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Amigos,
Resolvemos dedicar toda esta edição para falar de um tema de suma importância no que diz respeito a
preservação de Itamambuca: o lixo. Na verdade este é um assunto tão amplo que teríamos conteúdo
para um ano todo de edições só para falar dele.
Vivemos em um pais que sofre ainda com a ausência de coleta de lixo em muitos locais, saturação dos
lixões e aterros sanitários em outros, além da inexistência de uma estrutura organizada para a
reciclagem e compostagem de diversos materiais.
No ultimo dia 7 de julho o senado aprovou o projeto de lei que cria a Política Nacional de Resíduos
Sólidos que visa acabar com este problema. Agora o projeto aguarda apenas a sanção presidencial e
esperamos que seja o inicio da solução para esta crescente ameaça que é o lixo.
A Diretoria

SAI promove operação pente fino no Dia do Meio Ambiente
No ultimo dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, a SAI promoveu
uma operação pente fino nas ruas e na avenida do loteamento. A idéia era
retirar todo o lixo e materiais inadequados que por ventura estivessem
espalhados pelas áreas comuns do loteamento. E o resultado foi bastante
alarmante.
Foram recolhidos cerca 40 sacos de 100 litros de materiais diversos
(plásticos, latas, papel, papelão, ferro, etc.), além de cadeiras de praia,
varais enferrujados e pranchas de surf danificadas. Isso prova que muitas
pessoas ainda precisam ser educadas quanto a destinação correta e
manuseio de cada tipo de lixo.
Funcionários da SAI e lixo do pente-fino

A importância da lixeira na porta de casa
Manter uma lixeira adequada na porta de sua casa também é forma de evitar que o lixo se espalhe pelo
loteamento e pela praia. Temos observado que algumas casas não tem lixeira ou a mesma não é eficiente para
armazenar o lixo ate a retirada da prefeitura livre da ação do tempo e de animais.
As lixeiras devem ter o acesso ao seu interior dificultado para animais principalmente cães, gatos e saruês que
costumam rasgar os sacos em busca de restos de comida. Manter um latão com tampa também é uma solução
para proteger o lixo. Se eventualmente o seu lixo se rasgar, procure recolher o material que se espalhou para
ensacá-lo novamente, evitando que seja levado pelo vento ou pela chuva para a natureza. Manter a lixeira
sempre limpa e higienizada evita o mau cheiro e a atração de animais.
Exemplo de lixeira bem
protegida da ação do
tempo e dos animais

Lixeira inadequada com
pouco espaço para
acomodação dos sacos
e lixo espalhado

Mau exemplo de lixo
solto sem recolhimento:
risco de se espalhar pelo
ambiente
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Uso correto dos bags coletores de lixo reciclável
Periodicamente encontramos também nos bags coletores de lixo reciclável, materiais como
moveis velhos, eletro-eletrônicos, entulho, restos mortais de animais, dentre outros que não
podem ser aproveitados pela coleta seletiva. Veja abaixo nas fotos alguns exemplos do uso
incorreto:

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)

Antes de se desfazer de seus moveis velhos, procure sempre alguma entidade
assistencial a quem possa interessar receber o material, mesmo que
danificado, pois muitas vezes pode ser reaproveitado apenas com uma
pequena reforma.
Veja aqui o que separar para depositar nos bags coletores localizados na Avenida
Itamambuca:
Plástico
Todos: garrafas de refrigerante, copinhos e saquinhos plásticos, frascos de xampu e
detergente, embalagens de margarina e material de limpeza, canos, brinquedos sem partes
metálicas e tubos. Cabos de panela, tomadas e produtos de acrílico em geral não têm
processo para reciclagem. DICA: retire o excesso de gordura dos sacos de alimentos com
bucha de lavar louça.
Papel
Cadernos, revistas, cartões, caixas de papelão e outros. DICA: desdobre as abas das
caixas de tetrapak e enxágüe.
Metal
Todos: latinhas de aço (como as de óleo de cozinha), latinhas de alumínio, panelas, pregos,
fios, arames, sucatas de automóveis. Há limitações no caso de clipes, grampos, esponjas
de aço, latas de tinta ou com materiais tóxicos como gasolina. DICAS: Lave a latas de óleo
e de conservas. Deixe latas como a de leite condensado de molho na água para retirar o
resíduo.
Vidro

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

Todos: garrafas, copos, potes, frascos e cacos vão para o lixo reciclável. Já espelhos, fibras
de vidro, lâmina, porcelana, cerâmica, tubos de TV, vidro temperado (como os pratos
duralex) e ampolas de remédio não podem ser reciclados. DICA: acondicione bem os vidros
quebrados.
O que enviar para o lixo comum
Lixo de banheiro, restos de comida, isopor. DICA aproveite cascas de frutas e legumes,
alem de borra de café, como adubo orgânico.
Lembre-se: Materiais sujos contaminam os outros e inviabilizam a reciclagem
Atenção: Pilhas e baterias contêm metais pesados, que contaminam o solo e a água.
Procure um ponto de coleta especial para descartá-los.

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 – Junho/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 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.

