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Terceiro Ano da Pesquisa de Satisfação
Amigos,
Nesta edição, enviamos junto de nosso boletim um rápido questionário para que possamos medir a
satisfação de nossos associados em relação a atuação da SAI em diversos aspectos. Realizamos a
mesma pesquisa nos últimos dois anos e desde então temos trabalhado fortemente naqueles pontos a
serem melhorados de acordo com as sugestões dos nossos associados.
Mais uma vez chegou o momento de avaliarmos como estamos evoluindo e onde mais podemos
progredir. Pedimos a todos que registrem sua opinião e retornem o formulário preenchido a SAI
pessoalmente na sede ou na Base Comunitária. Para facilitar ainda mais a participação de todos,
disponibilizamos uma versão para preenchimento online em nosso website.
Basta acessar o link http://www.itamambuca.org.br/?pg=pesquisa-satisfacao e responder. Caso não seja
possível, pedimos que entrem em contato conosco e retorne a pesquisa via correio, fax ou e-mail.
A opinião de todos é muito importante para que possamos entender os pontos onde devemos enfocar
nosso trabalho para que possamos sempre aperfeiçoar nossos serviços.
A Diretoria

Oficinas de Educomunicação preparam jovens mais
conscientes e multiplicadores
Cerca de 20 jovens e crianças moradores dos bairros que compõem a
bacia hidrográfica do Rio Itamambuca participam, todos os sábados, do
Projeto Educom, Educar e Comunicar, desenvolvido pela SAI, com
recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). Nos
encontros, que acontecem desde agosto, os participantes são estimulados
a ler e a pesquisar assuntos ligados ao meio ambiente e à qualidade de
vida; participam de palestras sobre temas ambientais; entrevistam
profissionais de diversas áreas; e aprendem a escrever, diagramar,
fotografar e a filmar, para colocar tudo o que aprenderam em blogs e
informativos, a serem difundidos e lidos por toda a comunidade.
A jornalista e educadora Regina Teixeira, autora e coordenadora do projeto,
Jovens do projeto na Biblioteca Comunitária
explica que se trata de um modelo de educação endógena, isto é, originada
no interior da comunidade, que é referenciado em Paulo Freire e denominado de educação transformadora. “O
pressuposto central é a educação para a democracia, não para reforçar conteúdos, mas sim para problematizar e
estimular discussões, diálogos, reflexões e a participação”, diz. A comunicadora Lenina Mariano, que integra a
equipe do projeto, observa que é uma educação comprometida com o social. “O objetivo é que o sujeito pense e
que esse ato de pensar o leve a transformar a sua realidade”, coloca. Para a psicopedagoga Maria Lúcia Costa
(Bi) Mello, que também faz parte da equipe, o que, comprovadamente, há de mais efetivo na educação, hoje, é
tornar o aluno o próprio agente de seu aprendizado. “O educador participa como facilitador, estimulando a
curiosidade e a pesquisa, construindo o conhecimento juntamente com os alunos”, afirma. O time de educadores
ainda conta com a psicóloga e educadora Flavia Cunha, que desenvolve um trabalho de arte-reciclagem, mais
focado nas crianças.
O Projeto Educom, Educar e Comunicar tem apoio da Samita (Associação dos Amigos e Moradores de
Itamambuca), responsável pelo transporte de ida e volta dos participantes; do associado André Gurgel, doador de
computadores e colaborador na área de informática; e da EAB Imóveis, doadora de materiais de papelaria.
As oficinas têm duração de um ano e são suspensas nas férias, quando a maioria dos jovens ocupa-se com
trabalhos temporários.
A programação é que, até o final do ano, já circule o primeiro produto das oficinas: um informativo virtual, com um
apanhado das atividades realizadas até agora.
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Loteamento de Itamambuca terá pontos para
observação de aves
Por iniciativa da SAI e do PGA – Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca, será implementado um
roteiro especifico para observação de aves dentro do loteamento de Itamambuca. O projeto será
uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e empresários locais que contará com a instalação
de placas de identificação e sinalizacao além de comedouros e bebedouros ao longo da trilha central
da Avenida Itamambuca. O projeto será implantado em Janeiro de 2012.

POLÍCIA CIVIL:
3833-2533

Faz parte do escopo a educação ambiental junto as crianças da Escola Municipal Honor Figueira,
além da capacitação dos funcionários da SAI relativa ao papel da trilha e entendimento da
importância dos pássaros de nossa região.

SANTA CASA:
3232-7266
3832-7531

Ubatuba é hoje um dos municipios do Brasil que recebe mais visitantes com o intuito exclusivo de
observar pássaros. 90% de seu território está coberto de Mata Atlântica, e se estima que abriga 30%
de todas as espécies de aves brasileiras e cerca de 5% de aves de todo o mundo.

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!

Pente-fino no lixo das ruas e áreas verdes
No ultimo dia 24 de outubro, a equipe de manutenção da
SAI realizou o pente-fino mensal nas ruas, áreas verdes
e áreas comuns do loteamento de Itamambuca em
busca de lixo.
No total foram retirados 20 sacos de lixo de 100 L
lotados de microlixo e alguns objetos descartados
inadequadamente como 2 cadeiras de praia, 1 prancha
de surf, 2 guarda-sóis, 1 colchão além de 6 vasos de
flores.
Com esta iniciativa, a SAI ajuda Itamambuca a se tornar
um exemplo, reduzindo os níveis de lixo com destinação
inadequada próximos a zero.

Lixo coletado no último pente-fino

A Importância da 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.

31/12: Participe da Corrida/Caminhada de São Benedito
A VIII Corrida/Caminhada de São Benedito é a seqüência de um trabalho que se desenvolve há sete
anos por iniciativa da Associação 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 o intuito de facilitar a participação de todos
sem atrapalhar as comemorações do último dia do ano, a largada será dada às 9 horas do dia 31
de dezembro em frente a sede da SAI. O percurso compreende 5 km a serem percorridos pelas
ruas do loteamento, o que torna o evento atraente para todos.
As inscrições para a corrida/caminhada serão feitas na sede da SAI através da doação de 1 kg de
alimento não-perecível. O montante arrecadado será doado a SAMITA - Sociedade dos Amigos e
Moradores de Itamambuca que repassara os alimentos a famílias carentes da região!

‘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.
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
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Vantagens e Descontos
SAI - Associação Amigos de Itamambuca – Outubro/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
DR. RODRIGO VIANNA POZZO – Médico Oftalmologista – desconto de 30% nas consultas
Consultório – Rua Prof. Tomas Galhardo, 110 – Santa Casa de Ubatuba (preço da consulta R$ 150,00)
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.
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