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Atenção: Assembléia Geral Extraordinária – 23/04/2011
Amigos,
Será realizada no próximo dia 23/04/2011 às 19:30 horas na Sede da SAI, uma Assembléia Geral Extraordinária para
discussão e votação da aplicação de multas em casos de perturbação do sossego bem como por jogar entulho,
lixo, lixo verde, etc. nas áreas verdes dentro do loteamento Itamambuca. Participe desta Assembléia!
Apesar de todo o trabalho educativo que vem sendo feito, temos notado o aumento do número de ocorrências
deste tipo e acreditamos que faz-se necessária a instituição de penalidades de forma a inibir a falta de respeito aos
vizinhos e ao meio-ambiente. Convidamos todos a participar e colaborar com suas idéias e sugestões.
A Diretoria

Loteamento terá ponto de entrega central de recicláveis
Devido a utilização inadequada e a capacidade reduzida dos bags coletores de lixo reciclável localizados na
avenida Itamambuca, a SAI pretende instalar um ponto central de coleta para esses materiais dentro do
loteamento. A idéia é utilizar um espaço maior, protegido da ação do tempo e de vândalos, que possa receber
mais lixo, inclusive separado por tipo de material. Dessa forma, a SAI fechou parceria com a Itamambuca
Empreendimentos que, através do Sr. Augusto Antonino de Camargo Leite (Guto), cedeu um terreno localizado
atrás da Base Comunitária para instalação do ponto de entrega voluntária central de materiais recicláveis.
Acreditamos que com uma maior capacidade e de maneira mais organizada, incentivemos mais pessoas a
separar seu lixo e colaborar com o reaproveitamento e reciclagem desses materiais.
Em breve iniciaremos a preparação da área e a retirada dos bags, mantendo todos informados através do
boletim, faixas e nossos funcionários, sobre como será o novo procedimento, mais eficaz do que o atual.
Agradecemos mais uma vez ao Guto pela colaboração nesta iniciativa tão nobre defendida pela SAI.

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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SERVIÇO:

Mantenha a dengue longe de sua casa!

POLÍCIA
RODOVIÁRIA:
3832-0287

Medidas de Combate à dengue (para eliminar os criadouros e evitar a reprodução e proliferação do
aedes aegypti):
- Não deixar água parada em pneus fora de uso. O ideal é fazer furos nestes pneus para evitar o
acúmulo de água;
- Não deixar água acumulada sobre a laje de sua residência;
- Não deixar a água parada nas calhas da residência. Remover folhas, galhos ou qualquer material
que impeça a circulação da água;
- A vasilha que fica abaixo dos vasos de plantas não pode ter água parada. Deixar estas vasilhas
sempre secas ou cobri-las com areia;
-Caixas de água devem ser limpas constantemente e mantidas sempre fechadas e bem vedadas. O
mesmo vale para poços artesianos ou qualquer outro tipo de reservatório de água;
- Vasilhas que servem para animais (gatos, cachorros) beber água não devem ficar mais do que um
dia com a água sem trocar;
- As piscinas devem ter tratamento de água com cloro (sempre na quantidade recomendada).
Piscinas não utilizadas devem ser desativadas (retirar toda água) e permanecer sempre secas;
- Garrafas ou outros recipientes semelhantes (latas, vasilhas, copos) devem ser armazenados em
locais cobertos e sempre de cabeça para baixo. Se não forem usados devem ser embrulhados em
sacos e descartados no lixo (fechado);
- Não descartar lixo em terrenos baldios e manter a lata de lixo sempre bem fechada;
- As bromélias costumam acumular água entre suas folhas. Para evitar a reprodução do mosquito, o
ideal é regar esta planta com uma mistura de 1 litro de água e uma colher de água sanitária;
- Sempre que observar alguma situação (que você não possa resolver), avisar imediatamente um
agente público de saúde para que uma medida eficaz seja tomada.

ELEKTRO:
0800-7010102

Vigilância age e recupera objetos furtados de casa

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

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)

No último dia 28 de março, o vigia Vladimir, funcionário da SAI, desconfiou de um individuo
que alegou trabalhar na rua 22 como jardineiro e deixava o loteamento com duas bicicletas
e mochilas. Ao ser abordado, o indivíduo acabou confessando que havia furtado os objetos
da casa de nº. 39 da rua 22. Sendo assim, logo a Policia Militar foi acionada, o criminoso
levado a delegacia e preso, onde foi registrado o flagrante de furto conforme o relato no B.O.
1992\2011. No mesmo momento, o proprietário do imóvel, residente em São Paulo, foi
comunicado e confirmou que os objetos apreendidos realmente lhe pertenciam.
Parabenizamos o vigia Vladmir pela atitude e proatividade que acabaram evitando um
prejuízo maior ao proprietário, bem como garantiu a punição do infrator. Da mesma força,
reforçamos a a importância do trabalho preventivo feito pela equipe de vigilância da SAI que
tornam o loteamento Itamambuca um dos locais mais seguros de Ubatuba.
Agradecimento do proprietário à SAI: “Quero, através deste, parabenizar e agradecer a
pronta ação e a competência dos vigilantes da SAI que interceptaram em flagrante o
ladrão de minha residência cito a Rua 20, nº 39 no último dia 18 de março de 2011. Os
objetos furtados me foram devolvidos”.

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

Solicitamos aos senhores proprietários de imóveis no loteamento Itamambuca que nos
forneçam por e-mail, carta ou por telefone, os nomes e contatos dos prestadores de
serviços contratados por V.S., para que possamos cadastrá-los no banco de dados da SAI.
Isso irá facilitar a comunicação em caso de quaisquer fato que venha a acontecer em seu
imóvel.

Preservação do Jundu

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.
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 – Março/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
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.

