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Colabore com o Reflorestamento de Itamambuca
No dia 21 de setembro foi inaugurado o primeiro projeto de restauração de área verde (Rua 13 do Loteamento) que compõe o
Programa de Restauração e Manejo Ecológico das Áreas Verdes de Itamambuca, orientado e monitorado tecnicamente pela
empresa de consultoria ambiental Agrodrop.
O Programa que foi lançado no começo de setembro, busca a estruturação de um sistema de conservação do patrimônio
ambiental verde de Itamambuca, que tem como base de estudo um diagnóstico de 130.000 m² de áreas de preservação do
loteamento, onde mostra que a cobertura vegetal de mais de 90% dessas áreas encontram-se severamente degradadas
(degradação média a alta). Esta parceria entre o Brasil Surf Pro, PGA, SAI, SAMITA e com apoio da Prefeitura Municipal de
Ubatuba torna realidade metas/ações que também vem sendo discutidas em nossa bacia. O objetivo é sensibilizar
organizadores de eventos, campeonatos e empresários sobre a possibilidade de adoção das demais áreas para
reflorestamento. O proprietário que tiver interesse em adotar uma área verde, favor entrar em contato com a Administração da
SAI.

Compensação Ambiental de Eventos em Itamambuca
Mais uma vez o Brasil Surf Pro e seus parceiros colaboram para um planeta mais sustentável com a Plataforma
Socioambiental Petrobras Surf Pelas Florestas. Várias atividades foram realizadas na Praia de Itamambuca e em
comunidades da região norte do município, entre os dias 19 e 25 de setembro.
A Petrobras Surf Pelas Florestas em Ubatuba realizada em parceria com o Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca - PGA,
SAI, SAMITA, IPEMA, Projeto Tamar, AUS e a Prefeitura Municipal da Ubatuba foi bem movimentada. Contou com espaços
de conhecimento e integração socioambiental, palestras, visitas de escolas com equipe pedagógica, celebração do Dia da
Árvore com mutirão de plantio, café da manhã Socioambiental, expedição de conhecimento e limpeza do rio Itamambuca,
além da soltura de tartarugas marinhas. As atividades possibilitaram a comunidade, lideranças socioambientais locais, público
e surfistas, a ter uma convivência com a cultura de sustentabilidade, através de ações de engajamento e conhecimento dos
bons exemplos de sustentabilidade da região.
O Brasil Surf Pro conta com um plano de gestão ambiental, que desenvolveu critérios e práticas que mostram preocupação
com a preservação ambiental das praias visitadas pelo campeonato, como a preservação da vegetação de restinga, correta
destinação dos resíduos gerados, entre outros. Esta parceria entre o Brasil Surf Pro e o PGA torna realidade metas/ações que
também vem sendo discutidas pelos integrantes do Plano sobre estabelecer critérios socioambientais para eventos realizados
na Praia de Itamambuca, comenta Marcio José dos Santos, coordenador do PGA. Segue um resumo de algumas atividades:
3ª feira: visita da equipe pedagógica Surf Pelas Florestas nas escolas municipais do extremo norte do município;
4ª feira: Mutirão de plantio de árvores próximo ao rio Itamambuca em celebração ao Dia da Árvore, 21 de setembro;
5ª e 6ª feira: visitação de escolas municipais e APAE no evento;
Sábado: Café da manhã - Ubatuba Sustentável e Expedição rio Itamambuca;
Domingo: Soltura de tartarugas marinhas com o Projeto Tamar.
O programa ambiental do BSP entende da importância da união para um futuro sustentável e cedeu um amplo espaço na
praia para uma exposição “Ubatuba Sustentável” apresentando projetos, Instituições e ONG’s em destaque na região como a
Associação Amigos de Itamambuca - SAI através do PGA Itamambuca, SAMITA, Projeto Juçara/ IPEMA, Projeto TAMAR
Ubatuba, Parque Estadual Serra do Mar, APA Marinha-LN, CBH-LN, PEIA, CETESB, ASSU, Ubatuba Birds, AUS, Escola de
Surf do Zecão e Prefeitura de Ubatuba e participarão do cronograma das ações ao longo dos seis dias.
A SAI agradece e parabeniza a iniciativa do BSP. Esperamos que organizadores e empresários de outras empresas que
realizam campeonatos em Itamambuca tenham a mesma preocupação e comprometimento com o Meio Ambiente que o BSP
está tendo.

Resultado do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias
Mais uma vez a SAI participou ativamente do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, realizado anualmente durante o mês
de setembro, através de mutirões para limpeza das ruas, áreas verdes e das areias da praia. Este ano foram retirados 19
sacos de 100 litros das ruas e áreas verdes do loteamento além de 3 sacos de 100 litros de detritos encontrados na praia.
A SAI tem realizado esses mutirões uma vez ao mês e também instalou o Lixometro na entrada do loteamento justamente
com o intuito de concientizar e reduzir a destinação incorreta de residuos em Itamambuca. Mesmo com o constante trabalho
informativo e de nossas equipes de manutenção, temos notado que algumas pessoas ainda insistem em armazenar o lixo
inadequadamente e muitas vezes ainda descartam lixos nas ruas, áreas verdes e praia.
Pedimos a colaboração de todos em armazenar adequadamente o lixo, a jogar o lixo nas lixeiras, não depositar lixo nas
áreas verdes bem como orientar seus funcionários, amigos e vizinhos que forem flagrados agindo de maneira equivocada.
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Atenção para a retirada do lixo verde
Agradecemos a adesão da grande maioria dos proprietários ao novo procedimento da coleta do
Lixo Verde. Pedimos que continuem ressaltando com os seus jardineiros (as) e caseiros (as) a
importância de armazenar o lixo verde de pequenas podas (folhas) nos sacos de 100 L (que
podem ser retirados em nossa sede) para serem coletados semanalmente pela SAI. O lixo verde
de grandes podas (árvores, galhos, troncos e limpeza de terrenos) não devem ser descartados nas
ruas e áreas verdes. Favor contratar um fornecedor para recolher este material.
A SAI pode indicar alguns fornecedores que fazem este trabalho e irão dar um desconto ao
Associado. Lembramos que o lixo verde que não estiver ensacado não pode permanecer na rua
por mais do que 48 hs sobre pena de multa da Prefeitura Municipal de Ubatuba.

Treinamento de aperfeiçoamento aos vigias
No ultimo dia 30 de Setembro de 2011 reuniram-se na
Sede da Associação Amigos de Itamambuca-SAI, os
funcionários da equipe de vigilância para assistência a
um treinamento de atualização e aperfeiçoamento.
Ministrado pelo Policial Militar Cruz, o programa
compreendeu: a abordagem a indivíduos suspeitos e
infratores; os procedimentos de precaução, inclusive
demonstrados na prática, de vistoria em propriedades
com suspeita de invasão com vitima e sem vitima no
gerenciamento de crises, varredura; além de uma
explanação com o Encarregado da Vigilância, Sr. José
Geraldo F. da Silva sobre o comportamento do vigia
Equipe da SAI atenta ao treinamento
frente aos proprietários do loteamento, uso dos
materiais e ferramentas, produção, rendimentos e companheirismo. A SAI procura oferecer
constantemente treinamentos a seus funcionários com o intuito de mantê-los sempre atualizados e
melhor preparados para prestação de seus serviços.

Reforma do lado ímpar da Avenida e Rua 19

DEPRN:
3832-1434

Agradecemos ao Berico – Presidente da SAMITA e ao
Junior (Secretario de Obras da Prefeitura Municipal de
Ubatuba) pela parceria que possibilitou a reforma da
avenida no lado ímpar e também na Rua 19 em trechos
que estavam bastante prejudicados impossibilitando a
circulação de veículos.

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!

Vale ressaltar que a parceria se estenderá para outros
trechos do loteamento que se encontram em más
condições e necessitam da manutenção para melhoria do
trafego e da acessibilidade.
Máquinas da Prefeitura trabalham na Rua 19

Retirada da Antena na Rua 0
Conforme informado no Boletim da SAI de Setembro de
2010, em cumprimento ao acordo celebrado por força da
Ação Civil Publica movida pela SAI, retirou-se a antena de
celular localizada na Rua 0, área exclusivamente residencial
do loteamento.
Trata-se de uma vitória que deve ser celebrada devido aos
longos anos de batalha, onde a SAI esteve em busca da
defesa intransigente do patrimonio paisagístico-ambiental e
da "despoluição visual" do loteamento.
Mais uma vez a SAI agradece o empenho do escritório
FELBERG ADVOGADOS ASSOCIADOS, o qual dedicou
seu tempo e recursos de maneira voluntária ao longo
desses anos, trabalhando arduamente pela vitória neste
processo.

Antena da Rua 0 sendo desmontada

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 – Setembro/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.

