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Marque na sua agenda e venha:
a participação dos associados
é fundamental!

VAI PEGAR UMA PRAIA?
Então, por favor, leve de volta
o lixo que você gerou!
Já reparou quanta coisa a gente leva pra
praia? Cadeira, guarda-sol, esteira, prancha,
raquete de frescobol, baldinho, pazinha, livro,
óculos de sol, protetor solar, bronzeador...e o
cooler, cheio de cerveja, refrigerante, água
etc.!
No ﬁm do dia, voltamos com a tralha toda pra
casa, mas o cooler vem vazio. Latas,
garrafas pet e todo o lixo produzido ﬁcam por
lá mesmo, na lixeira verde da SAI. Muitas
vezes, ao redor das lixeiras (como na foto ao
lado), que ﬁcaram pequenas para o tanto de
gente que come, bebe e não leva embora os
recipientes e embalagens. Jogam fora a
oportunidade de fazer diferença para o meio
ambiente, pois poderiam destinar esse
material para a reciclagem, bastando levá-lo
para o Ponto de Entrega Voluntária. Pense
nisso da próxima vez que for à praia!

A ideia não é colocar mais lixeiras,
mas reduzir o volume de lixo

ONDA LIMPA
Campanha de conscientização usa cavalete itinerante para percorrer a praia com
mensagens educaftvas.

Se você consegue trazer uma
mochila cheia, também pode levar
seu resíduo de volta.

As bags devem ser utilizadas para o
ONDA
ERRADA
depósito
de restos
de poda de jardim,
Duas bitucas na água poluem
que são recolhidos de porta em porta
o mesmo que um litro de esgoto.
pela SAI, evitando o lançamento nas
áreas verdes.

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
Uma das atribuições da SAI é solicitar às autoridades que intensiﬁquem o trabalho de
ﬁscalização na praia e nas ruas do loteamento, muito importante para
que tenhamos uma praia mais limpa e segura.

Fiscalização em Itamambuca durante o feriado de 7 de setembro. Foram retiradas
quatro barracas de milho, que atuavam sem as devidas licenças.

A Polícia Ambiental
e o Ibama
realizaram uma
diligência no
loteamento com o
objetivo de
veriﬁcar pontos de
desmatamento
ilegais, revelados
por monitoramento
via satélite.

Devido ao maior número de obras, cresce
a demanda por captura de cobras. Se
avistar um réptil, mantenha distância e
entre imediatamente em contato com a
nossa base. Além de muita experiência,
nossa equipe conta com equipamento
adequado para efetuar o resgate e
devolver o animal, com segurança, a seu
habitat.

Animal ﬂagrado na rua 26:
está tudo bem, basta se afastar e
avisar a SAI

O vandalismo continua em relação à cerca de proteção do jundu,
mas a SAI trabalha incansavelmente para manter tudo em ordem

EM PROL DA AVENIDA
Itamambuca atualmente parece um
canteiro de obras. Como tudo na
vida, esse fato tem dois lados. O bom
é que sobra material para a
recuperação do leito carroçável, a
partir de materiais doados, como o
da foto ao lado.

Graças à gestão junto
aos órgãos públicos
e empresas
fornecedoras de
serviços, a SAI
conseguiu que a
Elektro ﬁnalmente
viesse para substituir
as lâmpadas
queimadas da
Avenida Itamambuca

PLANTANDO ÊXITO

Neusa Costa, Marilu Carvalho, Sidney Silva (Sidão),
Dema Freitas, Rubens Neves, Ricardo Magrão, Antonio
Lajute Neto. O que há em comum entre esses nomes?
Todos dedicaram voluntariamente seu tempo e talento
para presidir a SAI, com sucesso. Em reconhecimento à
essa dedicação, foram plantadas diversas mudas de
árvores nativas ao longo da trilha de Itamambuca, que
receberam, cada uma, uma plaquinha pintada por
crianças autistas de Ubatuba com o nome dos
presidentes.

BRINCANDO E APRENDENDO
Caminhar por Itamambuca é uma
experiência tão agradável quanto
enriquecedora. À direita, um dos dois
novos painéis com a identiﬁcação das
aves avistadas na região. Os antigos já
estavam bem desbotados. A ideia é fazer
da trilha um caminho de muito
aprendizado.
Abaixo, parquinho na altura da rua 18,
com brinquedos doados pelos
associados Angela e Gilberto Soubihe.

Balanço das atividades
do 3º Trimestre
DESCRIÇÃO

Unidade

Quantidade

2021

RETIRADA DE MATERIAL VERDE
DAS RESIDÊNCIAS

Sacos

4.031

16.350

PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DO JUNDU

Metros

1.230

4.880

PLANTIO DE MUDAS NATIVAS

Unidades

250

1.000

TRANSBORDO

Ton

213

213

RETIRADA DE LIXO DA PRAIA E AVENIDA

Sacos

1.104

4.823

RETIRADA DE MATERIAL RECICLÁVEL

Toneladas

22

Metros

64.390

189.260

PATRIMÔNIO

Km rodados

28.497

93.913

SEGURANÇA DO TRABALHO

Dias sem
acidentes

92

784

Porcentagem

48%

46,6%

MEIO AMBIENTE

76

MANUTENÇÃO
SARJETAS, RUAS e AVENIDA
LIMPEZA, ROÇADA E PATROL

ZELADORIA

ASSOCIADOS
RELAÇÃO ENTRE SÓCIOS E LOTES

