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Novo procedimento de retirada de lixo verde no loteamento
Prezados (as) Associados (as),
Desde Janeiro de 2010, a SAI coleta o lixo verde ensacado (folhas) e as podas (galhos e árvores), sendo esse
serviço pago a um fornecedor por preço fixo/mês. O objetivo deste projeto era evitar o "descarte" do lixo verde em
áreas comuns (ruas e áreas verdes) ou em terrenos. A coleta dos sacos (folhas) transcorre sem problemas, porém,
a coleta das podas (galhos e árvores) teve um grande aumento na quantidade, impactando na logística de coleta e
armazenamento do material, onerando o custo do fornecedor e conseqüentemente o aumento da despesa da SAI
com este serviço. Atualmente o gasto é de R$ 4.626,00 por mês.
Com o objetivo de manter o equilíbrio econômico financeiro das contas da SAI, informamos que, a partir do mês de
Setembro de 2011, a SAI irá coletar apenas o lixo verde que estiver ensacado. Essa providência reduzirá
significativamente as despesas da nossa Associação e permitirá mais investimentos em projetos nas áreas
ambientais, na conservação das ruas e na segurança.
Assim, a partir de Setembro de 2011, a coleta do lixo de podas (galhos e árvores) e do lixo verde que não estiver
ensacado será de responsabilidade do proprietário. A SAI poderá indicar uma lista de fornecedores que prestam o
serviço de coleta de poda. Os associados que estiverem com a contribuição em dia terão um desconto na
prestação destes serviços.
Pedimos que todos orientem os seus jardineiros (as) e caseiros (as) sobre este novo procedimento. É muito
importante que os jardineiros (as) e caseiros (as) ensaquem todo o lixo verde e coloquem em frente à sua
residência. A coleta dos sacos ocorrerá às quintas e sextas feiras e nas manhãs dos sábados. Ressaltamos que o
lixo de poda (galhos e árvores) não deve ser descartado nas ruas, áreas verdes ou terrenos. Contrate um
fornecedor de sua preferência para fazer este tipo de coleta.
Alertamos que a Prefeitura Municipal de Ubatuba está atenta ao descarte inadequado do lixo verde e irá multar os
infratores.
Contamos com a colaboração e compreensão de todos!
A Diretoria

Comllurb poderá multar imóveis sem calçadas e com lixeiras
irregulares
A partir da segunda quinzena de junho, a Comllurb (Comissão Municipal de Limpeza de Lotes Urbanos) deu início às
intimações para que todos os proprietários de imóveis, edificados ou terrenos, construam calçadas e procedam com
adequações de lixeiras, árvores e qualquer objeto que possa impedir a acessibilidade de pedestres nas mesmas.
A Comllurb orienta que os proprietários antes de construir as calçadas devem entrar em contato com a Comissão para obter
informações de como proceder com a obra, já que hoje existem várias calçadas com lixeiras em locais inadequados. Antes de
se plantar qualquer árvore em calçadas, os proprietários deverão entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, para
que tenham o respaldo técnico sobre como, onde e qual espécie é adequada para ser plantada.
Quanto à colocação das lixeiras, os interessados deverão solicitar cópias do projeto junto à Comllurb e Secretaria de
Arquitetura e Urbanismo. A Comllurb orienta aos munícipes que providenciem as retiradas de objetos que estão colocados de
maneira inadequada, evitando assim intimações e multas, pois após o início das vistorias são instaurados processos.
Os proprietários dos terrenos que já foram intimados e multados para executar limpeza, muro e calçada devem cumprir as
solicitações, pois a Comllurb está em vistoria diárias em todos os bairros. Quanto aos moradores que estão descartando
entulhos e podas em vias públicas e até mesmo em terrenos particulares, os mesmos serão multados automaticamente. Por
isso, a Comllurb orienta para que antes de iniciar uma obra ou qualquer poda, sejam contratadas firmas idôneas, já que as
mesmas saberão onde descartar esses materiais.
A Comllurb comunica que durante o mês de maio estão em vistorias os bairros Maranduba, Lázaro, Lagoinha, Praia Grande e
Jardim Carolina. Estas vistorias deverão ser concluídas até a primeira quinzena de junho, sendo que nos demais bairros já
estão todos os lotes autuados. Esse trabalho da Comllurb visa saúde e segurança ao munícipe, pois terrenos baldios sem
limpeza ou muros têm sido alvos de descartes por pessoas que depositam lixo causando a proliferação de animais
peçonhentos e esconderijo de marginais. (Fonte: Assessoria de Comunicação – PMU)
A SAI informa a seus associados que já foram solicitadas a Comllurb durante o mes de junho os modelos e
especificacoes técnicas das lixeiras e calcadas adequadas às normas municipais. Assim que forem recebidas
compartilharemos com todos atraves de nosso boletim, website e página do Facebook, bem como deixar o material a
disposicao para consulta em nossa sede.
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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

SAI prepara-se para dar início às Oficinas de
Educomunicação
Fehidro libera recursos para mais um projeto em benefício de toda a comunidade
A SECOFEHIDRO, Secretaria de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos,
informou, em 22 de junho, a liberação de recursos para a realização das OFICINAS DE
EDUCOMUNICAÇÃO EM ITAMAMBUCA. Esse será o segundo projeto da SAI a ser
realizado com recursos do Fehidro, que só podem ser pleiteados por entidades da
sociedade civil sem finalidades lucrativas, legalmente constituídas e adimplentes.
As Oficinas serão conduzidas por educomunicadores (profissionais com especialização
nas áreas de comunicação e educação) e terão duração de um ano. O público-alvo são
jovens de 16 a 21 anos, moradores dos bairros que compõem a bacia hidrográfica de
Itamambuca, que serão capacitados para lidar com as novas mídias eletrônicas, tornandose, portanto, mais qualificados para ingressar no mercado de trabalho. O objetivo é
construir, junto com a comunidade, estratégias de comunicação com finalidade
educacional e de tomada de decisão, envolvendo a produção de materiais e campanhas
educacionais em diferentes meios de comunicação, para conscientizar a população sobre
os problemas que afetam a sua qualidade de vida, notadamente a poluição do Rio
Itamambuca, influenciando e colaborando para as tão necessárias mudanças de atitude.

ELEKTRO:
0800-7010102

A seleção dos participantes será no dia 16 julho, sábado, as 18:00 hs na sede da SAI, em
horário a ser confirmado. A SAI solicita aos associados que colaborem na divulgação
deste projeto e incentivem os jovens a participar.

PREFEITURA:
3834-1000

Nova assistente administrativa na SAI

SEC. DA SAÚDE:
3833-8580
DEPRN:
3832-1434
CETESB:
3832-3816
DEFESA CIVIL:
3832-5349
PARÓQUIA IMAC.
CONCEIÇÃO:
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)

Começou a trabalhar em nosso quadro de colaboradores a partir do dia 1º de Julho, Ana
Carolina dos Santos exercendo o cargo de assistente administrativa. Marilei Kist que
desempenhou a função durante os ultimos 7 anos, está deixando a SAI para dedicar-se a
seu desenvolvimento profissional em outra cidade. Agradecemos a Marilei pela dedicação
e serviços prestados a SAI no periodo e desejamos a Ana Carolina muito sucesso na nova
função.

Mantenha em dia o pagamento da contribuição
A Justiça Paulista vem reconhecendo reiteradamente a licitude da cobrança da taxa de
manutenção da SAI na medida em que, se todos se beneficiam, todos devem contribuir.
Procure a SAI para regularizar os pagamentos atrasados da taxa de manutenção.

Festa Julina da SAMITA de 22 a 24 de Julho

Lembre-se:

Será realizada nos próximos dias 22, 23 e 24 de Julho, a festa Julina organizada pela
SAMITA – Sociedade Amigos e Moradores do Itamambuca. A festa ocorrerá na Vila de
Itamambuca, na Rua das Quaresmeiras, em frente da Pousada Canto de Itamambuca.

Evite a
transmissão de
doenças!

A entrada é franca e o inicio as 19:00 horas, com comidas típicas, bingo, quadrilha e Banda
de Forró. Divulgue e prestigie comparecendo com seus amigos e familiares.

Não leve seu
cão à praia!

Compartilhe o Boletim da SAI com seu filhos,
parentes e amigos! É grátis!
Se você tem filhos, parentes e amigos que freqüentam Itamambuca e gostariam de
receber o Boletim Mensal da SAI, por favor nos informe os e-mails destas pessoas para
que a SAI envie o Boletim mensal em arquivo eletrônico.
Por favor envie os e-mails para atendimentosai@itamambuca.org.br

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/11
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
DR. RODRIGO VIANNA POZZO - Médico Oftalmologista – Consultório a Rua Prof. Tomaz Galhardo, 110 (SANTA CASA DE UBATUBA)
Telefone (12) 3832-2525 – DESCONTO DE 30% nas consultas (Preço atual da consulta R$ 150,00)
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.

