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Amigos,
Este boletim traz alguns fatos importantes que mostram o alcance da atuação da SAI na esfera
ambiental e social, que só vem crescendo nos últimos anos.
A empresa Brasil Surf Pro, responsável por campeonato realizado em Maio de 2010, é a primeira a aderir
à proposta de compensação ambiental proposta pelo PGA – Itamambuca. Esperamos que se torne uma
realidade a todos os campeonatos e eventos a serem realizados não só em Itamambuca, mas também no
município de Ubatuba.
Traz, também, o êxito da palestra sobre noções de segurança que contou com um grande numero de
participantes. Esse é o tipo de evento que justifica o titulo de entidade de utilidade publica municipal,
concedido à SAI pela prefeitura de Ubatuba,através da lei 2680 de 14 de junho de 2005.
Por ultimo, o apelo para que todos contribuam com o CERE para que a entidade mantenha suas
atividades após o falecimento do Sr. Antonio. Leia e confira!

Itamambuca recebe compensação ambiental

A Diretoria

Em comemoração ao Dia da Mata Atlântica, 27 de maio, no ano da Biodiversidade, cerca de 200 alunos da escola
municipal Honor Figueira promoveram o plantio de cerca de 100 mudas de árvores nativas na avenida central de
Itamambuca, dando início ao projeto de construção coletiva de uma Trilha Interpretativa. A ação, que integrou as
atividades do Festival da Mata Atlântica, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi coordenada pelo Plano de
Gestão Ambiental de Itamambuca - PGA, com apoio da Associação de Amigos de Bairro - SAI, e supervisão do
Engenheiro Florestal Luis Gustavo Dal Fabbro.
As mudas foram doadas pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Ubatuba - SEMA, por meio de um acordo efetuado
entre SAI, PGA, SEMA e os realizadores do Brasil Surf Pro, os
primeiros a aderir ao programa de compensação ambiental
proposto pelo PGA para a realização de campeonatos de surf em
Itamambuca. Embora muito importantes para fomentar a prática do
esporte, esses eventos, quando mal dimensionados, geram
diversos impactos ambientais. A começar pelos palanques
montados na areia, que podem danificar o jundu, vegetação nativa
rasteira, cujas raízes profundas ajudam a evitar a erosão das
praias.
Crianças e funcionário da SAI plantam muda

Para que o surf de competição não perca a aura preservacionista, é necessário planejar a montagem da estrutura
do campeonato de forma a não causar danos à restinga; instalar sanitários ecologicamente corretos; dispor de
lixeiras para a coleta seletiva; divulgar mensagens educativas durante o evento; conhecer e apoiar iniciativas
locais em defesa do meio ambiente.
A intenção do PGA é que todos os envolvidos nos campeonatos de surf sejam esportistas, organizadores, público
e mídia, compreendam a sua responsabilidade frente às questões ambientais e tomem atitudes condizentes com
um esporte que depende da natureza.

Palestra sobre segurança conta com alta presença
Exercendo o seu papel de utilidade publica, a SAI realizou no ultimo dia 17
de Maio, em sua sede, uma palestra sobre noções básicas de segurança
ministrada pelo Supervisor de Vigilância da SAI, Jose Geraldo Ferreira da
Silva direcionado para caseiros, faxineiros, jardineiros, prestadores de
serviço e demais interessados do bairro de Itamambuca e adjacências. O
evento contou com mais de 50 participantes e a intenção foi alertar para
alguns cuidados e providências que devemos tomar em nosso dia a dia
para evitar inconvenientes e a ação oportunista de criminosos. As
principais dicas, retiradas da Cartilha do Cidadão Seguro elaborada pela
Policia Militar do Estado de SP estão em folha anexa a este boletim para
conhecimento de todos.

Sede da SAI cheia para falar sobre segurança
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Homenagem ao Sr. Antonio - CERE
“Quando, a convite do saudoso Sr. Leodato, participei da diretoria do CERE, entre 2003 e 2005, ali
encontrei crianças e jovens envolvidos em diversas atividades: aulas de violão, de capoeira, de
teclado, de desenho, de crochê, de teatro, pintura em tecido, malabares, além da guarda mirim e do
futebol. Este esporte -- paixão nacional e ali também a grande atração dos adolescentes -- carecia de
um treinador efetivo, de alguém que lhe desse jeito ou, em outras palavras, que transformasse aquela
pelada em futebol de verdade. E esse alguém caiu do céu, na figura do Sr. Antônio.
Sr. Antônio, com leve sotaque português -- pois português era de nascimento e brasileiro de coração - surgiu e se ofereceu para treinar a garotada. Recebido de braços abertos, assinou termo de trabalho
voluntário, em outubro de 2003. Desde então não se descuidou um minuto sequer de seu trabalho,
fazendo-o com tal dedicação, que o futebol do CERE se tornou respeitado não só nos torneios de
Ubatuba, como nos das cidades vizinhas. Deles Sr. Antônio jamais retornava sem trazer um troféu.
Tantas foram as vitórias, que a saleta da sede tornou-se pequena para acolher os inúmeros troféus.
O envolvimento do Sr. Antônio com seus alunos não se restringia ao campo de futebol. Seu
desprendimento era tamanho, que não foram poucas as vezes em que, tendo-os reunidos em sua
casa, brindava-os com comida e refrigerante, como se festejassem o treinamento do dia ou as vitórias
alcançadas. Eram verdadeiros momentos de confraternização.
Com muito sacrifício, visto que o CERE não dispunha de recursos suficientes, conseguiu fretar
ônibus, para jogar em outros campos ou assistir a jogos de times famosos, oferecendo à turma a rara
oportunidade de conhecer grandes estádios, como foi o caso da ida ao Morumbi. Daí a inspiração de
seus jovens alunos, que os levou a alcançar resultados surpreendentes nos diversos torneios de que
participaram.
Freqüentemente, ao sintonizar a Rádio Costa Azul, reconhecia imediatamente a voz do Sr. Antônio,
sendo entrevistado pelo Luizinho Serpa ou outro radialista, quando, com satisfação e orgulho, falava
das proezas de seus atletas, dos últimos jogos disputados ou dos próximos desafios. Sempre com
muita confiança e entusiasmo.
Reeleito presidente do CERE no dia 24 de abril último, em seus planos certamente estava o de
continuar com seu proveitoso trabalho com essa meninada de Itamambuca, que ia além da prática
esportiva, pois abrangia também aspectos comportamentais e da formação do bom caráter. Para isso,
em suas conversas, alertava-os sempre dos perigos a que estão expostos, entre outros, o da droga,
sob suas diversas formas.
Infelizmente seus planos foram interrompidos com a morte súbita, na segunda-feira seguinte, dia 26.
Porém, como dizia uma das faixas em sua homenagem, no concorrido velório, “Sr. Antônio, as
sementes que você lançou não foram em vão!” A comunidade sabe disso e reconhece. As dezenas
de jovens tristes e chorosos que desfilaram junto ao seu corpo, no Ginásio de Esportes Tubão,
prestando-lhe homenagem, testemunharam esta enorme gratidão.
Ao Sr. Antônio nossos agradecimentos pelo que fez por estes jovens. Que tenha o merecido
descanso.”
Singela homenagem ao Sr. Antônio Luiz Pereira dos Santos, presidente do CERE (Centro Esportivo e Recreativo
Itamambuca) e treinador de futebol, falecido em 26.04.2010.
Aos familiares, nossos sentimentos de pesar.
Márcio Naves e família e SAI – Associação Amigos de Itamambuca

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

O CERE precisa de nossa ajuda!
O orçamento do CERE atualmente é bastante apertado, contando apenas com a
contribuição voluntaria de algumas pessoas e estabelecimentos comerciais para poder
arcar com todas as despesas de manutenção da sede e das atividades esportivas. Muitas
das contas eram pagas do próprio bolso do Sr. Antonio e agora, com o seu falecimento, o
CERE precisa de um apoio financeiro para dar continuidade as atividades. Não podemos
deixar que as crianças deixem de praticar esportes e estejam expostas às mas influências
em suas horas vagas. Aqueles que estiverem dispostos a colaborar, devem procurar o Sr.
Roberto (Gerente da SAI) na sede da SAI que poderá direcionar as contribuições para a
atual Diretoria do CERE. Sugerimos que o valor mínimo da contribuição mensal seja de R$
25,00.

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

Dicas de Segurança
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Nas Ruas
Previna-se contra a ação dos marginais não ostentando objetos de valor como relógios, pulseiras, colares e outras jóias de
valor.
Evite passar em ruas ou praças mal iluminadas.
Se sentir que está sendo seguido, entre em algum estabelecimento comercial ou atravesse a rua.
Não saia com grandes quantias de dinheiro ou cartões de crédito se não houver necessidade.
Não abra a carteira ou a bolsa na frente de estranhos. Separe pequenas quantias de dinheiro para pagar passagem, café,
cigarros etc.
Ao sair sozinho, procure sempre ficar no centro da calçada e na direção contrária ao trânsito. Fica mais fácil perceber a
aproximação de um veículo suspeito.
Não deixe de comunicar a presença de elementos suspeitos nas proximidades de sua casa.
Ao retornar, notando algum sinal estranho (porta aberta, luzes acesas, etc.), não entre em casa, chame a polícia.
Nas Compras
Procure não ir às compras sozinho. Se possível leve alguém para acompanhá-lo, é mais seguro.
Nunca deixe sua bolsa ou compras em locais onde possam ser roubados.
Prefira pagar suas contas com cartão ou cheque. Assim você não precisa conduzir grandes quantias em dinheiro.
Procure não entrar em lojas muito cheias. Faça suas compras em horários de menor movimento.
Evite carregar muitos pacotes para não ocupar as duas mãos.
Nunca mostre dinheiro em lugares públicos, especialmente em bares, restaurantes, cinemas, lojas, barracas de camelôs,
etc.
No caso de furto ou qualquer ocorrência policial, não perca tempo, comunique imediatamente à Delegacia de Polícia mais
próxima da área.
Nos Bancos
Evite conversar com pessoas estranhas dentro ou fora do banco.
Proteja bem o dinheiro ou cheques na hora que for ao banco fazer depósitos.
Ao sair do banco olhe bem para todos os lados para ter certeza de que não está sendo seguido.
Nunca aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos.
Se, ao sair do banco, o pneu do seu carro estiver vazio, volte e confie seu dinheiro à guarda do gerente e, só então
providencie a troca pelo estepe. Você estará evitando a ação dos ladrões que roubam sua pasta com dinheiro enquanto você
troca o pneu ("golpe da furadinha").
Ao Viajar - Casa ou apartamento
Não comente sua viagem com pessoas estranhas por perto.
Avise a um vizinho de confiança sobre a sua viagem. Se possível deixe um número de telefone e ligue de vez em quando
para saber se está tudo bem.
Ao se ausentar por um longo período, peça a um parente para visitar sua casa periodicamente.
Suspenda a entrega de jornais e solicite a um vizinho para recolher a correspondência.
Nunca deixe jóias ou dinheiro guardado dentro de casa mesmo que seja num cofre. Procure os cofres dos bancos.
Reforce a fechadura da porta da frente. Feche bem todas as portas e janelas se possível com trancas.
Desligue a campainha para evitar que pessoas fiquem testando para saber se existe alguém em casa.
Evite colocar cadeados do lado de fora do portão. Isso pode mostrar que os moradores estão fora de casa.
Só entregue as chaves de sua casa a pessoas de confiança.
Fonte: Cartilha do Cidadão Seguro – Policia Militar SP
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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.

