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Amigos,
Este mês 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 no ano
passado e de la para ca, temos trabalhado fortemente naqueles pontos a serem melhorados de acordo com nossos
associados.
Agora chegou a hora de ver 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.
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 positivos e aqueles a serem
melhorados para que possamos sempre aperfeiçoar nossa administração.
A Diretoria

Projeto visa compensação ambiental de eventos
realizados na cidade
A mais tradicional praia de Ubatuba voltada para a prática do surfe, chamada
Itamambuca, recebeu no último sábado, 10, o lançamento do Projeto de
Enriquecimento Florestal, que visa revitalizar o canteiro central de sua principal
avenida com plantas e árvores. O projeto faz parte do Plano de Sustentabilidade
para Campeonatos de Surfe em Ubatuba.
Na ocasião, foi inaugurado um painel ilustrativo para identificar as cem mudas
nativas da Mata Atlântica, como forma de compensação ambiental relativa ao
Campeonato Brasil Surf PRO, que aconteceu em abril deste ano na praia de
Itamambuca.
O Campeonato Brasil Surf PRO foi o primeiro evento de surfe com plano de
sustentabilidade em Ubatuba. Foram levadas em consideração diversas
propostas, como: neutralização do carbono, proteção da restinga, aquisição de
equipamentos e materiais com responsabilidade socioambiental, uso racional de
energia e água, centro de triagem e coleta seletiva dos resíduos gerados com
destinação adequada e cumprimento de função social, inclusão de portadores de
necessidades especiais, uso de produtos artesanais e um circuito de educação
ambiental que recebeu visitantes e escolas do município.
Compromisso
Segundo o coordenador do Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca, Márcio
José dos Santos, a idéia é transformar a proposta em projeto de lei, para que
todos os eventos realizados em Ubatuba contemplem os quesitos de
compensação ambiental.
“Sabemos que todos os eventos de grande porte, esportivos ou não, dependem
Publico comparece na inauguração
de uma grande logística e acabam gerando poluição no município. Com esse
projeto, não estamos pensando apenas na compensação, mas também na diminuição dos impactos durante a realização do
evento.”
Para a secretária de Meio Ambiente, Cristiane Gil, “este projeto de enriquecimento florestal é resultado do compromisso com
o meio ambiente dos diversos parceiros envolvidos na elaboração do Plano de Sustentabilidade para os campeonatos de
surfe. A iniciativa foi tomada. Agora, esperamos a adesão de novos parceiros que adotem este plano em outros eventos no
município.”
Estiveram presentes ao lançamento do projeto, representantes da Sociedade Amigos de Itamambuca, Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, Empresa Agrodrop, Associação Ubatuba de Surf.

Fonte: Jornal Imprensa Livre 14/07/2010

A SAI agradece ainda a presença da SAMITA – integrante do PGA e a Padaria Integrale responsável pelo café-da-manhã servido no evento

SAI instala lixeiras ao longo da trilha da Av. Itamambuca
Dando andamento as atividades de renovacao da trilha localizada no canteiro central da Avenida Itamambuca, aliado ao
Projeto de Enriquecimento Florestal acima citado, a SAI instalou lixeiras ao longo de todo o percurso. Dessa forma, as
pessoas que ali caminham podem depositar seu lixo, evitando que o mesmo seja destinado incorretamente.
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Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

Doação de livros e estantes para SAMITA
No ultimo mês de julho, a SAI doou 3 estantes e uma
grande quantidade de livros para a biblioteca que está
sendo montada na sede da SAMITA – Sociedade Amigos e
Moradores de Itamambuca, localizada na Vila Itamambuca.
Parabenizamos a SAMITA através de seu presidente, Sr.
Berico, pela iniciativa pois com certeza, será uma grande
conquista para a cultura e educação não só dos moradores
da Vila, mas de todos bairros ao redor de Itamambuca.
“Estou feliz pelo fato do Betão (presidente da SAI) ter
colocado a SAMITA como parceiro da SAI. Graças a isso já
conseguimos que crianças da vila tenham acesso a
Crianças acessam internet na SAMITA
internet. Nós estamos ainda necessitando da doação de
mais computadores, pois só temos 2 funcionando e mais livros para a biblioteca.“ declarou Berico.
A biblioteca da SAMITA será a segunda que a nossa região ganha no período de um ano, pois em 9
de julho de 2009 foi inaugurada a biblioteca Comunitária Aldhemar Jose de Freitas (Demão) na sede
da SAI que funciona regularmente atendendo as crianças da escola Honor Figueira e publico em
geral.

SAI faz novo pente-fino nas ruas do loteamento
Na ultima edição do boletim, contamos a respeito da
operação pente fino realizada pela equipe da SAI no Dia
Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) com o intuito de
recolher lixo espalhado pelas ruas e áreas comuns do
loteamento. Alem disso, publicamos um alerta sobre a
importância de se manter lixeiras adequadas na porta de
nossas casas.
Ao final do período de férias, nos dias 28 e 29 de Julho,
nossos funcionários fizeram um novo arrastão pelas ruas
do loteamento e infelizmente o resultado não foi muito
diferente do obtido na primeira limpeza: encontramos muito
lixo espalhado. Foram recolhidos os mais diversos
resíduos que encheram cerca de 34 sacos de 100 litros.

Muito lixo recolhido pela equipe da SAI

Retiramos ainda alguns restos de obras como uma escada quebrada, pedaços de calha, lona e
artigos de praia inutilizados como barraca, prancha, bolas e cadeira de praia.
Dessa forma, podemos ver que muitas pessoas ainda não tem consciência a respeito da correta
destinação do lixo. Reforçamos nosso apelo para que não joguem lixo nas ruas nem áreas verdes
do loteamento. Verifique se sua lixeira oferece um bom abrigo em relação a ação de animais e
do tempo, evitando que o saco se rasgue, espalhando resíduos pelo loteamento.

Ajuda para reforma do telhado da APAE
A APAE de Ubatuba necessita de recursos para realização da reforma do telhado de sua sede. Para
isso conta com a ajuda de pessoas físicas e jurídicas que estejam dispostas a colaborar. A APAE
conta com uma lista de materiais necessários para a realização da obra e, para aqueles que desejem
fazer uma doação em dinheiro, foi criada uma conta da para arrecadação. Abaixo seguem os dados
da entidade:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba
Rua Manoel da Cruz Barbosa, nº 228 – Bairro Sumaré Ubatuba/SP – 11.680-000
Telefones: (12) 3833-1809 e 3832-5351 Fax.(12) 3832-1449
E-mail.: apaeubatubabrasil@hotmail.com
Conta para doações: Banco do Brasil - Agencia 2748-0 - c/c: 161052-X

21/08: Vacinação anti-rábica em Itamambuca
A partir do inicio de agosto, a Secretaria de Saúde de Ubatuba iniciou a Campanha de Vacinação
Anti Rábica no município.
Em Itamambuca a vacinação será realizada pela Secretaria no dia 21/08/2010 das 08:00 as 12:00
horas na sede da SAI. Compareça e traga seu cão para ser protegido!

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 – Julho/2010
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.

