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Projeto de enriquecimento ecológico completa 1 ano
Um ano após o plantio de cerca de 100 mudas no canteiro central da
avenida Itamambuca viabilizado através do Projeto de
Enriquecimento Ecológico de Itamambuca/Compensação Brasil Surf
Pro 2010, as crianças voltaram à campo no ultimo dia 03 de junho de
2011, "vestindo a camisa" do projeto e se empenhando no ofício de
avaliar em qual condição de desenvolvimento se encontram as
mesmas mudas hoje.
Participaram cerca de 60 alunos da Escola Municipal Honor Figueira
que atraves de uma ficha de monitoramento ilustrada e bastante
didatica fizeram o levantamento uma a uma das mudas plantadas. A
ficha foi produzida com papel 100% reciclado, direto da Oficina de
Papel - Programa de Inclusão Social do Projeto Tamar.

Criancas inspecionam as mudas em Itamambuca

O proximo passo é tabular os dados levantados, ajusta-los e atualizar o relatório de monitoramento do projeto.
A referida ação fez parte da programação de eventos do II Festival da Mata Atlântica, da SMMA (Secretaria
Municipal de Meio Ambiente) e foi de iniciativa do PGA (Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca) e Agrodrop,
em parceria com a SAI (Associação dos Amigos de Itamambuca), a propria SMMA, AUS (Associação Ubatuba de
Surf) e Brasil Surf Pro.
A SAI e o Eng Luis Gustvo Dal Fabbro da Agrodop enviam um especial agradecimento aos professores e alunos
da Escola Municipal Honor Figueira que colaboraram nessa iniciativa.

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) dará
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)

‘Curta’ a pagina da SAI no Facebook e fique sabendo das ultimas
noticias, novidades e eventos de nossa Associacao. Visite tambem
nosso site www.itamambuca.org.br.
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Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

SAI faz pente-fino no Dia da Floresta Atlantica
Como parte das atividades do Dia Nacional da
Floresta Atlantica, a equipe de manutencao da
SAI realizou nos dias 02 e 03/06/2011, mais
uma operacao pente-fino na praia, areas
verdes, ruas e terrenos do loteamento. Foram
recolhidas as seguintes quantidades de lixo e
microlixo: 3 sacos de 100 litros (praia); 28
sacos de 100 litros (das ruas, areas verdes e
terrenos do loteamento), alem de objetos
como 1 cama, 1 cadeira de praia, 3
travesseiros, 1 prancha e 1 pneu.
Lembramos mais uma vez a todos que
procurem a destinacao correta a seus
residuos, evitando deixa-los no ambiente.

Equipe da SAI faz pente-fino em Itamambuca

Festa de Sao Pedro Pescador: 88 Anos
Ubatuba estará vivendo, em junho a 88ª festa de São Pedro Pescador, promoção da
Prefeitura Mmunicipal, com realização da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba –
Fundart. O evento vai acontecer na praça de eventos da Av. Iperoig com programação
reunindo shows musicais, culinárias diversas, com ênfase na famosa tainha na brasa,
manifestações artísticas da cultura caiçara, tais como: Xiba, Congada, Folia dos Reis,
Dança da Fita, Procissão de Canoas (noturna com tochas), Corrida de Canoas, etc.,
quadrilhas escolares, exposições de pesca, agricultura, artesanato, artes plásticas, Projeto
Tamar.
A festa comeca no dia 29 de junho - quarta-feira – as 15h00 com a procissão terrestre e
marítima de São Pedro Pescador e vai ate o dia 3 de julho – domingo – quando ocorre as
22h30 o grande show de encerramento com lançamento do dvd Tributo a Elpídio dos
Santos, com o Grupo Paranga, de São Luiz do Paraitinga, Gabriel Sater, Mariana Belém e
Fafá de Belém. Confira a programcao musical completa de todos os dias no site da
Fundart – (www.fundart.com.br).
Breve Histórico
A comemoração ao Santo Padroeiro dos pescadores, em Ubatuba, teve início no dia 29 de
junho de 1923, às 10h00. Foi numa sexta-feira ensolarada, quando o padre caiçara,
Francisco dos Passos, celebrou a missa em altar improvisado sobre balsa confeccionada a
partir de seis canoas amarradas umas as outras.
As embarcações, todas de propriedade do senhor Antonio Atanásio, tinham os nomes de:
Corcovado, Carona, Guarandí, Madalena Flor do Mar e Guapuruvú. O improvisado altar foi
fundeado a trinta metros da praia do cruzeiro em frente ao casarão do Sr. Gabriel Costa,
onde é hoje a Praça Capricórnio (frente ao aeroporto “Gastão Madeira”). Não havia, na
época imagem de São Pedro, após 19 anos, em 1942, foi doada pelo Padre Hans Beil.

Celebre as Festas Juninas com consciencia
Lembre-se que nesta época do ano são muito comuns as famosas fogueiras e os
balões mas que infelizmente não são permitidos por lei além de representarem um enorme
perigo para a natureza pois podem causar grandes queimadas na mata. Com relação aos
fogos, também não são permitidos pois ferem a "lei do silêncio", e todos sabemos o
incômodo que é pra nossos ouvidos e também para os animais silvestres que moram ao
redor de nossas casas. Portanto, aproveite com sua família, faça sua Festa Junina, convide
seus amigos mas respeite o próximo. Para aqueles que alugarem suas casas, passem esta
informação para os locatários, pois como já foi falado no Boletim do mês passado, os
proprietários que ferirem a lei serão multados.

Dúvidas, críticas ou sugestões? Quer ter seu texto publicado? Mande um e-mail para sai@itamambuca.org.br
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Vantagens e Descontos
SAI - Associação Amigos de Itamambuca – Maio/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
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
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.

