da praia,
teremos uma invasão de vendedores ambulantes sem licença da Prefeitura. A nossa família estará em risco por
conta do aumento da violência e o nosso patrimônio irá desvalorizar.
Não permita que isto aconteça! Colabore, participe, se envolva com a SAI!
A Diretoria

SAI elabora cartilha de boas práticas na realização de
obras e reformas dentro do loteamento
Com o intuito de manter a organização e a boa convivência entre vizinhos, além de evitar infrações às regras de construção
e reforma da Prefeitura e do loteamento, a SAI elaborou uma cartilha com uma série de recomendações que devem ser
seguidas por proprietários e seus contratados durante a realização de obras em Itamambuca.
O livreto impresso, com texto baseado na Legislação Municipal sobre conduta de Obras e Reformas e também no Estatuto
da SAI, é bastante didático e deverá ser retirado na sede da SAI sempre que se for iniciar alguma obra ou reforma. É
importante ressaltar que solicitamos que seja feito o cadastro dos empregados com nosso pessoal administrativo
antes do início de sua obra. Todas as recomendações devem ser levadas ao conhecimento de todos os trabalhadores
envolvidos na obra.
Confira os principais pontos abordados na cartilha preparada pela SAI. Retire uma cópia da cartilha na SAI!

ENTULHO
Use caçamba para o entulho.
Não coloque entulho nas ruas
com o objetivo de tapar buracos

CANTEIRO DE OBRA
Não use o espaço publico
(calçada, rua, área verde e terrenos
vizinhos).

MATERIAL

Entrega de material e trânsito de
caminhões, somente de segunda a
sexta.

Não faça massa na rua.

Não deposite entulho nas áreas
verdes, terrenos ou calçadas.

Não corte madeira, ferros, pisos e
azulejos na rua.
Não plante ou obstrua as
calçadas; isso dificulta o uso do
"passeio público".
Cumpra as medidas da planta
que foi aprovada na SAI e na PMU.
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Não estocar material na rua ou
calçada por mais de 48 horas

HORÁRIOS DA OBRA

Segunda a Sexta
8:00 hs às 17:00 hs.
Sábado
9:00 hs às 13:00 hs.

Não estocar ou depositar material
nas áreas verdes e terreno alheio.

USO DE EQUIPAMENTOS
O uso de equipamento elétrico,
martelos e marretas é permitido de
segunda à sexta das 8:00 hs às
17:00 hs.
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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
SABESP:
3832-1427
POLÍCIA
RODOVIÁRIA:
3832-0287
ELEKTRO:
0800-7010102
PREFEITURA:
3834-1000
SEC. DA SAÚDE:
3833-8580
DEPRN:
3832-1434
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!

Atenção para a correta utilização dos bags
coletores de lixo reciclável!!!
A SAI disponibiliza na Av. Itamambuca pontos de coleta seletiva de recicláveis. Colabore
orientando seus vizinhos!
Deposite nos bags apenas os tipos de resíduos abaixo (ensacados e secos):
 Papéis (papelão, caixas, jornais, revistas, cadernos, embalagens longa vida, etc.);
 Plásticos (garrafas de refrigerante / água / óleo / vinagre / xampu, embalagens de margarina /
manteiga, tubos de pvc, baldes, cadeiras, mesas, brinquedos, copos, etc.);
 Metais (latas, panelas, canos, cadeiras, etc.);
 Vidros (garrafas, copos, embalagens, cacos, etc.).
Atenção! Temos encontrado muito material inapropriado nos bags. Não deposite:
 Lixo Orgânico (restos de alimentos, lixo úmido, lixo de banheiro, fraldas, absorventes, etc.);
 Pilhas e baterias e Lâmpadas
 Isopor / Guarda-sóis / Cadeiras de Praia / Pneus / Pranchas de Surf / Móveis (Chame a SAI
para retirar em sua residência).
Importante! Já obtivemos a aprovação da planta da Estação de Reciclados por parte da
Prefeitura. Agora daremos a entrada na Cetesb para obtermos a licença.

Inauguração da Estação de Observação de Aves:
Venha Participar com a sua Família!
Por iniciativa da SAI e do PGA Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca, será implementado
um roteiro especifico para observação de aves dentro do loteamento de Itamambuca. O projeto é
uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e empresários locais que contará com a
instalação de placas de identificação e sinalização além de comedouros ao longo da trilha central
da Avenida Itamambuca. O projeto que será implantado em Abril de 2012, faz parte do escopo a
educação ambiental junto as crianças da Escola Municipal Honor Figueira, proprietários e turistas.
Ubatuba é hoje um dos municípios do Brasil que recebe mais visitantes com o intuito exclusivo de
observar pássaros. 90% de seu território está coberto de Mata Atlântica, e se estima que abriga
30% de todas as espécies de aves brasileiras e cerca de 5% de aves de todo o mundo.
A inauguração será no dia 07 de Abril (sábado do feriado de Páscoa) às 11:00 hs da manhã em
frente a sede da SAI.

SAI faz teste com emulsão asfáltica na avenida
O mini bloquete (ou emulsão asfáltica) é recomendado para recobrimento da pista da Avenida
Itamambuca por que permite a drenagem da água e é resistente a lugares úmidos e chuvosos.
Com o apoio de um engenheiro do Dersa e da Prefeitura Municipal a SAI realizou durante o mês
de janeiro um teste em um trecho de 80 m2 na avenida central. Vamos avaliar os resultados por
03 meses e, se o produto se mostrar adequado, será proposta uma parceria onde a SAI fornece o
material e a Prefeitura disponibiliza os equipamentos e a mão de obra.
Para os recursos de compra do material para aplicação em toda a extensão da avenida, o projeto
será levado para aprovação dos associados, uma vez que será preciso fazer uma chamada extra
para arrecadação da verba necessária, pois não estaria dentro do orçamento atual da SAI.

Você já pensou em votar em Ubatuba?
A SAI convida todos os associados que não são residentes em Ubatuba a refletir a respeito da
transferência de seu título de eleitor e de sua família para o munícipio. Com a chegada das
eleições municipais esse tema se torna de extrema importância. Cada voto em uma zona pouco
populosa como Itamambuca pode fazer a diferença em prol de um candidato que apresente boas
intenções e planos interessantes para nossa região.
Conhecer os candidatos e suas propostas é muito importante para ajudar a definir nossos planos
e prioridades para o futuro.
Deixamos claro que a SAI é uma associação apartidária, que não apoia nenhum candidato e que
independente de quem seja eleito, manterá sempre a mesma postura de cobrança, fiscalização e
colaboração em relação ao que é de bem e de interesse a Itamambuca.

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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Cuidados contra a Dengue em Itamambuca
ATENÇÃO! FORAM IDENTIFICADOS VÁRIOS FOCOS EM
NOSSO LOTEAMENTO EM INSPEÇÃO FEITA PELA
EQUIPE DA PREFEITURA.
A chegada da temporada de chuvas traz uma preocupação adicional
com a saúde pública. O acúmulo de água em diferentes tipos de objetos
vira terra fértil para o aparecimento de criadouros do mosquito Aedes
aegypti, transmissor da dengue, uma doença que pode até levar à morte.
Por isso recomendamos, que moradores, jardineiros e caseiros
mantenha-se em estado de alerta para os cuidados mais básicos,
adotando medidas simples que podem fazer uma grande diferença.
Basta evitar os focos de acúmulo de água, locais propícios para a
criação do mosquito. Para isso, é importante não acumular água em
latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus
velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água,
piscinas e lonas, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras,
entre outros. Veja algumas dicas importantes:

Fonte: www.dengue.org.br
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Vantagens e Descontos
SAI - Associação Amigos de Itamambuca – Janeiro/12
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
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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