Boletim Informativo
SAI - Associação Amigos de Itamambuca

Edição IX
Setembro/10

Pesquisa de Satisfação ganha versão online
Amigos,
Este mês é a ultima chance para aqueles que ainda não responderam a nossa pesquisa de satisfação,
poderem fazê-lo. Como é do conhecimento de todos, enviamos nos últimos meses 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. Para facilitar ainda mai a participação de todos, desde o mês passado, passamos a
disponibilizar uma versão para preenchimento online em nosso website.
Basta acessar o link www.itamambuca.org.br/?pg=pesquisa-satisfacao2 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 positivos e aqueles a
serem melhorados para que possamos sempre aperfeiçoar nossa administração.
A Diretoria

Estudantes comemoram o Dia da Árvore
Alunos da Escola Municipal Honor Figueira e da Escola de Surf do
Zecão estão ajudando a construir um mundo melhor para se viver. Pela
segunda vez este ano, eles participaram de uma ação de plantio de
mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, no canteiro central do
loteamento de Itamambuca, que aos poucos se transforma num
agradável espaço de lazer e de educação ambiental.
Em maio, em comemoração ao Dia da Mata Atlântica, os estudantes
plantaram mudas doadas pelos realizadores de um campeonato de surf,
como forma de compensar os impactos ambientais do evento. A idéia
partiu de representantes das sociedades de amigos do bairro, que
formam o PGA – Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca.
Nesta terça-feira, dia 21 de setembro, os estudantes voltaram à trilha
para plantar mais mudas, desta vez em homenagem ao Dia da Árvore. Incentivadas a exercitar a cidadania desde
pequenas, as crianças já sabem que uma árvore é sinônimo de vida e pode nos trazer muitos benefícios, desde a
sombra aconchegante até a folha de papel, além de proteger os solos, rios, nascentes e preservar a vida silvestre.
O projeto de enriquecimento florestal já inspirou novas idéias, como a proposta de um projeto de Lei para Eventos
Sustentáveis em Ubatuba, iniciativa do PGA que foi apresentando em reunião do Conselho Municipal de Meio
Ambiente de Ubatuba - CMMA, no dia 24 de setembro. O objetivo é que as empresas se comprometam a
minimizar os impactos ambientais dos eventos, promovendo ações como neutralização de carbono, proteção dos
ecossistemas, uso racional de energia e água, triagem e destinação correta de materiais recicláveis e resíduos
gerados, inclusão e acessibilidade de portadores de necessidades especiais, uso de produtos artesanais e circuito
de educação ambiental com estrutura para receber visitantes e escolas do município.
Fonte Adaptado de: Ubatuba em Revista Nº 65 - Setembro de 2010

Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias
Os estudantes da Escola Municipal Honor Figueira também participaram do Dia Mundial de Limpeza de Rios e
praias, realizado em 24 de setembro. Durante o evento, as crianças percorreram trecho da praia recolhendo
microlixo e aprendendo conceitos ambientais a importância de se destinar corretamente os resíduos sólidos. A
exemplo dos anos anteriores, os principais materiais encontrados nas areias foram bitucas de cigarros e
canudinhos, alem de outros tipos de lixo, descartados irresponsavelmente por freqüentadores da praia.
Agradecemos ao Gustavo, Joana, Gilberto e Vânia que participaram na coordenação do evento.
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Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

Realizado Workshop Ambiental em Itamambuca
Foi realizado no ultimo dia 10 de outubro na sede da SAI, o primeiro Workshop Ambiental
de Itamambuca. O evento foi dividido em 2 apresentações: a primeira, feita pelo biólogo
Marcio Jose dos Santos, coordenador do PGA – Plano de Gestão Ambiental de
Itamambuca – qual é o status das ações do plano bem como do projeto de compensação
ambiental em andamento na nossa bacia; a segunda, feita pelo Eng. Agrônomo Luis
Gustavo Dal Fabbro, trouxe explicações sobre o programa de remanejo ecológico e
restauração das áreas verdes dentro do nosso loteamento, uma parceria da SAI com a
Agrdrop. Por iniciativa do diretor de Meio-Ambiente de nossa associação, Alexandre Primo
Battaglini, foi o primeiro de uma série de eventos que vem fortalecer a estratégia da SAI de
ser uma entidade preocupada e engajada em causas ambientais de preservação do nosso
patrimônio verde.

Ministrada palestra sobre primeiros socorros
No ultimo dia 16/10 foi realizada palestra sobre primeiros socorros para os funcionários da
SAI e interessados em geral. O evento contou com a apresentação do Sr. Gutenberg do
Corpo de Bombeiros, bem como do medico e conselheiro da SAI Dr. Marcelo Baboghluian,
do instituto Mar Azul. O objetivo do evento foi propiciar aos expectadores os
conhecimentos e as técnicas necessárias para atender corretamente, no próprio local, uma
pessoa enferma ou lesionada; estabilizar suas condições e aguardar socorro ou
providenciar transporte seguro até onde possa receber atenção médica.

SAI limpa ruas do loteamento e terá ‘Lixometro’
Dando continuidade aos mutirões de limpeza das ruas do
loteamento, a equipe de manutenção da SAI retirou no
ultimo mês de setembro diversos tipos de lixo: 20 sacos de
lixo de 100 litros com miudezas; diversas caixas de
papelão; pedaços de barras de cano; balde; restos de uma
mesa de pebolim de cadeira de praia e quadro de bicicleta.
A idéia é instalar em breve um lixometro para medir a
quantidade de lixo que retiramos mensalmente da praia e
das ruas e áreas comuns do loteamento para que
possamos identificar o quanto os moradores e
freqüentadores de Itamambuca estão evoluindo no quesito
educação ambiental e consciência. Estamos procurando
patrocinadores para ajudar a manter essa iniciativa,
oferecendo inclusive espaço para divulgação de marca no
lixometro, conforme pode ser visto na imagem ao lado. Os
empresários interessados em contribuir, podem entrar em
contato na sede da SAI.

Modelo do lixometro a ser
instalado em Itamambuca

Vitória jurídica para retirada de torre de celular
Por Sentença disponibilizada em 16/09 no DOE, o MM. Juízo da 1a. VC de Ubatuba,
acolhendo os argumentos, e a exemplo do que já havíamos conseguido na outra
demanda contra TESS (antena rua 07) ,JULGOU PROCEDENTE a Ação Civil Pública
movida pela SAI contra VIVO e TELESP CELULAR, determinando a retirada da antena
sita na Rua 0, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Com a prolação da Sentença as Rés propuseram acordo e comprometendo-se a não
recorrer da Sentença e retirar a torre já até julho/2011, sob pena de multa diaria de R$
1.000,00, sem prejuízo da execução forçada da decisão, em paralelo e às custas delas.
A SAI agradece o empenho do escritório FELBERG ADVOGADOS ASSOCIADOS, o
qual dedicou seu tempo e recursos de maneira voluntaria ao longo desses anos,
trabalhando arduamente pela vitoria neste processo.

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/10
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.

