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Amigos,
Após 7 meses de sua implantação, o PGA – Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca começa a entrar
em um momento muito importante. Com o compromisso dos representantes de todos bairros inseridos
na bacia do Rio Itamambuca, as idéias começam a ser disseminadas pelas comunidades e espera-se
que tenhamos um numero cada vez maior de participantes engajados na solução dos problemas de
ocupações irregulares, falta de saneamento básico e destinação adequada de resíduos em nossa
região.
É fundamental que todos entendam o objetivo comum da preservação e qualidade de vida para que as
ações e a atuação junto ao poder publico ganhem força.
Paralelo a isso, interessantes projetos de educação ambiental também começam a surgir para que as
gerações atuais e futuras construam uma consciência permanente de proteção e respeito a
Itamambuca.
Quer saber mais sobre o PGA? Acesse: http://pgaitamambuca.blogspot.com
A Diretoria

SAI cobra da prefeitura melhorias na manutenção viária
Durante o mês de março a SAI entrou em contato com a prefeitura de Ubatuba sugerindo uma intensificação e
maior freqüência na vinda das maquinas responsáveis pela manutenção das ruas do loteamento. Os constantes
buracos e poças de lama que se formam principalmente após as chuvas geram insatisfação a grande parte dos
associados. Pudemos constatar isso na pesquisa de satisfação realizada no ano passado, onde 57% dos
respondentes classificam a conservação das ruas do loteamento como Regular ou Péssima.
De la para ca a SAI tem tomado algumas medidas para minimizar
esses problemas, mas não é possível se ter bons resultados sem a
ação constante da prefeitura que é quem detém os equipamentos e o
conhecimento técnico para fazer a manutenção das ruas. Na reunião
realizada em 11 de dezembro na prefeitura já havia sido abordado
este tema e comprometeu-se em melhorar a freqüência e a
qualidade do serviço prestado.
Agora, passados 3 meses deste encontro, foi solicitado a prefeitura
que as maquinas estejam no loteamento pelo menos a cada 10 ou
15 dias para que não haja tempo suficiente para a formação de
novos buracos e tenhamos condições aceitáveis de trafego.
Aguardamos o agendamento de uma nova reunião com a secretaria de Obras e a Regional Norte para firmamento
deste compromisso para que tenhamos a garantia de que a prefeitura fará a sua parte.

Estudantes viram agentes mirins no combate a dengue
Nos próximos meses, a equipe de Controle de Dengue da Prefeitura percorrerá escolas de todo o município de
Ubatuba, estimulando as crianças a serem fiscalizadoras em suas próprias casas.
O Estado de São Paulo contabilizou 8.076 casos de dengue durante o mês de março deste ano, de acordo com a
Secretaria da Saúde, que recolheu dados informados pelas prefeituras no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan). Desde o início do ano, São Paulo acumula 34.282 casos e 15 óbitos.
É sempre importante relembrar os principais cuidados que devemos tomar para nos proteger: tratar sempre a
água das piscinas; evitar acumulo de água parada em cacos de vidro sobre os muros, vasos e plantas
(principalmente bromélias); manter caixas de água, reservatórios, lixeiras e vasos sanitários sempre fechados;
trocar sempre a água da vasilha de seus animais; não deixar acumular lixo nem entulho. Se o recipiente estiver
fora de alcance (na casa do vizinho ou um terreno, por exemplo), entre em contato com a Secretaria Municipal de
Saúde.
Vamos trabalhar juntos para manter a dengue longe de Itamambuca e garantir o bem-estar de todos.
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Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

Conheça e divulgue nossa Biblioteca
Desde julho do ano passado está instalada na sede da SAI em parceria com a Escola
Municipal Honnor Figueira., a Biblioteca Comunitária Aldhemar José de Freitas “Demão”. A
biblioteca, organizada e administrada pela SAI, contou com doação de livros e
microcomputadores de seus associados que estão à disposição dos alunos da escola bem
como para os turistas e toda população da região.
Hoje já são mais de 2000 títulos classificados em
diversas categorias como Religião, Psicologia,
Romance, Terror, Suspense, Infantil, Infanto Juvenil, Comédia, Literatura Geral, Pesquisa e
Didáticos. A media mensal de pessoas que retiram
livros e cerca de 15 pessoas e os computadores são
acessados por 2 a 3 usuários diariamente.
A Escola utiliza a biblioteca 1 a 2 vezes por semana
para pesquisas e atividades extra-classe, atendendo
cerca de 20 a 30 alunos no espaço.
Venha conhecer a biblioteca e divulgue este importante recurso que esta ao alcance de
todos para seus amigos e vizinhos. Funciona de Segunda a Sexta feira, das 9h às 12h, das
13h às 16h e aos Sábados das 9h as 13h.

Preservação do Jundu

Boas-vindas

A manutenção da vegetação nativa evita a erosão
causada pelas marés e pela água da chuva, além de ser
essencial para a fauna local.
Quando for a praia, não pise nas áreas delimitadas pelas
cercas colocadas pela SAI e não utilize como depósito
de objetos como cadeiras, guarda-sóis, isopores,
pranchas etc. Além disso, colabore conosco orientando
aqueles que não respeitam o jundu.

Aguilar de Oliveira
Funcionário da SAI desde
11/02/2010

Surfistas treinados para salvar vidas

A edição 2010 do projeto Salva Surf Mantecorp, ministrado pelo 17º Grupamento do Corpo
Bombeiros (Salvamar Paulista), com o apoio da empresa que leva o nome do programa,
capacitou, neste ano, 306 surfistas - o que representa um aumento de 53% no número de
participações, comparado ao mesmo período do ano anterior. Mais de 500 surfistas foram
capacitados pelo projeto, nos dois últimos anos.
Com o objetivo de ensinar aos surfistas técnicas de
salvamento no mar e ajudar a diminuir o número de
mortes por afogamento, o projeto percorreu, entre os
meses de janeiro e março, oito cidades da costa
paulista.
Em Itamambuca, o treinamento foi realizado no
ultimo dia 13 de marco e bateu o recorde de
participações da edição de 2010, capacitando um
total de 68 surfistas.
Segundo o Capitão Maurício Biloti Machado Cunha, do 17º Grupamento do Corpo de
Bombeiros, o Salva Surf Mantecorp possibilita que os surfistas treinados possam atuar de
forma voluntária e segura no resgate de vítimas de afogamentos, auxiliando, assim, o
trabalho desenvolvido pelos guarda-vidas profissionais.
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Vantagens e Descontos
SAI - Associação Amigos de Itamambuca – Mar/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.

