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Amigos,
Estamos finalizando a analise de nossa pesquisa de satisfação e será enviado a todos os associados um
relatório especifico com os resultados bem como o plano de ação para todos os pontos levantados.
Está chegando mais uma temporada de verão e com o aumento do fluxo de pessoas a Itamambuca,
nossas atividades se intensificam. Vigilância, limpeza, preservação, fiscalização e conscientização
tornam-se desafios maiores nesta época do ano. Agradecemos a todos que nos enviaram sua opinião
contribuindo para que possamos aprimorar nossa atuação.
A Diretoria

SAI fecha parceria com a prefeitura para manutenção da
avenida
Neste mês de outubro, a prefeitura municipal de Ubatuba esteve no
loteamento, cumprindo o acordo fechado com a SAI para realização de
obras na Avenida Itamambuca no trecho de principal movimento entre as
ruas 3 e 6. Foi colocada uma fina cobertura asfaltica (para não prejudicar a
drenagem e escoamento da água da chuva) para evitar a formação de
poças e buracos neste local que é o principal ponto de circulação de
entrada e saída dos veículos, foco de reclamação dos associados em
relação a conservação do piso.
A prefeitura se compromete a fazer a manutenção freqüente do trecho a
partir de então, principalmente durante a temporada quando começa o
período de chuvas e o trafego de veículos é intenso.

Avenida reformada na entrada do loteamento

A importância da lixeira na porta de casa

Nos últimos pentes-finos que nossa equipe de manutenção realizou nas ruas do loteamento, ainda encontramos
bastante lixo domestico espalhado pelo chão. Isso é resultado ainda em grande parte da utilização de lixeiras
insuficientes ou mesmo sua ausência por parte de alguns proprietários. 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 até 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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Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

Programa de restauração e manejo ecológico
das áreas verdes do loteamento
A SAI fechou parceria com a consultoria Agrodrop para iniciar um programa de
restauração e manejo ecológico das áreas verdes do loteamento. A parceria consiste em
se fazer um diagnostico do estado de conservação destas áreas e montar um plano de
ação para recuperação e conservação das mesmas de forma adequada ecologicamente.
A equipe de manutenção da SAI será capacitada tecnicamente pela consultoria para
executar os serviços de acordo com as técnicas apropriadas, buscando desta forma a
otimização dos recursos destinados as atividades relacionadas à vegetação existente no
loteamento e sua eficiência.

Vandalismo em bag coletor de recicláveis
Durante o mês de outubro, foi observado um ato
de vandalismo, quando foi ateado fogo a um dos
bags coletores de materiais recicláveis localizados
na Avenida Itamambuca. Alem dos custos de
reposição do mesmo, há o risco de incêndio da
vegetação próxima ao bag e seu alastramento
pelo loteamento. Alertamos aos associados que
caso observem alguma atitude deste tipo, informe
imediatamente a equipe de vigilância da SAI para
que seja identificado o autor do crime e tomar as
providencias cabíveis junto a lei.

Vandalismo em bag: prejuízo para todos

Doação de Computadores - Educomunicação
A SAI assinou recentemente contrato com o Fehidro (Fundo Estadual de Recursos
Hídricos), para dar início ao projeto das “Oficinas de Educomunicação em Itamambuca”.
O projeto é voltado a jovens da comunidade da bacia hidrográfica de Itamambuca, que
participarão das Oficinas de Educomunicação, nas quais serão estimulados e orientados
a pesquisar possíveis soluções para a despoluição do Rio Itamambuca e a produzir
material impresso e eletrônico para divulgar essas informações, apoderando-se não
apenas das novas linguagens, como participando do planejamento e execução das
ações.
O projeto alinha-se ao Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca (PGA), que enxerga a
educação ambiental como um tema transversal, indispensável para que as ações a serem
empreendidas sejam discutidas e compreendidas pela população local.
A obtenção de recursos do Fehidro exige uma contrapartida da SAI, que deverá doar
quatro computadores ao projeto, com configurações que permitam a edição de textos e
fotos.
Por exigência do fundo financiador, definimos as características dos equipamentos, que
são: Dual Core, 2.2GHz, 2GB, HD 250GB, Monitor 18,5''.
Portanto, solicitamos aos associados e amigos de Itamambuca a doação desses
computadores, dentro dos padrões especificados acima ou semelhantes, que darão aos
jovens a oportunidade de compreender os problemas ambientais da região, difundi-los e
buscar soluções em conjunto.
Agradecemos aos associados Andre Gurgel e Edmundo Teixeira pela doação de 2
computadores (1 cada) para o projeto. Colabore você também!

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
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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:
• A CASA DOS PNEUS - 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
• 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.

