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Editorial
Destacamos neste número uma nota sobre a reunião que aconteceu com os candidatos à Prefeitura de
Ubatuba, por considerarmos fundamental um diálogo e o compromisso da futura gestão com os assuntos que
dizem respeito à bacia do rio Itamambuca.
A SAI informa também aos proprietários os procedimentos para impressão da 2ª via de boletos, caso não
recebam em suas casas.
E temos ainda nossa coluna de depoimentos de proprietários, desta vez o Tchó, que fala de suas impressões
sobre a nossa praia. Pedimos que compartilhem este boletim com sua família, com amigos, vizinhos, pois é
muito importante que todos os frequentadores de Itamambuca conheçam os serviços que a SAI disponibiliza e
os projetos ambientais e sociais que a Associação realiza.
O Boletim está disponível no site http://www.itamambuca.org.br/?pg=boletins e no Facebook da SAI
http://www.facebook.com/pages/SAI-Associa%C3%A7%C3%A3o-Amigos-de-Itamambuca/277548159872
E siga-nos no Facebook!
As formas de participação são inúmeras. Contamos com sua colaboração!
A Diretoria

Karina S. Lima, aluna do Projeto EDUCOM

PGA realiza encontro com candidatos a prefeito de Ubatuba para
assinatura de Protocolo de Intenções

Ação de plantio de vegetação ciliar durante o Brasil Surf Pro
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No

dia 15/08 foi realizado no
Itamambuca Eco Resort um
evento para a assinatura, por
parte dos candidatos a prefeito
de Ubatuba, de um Protocolo
de Intenções para com as
ações do Plano de Gestão
Ambiental - PGA. O evento
contou com a presença dos
candidatos
e
demais
autoridades convidadas.
A intenção do protocolo foi de
firmar entre o PGA e
os candidatos o compromisso
de apoiarem projetos que
venham a ser propostos e/ou
executados na bacia de
Itamambuca, a fim de fomentar
a melhoria das condições de
vida, nos aspectos social,
ambiental e econômico.
Os resultados do encontro,
assim como as fotos, serão
tema do boletim de Agosto de
2012.
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Porque contribuo com a SAI
Depoimento de Ailton “Tchó” Freitas

Helena, filha do Dnão,
segue o caminho do pai

Tchó em bela performance

Alguns não enxergam a importância da SAI importância de haver maior consciência por
para a preservação da praia de Itamambuca. parte dos proprietários e moradores de toda a
Comecei a frequentar Ubatuba na década de 80, área que abrange o Rio Itamambuca.
vindo do litoral sul, já em fase de degradação. Naquela época, na Praia Grande, também não
Avenida à beira mar, roubos de veranistas, havia quiosques, só um trailer e o Salva Vidas.
Praia de Itamambuca
- Karina
S. Lima
- Aluna do Ainda
Projeto Educom
ocupações irregulares
e dai por
diante...
Quando
tinha areia branca e dunas, difícil de
cheguei a Ubatuba, costumava ficar na casa de encontrar hoje em dia por lá. Mas isso ainda
amigos na Praia Grande e no Itaguá. Toda encontramos em Itamambuca, devido à ação da
manhã íamos surfar nas praias do norte SAI para a preservação do JUNDU, que
(Vermelha do Norte, Itamambuca ou Félix) e à contribui para a fixação da areia e proporciona a
tarde era Praia Grande ou Toninhas, mas movimentação dela pela praia, formando os
sempre antes de voltar ao centro, dávamos um bancos de areia onde quebram as ondas, sem
mergulho no rio Itamambuca para tirar o sal do falar no privilégio de ter a mata à beira mar.
corpo. Agora isso não é mais possível, apesar Possuo minha casa desde 89 e por isso
da luta da SAI pela despoluição do rio. Mas contribuo com a SAI para que isso perdure e não
poderia estar pior, se a SAI não impedisse a aconteça o que vem acontecendo com diversas
construção de prédios de três andares na praias do Litoral Norte. Devemos proteger e
entrada de Itamambuca, pois o esgoto desses contribuir para preservar esse paraíso que é
prédios e a densidade populacional poderiam nosso (de todos os frequentadores) e se há
contribuir ainda mais para a degradação do Rio pessoas que não enxergam a importância da
Itamambuca.
SAI dentro do loteamento, é só sentar na praia e
Quando chove forte, as árvores derrubadas pela ver que ela está limpa... ESSA AÇÃO É FEITA
chuva na beira do rio se espalham por toda a EXCLUSIVAMENTE PELA SAI TODOS OS
praia. Agora imaginem esse rio mais poluído, DIAS!!!
isso acabaria com nosso paraíso. Por isso a
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Surfistas profissionais e amadores se encontram em palestra na SAI
No mês de junho tivemos a Equipe Oakley
de surfistas profissionais realizando um
treinamento intensivo em Itamambuca.
Dentro da programação desenvolvida, a
SAI promoveu uma palestra, realizada pelo
Dr. Marcelo Baboghluian, colaborador de
nossa associação, sobre Cuidados
Pessoais e Performance Esportiva. Foram
convidados também atletas da Escolinha
do Zecão e da AUS - Associação Ubatuba
de Surf, que puderam receber informações
de ponta, além de interagir com
profissionais renomados, como Jadson
Andre, integrante da elite mundial de surf.

Ao final do evento, realizado na
sede da SAI, Luiz Henrique
Campos, diretor de marketing da
Oakley, parabenizou a associação,
por tudo que ele pode presenciar ao
longo da semana e principalmente o
nível de preservação, segurança e
limpeza que o loteamento
apresenta. Expressou a vontade
dos atletas de interagir mais com as
ações realizadas pela SAI, proposta
que está sendo estudada.

Justiça determina lacração de imóvel no loteamento
No dia 04 de julho a Justiça de Ubatuba executou ordem
de lacração de um imóvel que funcionava como Pousada,
localizado na Rua 06, dentro da área residencial do
loteamento de Itamambuca. O Juiz da Segunda Vara do
Fórum de Ubatuba deu a Sentença em 2003 e o Tribunal
de Justiça confirmou a decisão em 2006. A ordem judicial
determinou que o proprietário parasse de usar o imóvel
como pousada, fixando multa diária no caso da ordem
ser descumprida. Como o proprietário foi intimado em
2008 e a pousada nunca parou de funcionar, a Justiça
ordenou a lacração do imóvel por tempo indeterminado.
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Comunicado Importante
Emissão de 2ª via do Boleto via Site da SAI
Agora o Associado pode imprimir a 2º via do boleto após o vencimento. Caso não receba seu
boleto pelo correio, acesse o site da SAI (www.itamambuca.org.br) e lá estará disponível, a partir de
2 semanas antes de cada vencimento, a emissão do boleto. Portanto pague suas mensalidades em
dia e evite o pagamento de juros e multa.
Para emissão são necessários os passos abaixo:

1- Ao acessar o site da Associação, deve-se entrar no
campo Contatos e em seguida 2º via do boleto.

2- Ao clicar Entrar abrirá uma janela solicitando Condomínio e
Unidade.

3- Esses dados constam no campo superior esquerdo do seu
boleto. Caso não os tenha recebido, entre em contato com a
Administração (12) 3845-3156 ou por e-mail
atendimentosai@itamambuca.org.br
4- Ao preencher Condomínio e Unidade e clicar em Entrar será solicitada
uma senha, que também se encontra junto aos demais dados. Lembrese, todas as letras devem estar em MAIÚSCULO.
5- Clique em Entrar, abrirá uma área onde estará disponível a impressão
da 2º via do Boleto.
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Administração:
(12) 3845-3156 ou por e-mail, atendimentosai@itamambuca.org.br
Ficha de monitoramento

Cadastro dos funcionários e prestadores de serviço
Solicitamos aos senhores proprietários de imóveis no loteamento Itamambuca que nos forneçam por
e-mail, os nomes e contatos dos funcionários e prestadores de serviços contratados por V.S., para
que possamos cadastrá-los no banco de dados da SAI. Isso irá facilitar a comunicação em caso de
quaisquer fatos que venham a acontecer em seu imóvel e contribuir para aumentar a segurança no
loteamento. O e-mail da SAI é atendimentosai@itamambuca.org.br
Acompanhe a SAI no Facebook!
Dúvidas, críticas ou sugestões?
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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