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Amigos,
Em meio a um período turbulento e de diversas mudanças econômicas, políticas e ideológicas em todo mundo, este
mês resolvemos lembrar este que é um dos principais fatores que motivam nosso trabalho frente a SAI: a mudança.
Abaixo publicamos o “Poema de mudança” da Lírica de Luís de Camões que reflete um pouco a essência do ser
humano frente a isso, do qual podemos extrair algumas analogias no nosso dia-a-dia:
Poema de mudança
"Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
muda-se o ser, muda-se a confiança;
todo o mundo é composto de mudança,
tomando sempre novas qualidades.
Continuamente vemos novidades,
diferentes em tudo da esperança;
do mal ficam as mágoas na lembrança,
e do bem (se algum houve), as saudades.”
A Diretoria

“Porque contribuo com a SAI”, por Márcio Naves
Neste mês, na seção “Porque contribuo com a SAI” trazemos o valioso depoimento
do Sr. Márcio de Oliveira Naves, figura conhecida de nossa praia. Freqüentador do
local desde 1988, tornou-se proprietário em 1990, quando ele e sua família
resolveram construir uma casa em Itamambuca, motivados pela beleza da praia e as
águas limpas do mar, circundadas pelo verde da Mata Atlântica.
Na foto ao lado, onde aparece com seu fiel companheiro Black, faz questão de que
nela se imprima um caráter pedagógico, mostrando como se deve andar com
cachorro pelo loteamento, além de exibir também a qualidade do leito de sua rua,
totalmente encascalhado.
Por que você contribui com a SAI? Quais os benefícios que você enxerga que
são proporcionados pela atuação de nossa associação?
Contribuo para a SAI por entender ser isso o mínimo que devo fazer para retribuir
Sr. Márcio e o cão Black devidamente preso à coleira
aos inúmeros benefícios por ela prestados, com destaque para: limpeza das
avenidas de acesso e das ruas do loteamento; manutenção da sede e de duas guaritas, com a presença permanente de
vigias, o que inibe o acesso ao loteamento de pessoas suspeitas; ronda permanente pelo loteamento, contribuindo para
maior segurança de todos; ainda sobre segurança, manutenção de base comunitária da polícia militar na Avenida de Acesso,
que além de disciplinar o trânsito na alta temporada, contribui para o aumento da segurança em toda a região; trabalho junto
à praia, evitando a invasão de ambulantes, afugentando os cães e, enfim, tomando outras medidas visando sempre ao
conforto de seus freqüentadores.
De que maneira você costuma colaborar com a SAI e Itamambuca?
Minha colaboração com a SAI, além da contribuição ininterrupta, desde 1990, envolveu, inicialmente, minha participação em
sua diretoria (gestão fevereiro-1998/2000), quando procurei organizar melhor sua secretaria. Isso me deu uma visão das
dificuldades que a diretoria encontra para implementar ações em prol do loteamento. Em razão disso, quando entendo
oportuno, procuro encaminhar sugestões ou reclamações, por escrito, objetivando melhorar sua atuação. Além disso,
independentemente da limpeza que a SAI presta em minha rua, procuro aliviar seu trabalho, cuidando da rua em frente
minha casa, não permitindo que fique suja ou esburacada. Com relação a Itamambuca, participo, sempre que possível, de
movimentos da comunidade que buscam a melhoria do bairro. Com este espírito é que presidi o CERE (gestão março2003/2005), entidade sem fins lucrativos, que desenvolve atividades com crianças e adolescentes da região.
Quais são os pontos relacionados a Itamambuca que você considera fundamentais sobre os quais a SAI deve
intensificar sua atuação?
Intensificar campanha para aumento de seu quadro de associados, pois ainda é grande o número de não contribuintes
beneficiados pelo trabalho da SAI. Com maior número de associados, muito mais poderá ser feito e com menor ônus para
todos. Buscar também intensificar os contatos com a Prefeitura de Ubatuba, na tentativa de que ela retorne em benefício do
loteamento parte do IPTU por ela aqui arrecadado, implantando, a curto prazo, iluminação pública ao longo de toda a
Avenida Itamambuca e interligação dos finais das duas ruas asfaltadas (acesso e saída) com bloquetes ou outro tipo de
material.
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Nossa Gente: Conheça quem faz a SAI

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
ELEKTRO:
0800-7010102
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)

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

Florindo Dias dos Santos
Funcionário da SAI desde
01/05/2005

Clovis Feliciano de Moura Funcionário
da SAI desde
04/01/1996

Luiz Fernando da Cruz Santos
Funcionário da SAI desde
06/09/2008

Na seção “Nossa Gente” deste mês, temos 3 funcionários da equipe de vigilância respondendo à
tradicional pergunta sobre a importância para eles e suas famílias deste trabalho na SAI.
Florindo, funcionário desde 2005 resume simplesmente assim: "A SAI é tudo“. Já Clovis, o que
está conosco há mais tempo, reforça: "A SAI é meu sustento e disso eu não abro mão". E por
último, Luiz Fernando, recentemente admitido no mês de setembro, afirma: "É difícil descrever a
alegria que sinto em trabalhar numa equipe como essa."

V Corrida de São Benedito: Eco Run – Correndo pelo Rio
A V Corrida de São Benedito é a seqüência de um trabalho que se desenvolve há quatro anos
por iniciativa da Sociedade Amigos de Itamambuca visando proporcionar às pessoas o estímulo
a atividade física, a interação entre os visitantes e a comunidade local e chamar a atenção para
os problemas ambientais existentes na região. Com cobertura da mídia local, prestigiada pelos
moradores e visitantes que procuram a praia para as festas de fim de ano, a largada será dada
às 17 horas do dia 31 de dezembro. O percurso compreende 5 km a serem percorridos pelas
ruas do loteamento, o que torna o evento atraente para todos.
São premiados os três primeiros nas categorias: Masculino, Feminino, Comunidade Local
Masculino e Feminino, Master (acima de 40 anos) e Grand Master (acima de 55 anos) e
Iniciantes até 16 anos.
As inscrições para a corrida serão feitas na sede da SAI e solicita-se 1 kg de alimento nãoperecível. O montante arrecadado será doado a entidade de serviço social do bairro de
Itamambuca.
Este ano, com o intuito de tornar o evento ainda mais completo, a SAI quer aproveitar sua
realização e alertar para o grande problema que enfrentamos: a poluição do Rio Itamambuca,
batizando a corrida de “Eco Run – Correndo pelo Rio”. Para o evento ganhar maior força e
destaque, estão sendo oferecidas quotas de patrocínios a empresas e pessoas interessadas em
colaborar com sua viabilização. Empresários e profissionais que estiverem dispostos a associar
sua marca a este evento, devem entrar em contato com a SAI através do e-mail ou um de
nossos telefones ou diretamente com o Dr Marcelo Baboghluian, no telefone 11- 3237-3939 ou
email: eventos@projetomarazul.com.br

Manutenção da SAI retira sujeira trazida pelas chuvas
As fortes e constantes chuvas deste início de novembro
trouxeram muita sujeira natural e lixo pelo do mar que
acabaram se acumulando nas areias de Itamambuca.
Durante uma trégua das chuvas, a equipe de manutenção da
SAI montou uma força-tarefa especial para retirada de toda
essa sujeira no último dia 14/11 e a praia foi totalmente limpa
para maior conforto dos freqüentadores no feriado ocorrido no
dia seguinte.
Sujeira trazida pelas águas das chuvas

Agradecimento pelas doações para a saúde e educação
Agradecemos o Sr. Luiz Fernando, proprietário de imóvel na rua 26 que doou através da SAI,
livros e monitores de computador para a Escola Municipal Honor Figueira e diversos
medicamentos que foram encaminhados ao Posto de Saúde de Itamambuca.
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