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SAI se reunirá com secretários municipais em Dezembro
Amigos,
No próximo dia 11/12 a diretoria da SAI deverá se reunir com os secretários municipais na prefeitura de Ubatuba para
discussão de uma série de demandas e assuntos em andamento relativos a atuação da associação e ao bairro de
Itamambuca.
Dentre os principais temas está a manutenção da Avenida Itamambuca e das ruas de maior movimento do loteamento,
como a 21, por exemplo. Durante este ano, quando o volume pluviométrico foi acima da média, a lama e os buracos foram
presença constante na vida de quem circulava pelo loteamento. Será solicitado o aumento da freqüência e regularidade da
vinda das máquinas da prefeitura ao loteamento e a necessidade de colocação de materiais para melhor compactação do
solo. Inclusive será levantada a hipótese de utilização dos recursos obtidos com a arrecadação da Zona Azul para este
fim, pois até o momento não tivemos nenhuma melhoria em decorrência desta cobrança de estacionamento.
Ainda dentro do mesmo tema, serão discutidos quais os impactos ambientais, turísticos e financeiros do calçamento da
Avenida Itamambuca com bloquetes, uma demanda que tem sido levantada por alguns associados devido justamente ao
péssimo estado de conservação em que as vias se encontram.
Outro tema importante será a apresentação do andamento das ações do PGA – Plano de Gestão Ambiental de
Itamambuca e solicitação de apoio e participação efetiva da prefeitura nas ações contra a poluição do Rio Itamambuca
e melhora do saneamento básico da região. Dentro das ações do PGA, está o acompanhamento do TAC – Termo de
Ajuste de Conduta - assinado pela prefeitura garantindo a remoção de famílias instaladas de maneira inadequada na bacia
do Rio Itamambuca e identificadas como possíveis poluidoras das águas do rio.
Para a temporada de verão, será solicitada a colocação de no mínimo 3 guarda-vidas na praia para garantir a segurança
dos banhistas.
Na área dos esportes, serão apresentados 2 projetos da SAI que demandam apoio da prefeitura. O primeiro é a construção
em 2010, por parte da SAI, de uma quadra poliesportiva no CERE. O outro é a implantação da Estação da Melhor Idade
em Itamambuca com aparelhos de ginástica para a terceira idade.
Na área de educação, a SAI requisitará apoio da Prefeitura para catalogar os livros da Biblioteca Comunitária, para
tornar ainda mais eficiente o seu funcionamento, principalmente para os alunos da Escola Mun. Honor Figueira.
Esperamos contar com o apoio da prefeitura para estas e outras solicitações que serão apresentadas e esperamos no
próximo boletim trazer novidades surgidas após esta reunião.
A Diretoria

Escolinha do Zecão e SAI replantam e ampliam cerca do jundu

Zecão e as crianças da Escolinha

Alunos da Escolinha de Surf do Zecão com o apoio de funcionários da equipe de
manutenção da SAI realizaram no ultimo mês de outubro o replantio e o aumento da
área cercada de proteção ao jundu em volta do estabelecimento instalado na praia.
É uma iniciativa sobretudo de educação ambiental, pois as crianças aprendem desde
cedo a importância de se preservar o jundu.
A Escolinha, que fica no canto direito, próximo a foz do Rio Itamambuca, está em um
local com alto numero de freqüentadores durante a temporada e os feriados.
A manutenção da vegetação nativa evita a erosão causada pelas marés e pela água da
chuva, além de ser essencial para a fauna local. Por isso, quando for a praia, não pise
nas áreas demarcadas pelas cercas e não utilize como depósito de objetos como
cadeiras, guarda-sóis, isopores, pranchas etc. Além disso, colabore orientando aqueles
que as invadem para que respeitem a vegetação. Para conhecer melhor o trabalho da
Escolinha do Zecao, acesse: http://www.youtube.com/watch?v=Zk_S11l6nNw

SAI instala bancos na trilha do canteiro central da Avenida
Quem esteve em Itamambuca nos últimos meses pode notar que a trilha localizada no
canteiro central da Avenida Itamambuca passou por algumas melhorias. Além do
caminho que foi todo limpo, algumas plantas foram remanejadas para proporcionar
melhor circulação das pessoas que ali fazem suas caminhadas. A SAI entende este
como sendo um espaço de lazer e contato com a natureza, principalmente com as
diversas espécies nativas de plantas e pássaros que ali se pode observar. Para aqueles
que apenas querem curtir a fauna e a flora ou descansar de seus exercícios físicos,
foram instalados bancos em diversos pontos ao longo de todo o trajeto. Uma serie de
outras benfeitorias estão programadas para este espaço, inclusive a retirada dos bags
coletores de lixo reciclável que devem ser remanejados para um ponto de coleta central,
tornando a trilha ainda mais agradável.

Bancos instalados na trilha da Avenida
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Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão à praia!

31/12: Corrida de São Benedito em novo horário!
A VI Corrida de São Benedito é a seqüência de um trabalho que se desenvolve há cinco 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 partir desta edição largada será dada às 9
horas do dia 31 de dezembro. O percurso compreende 5 km a serem percorridos pelas ruas do
loteamento, o que torna o evento atraente para todos.
São premiados os três primeiros nas categorias: Masculino, Feminino, Comunidade Local Masculino
e Feminino, Master (acima de 40 anos) e Grand Master (acima de 55 anos) e Iniciantes (até 16 anos).
As inscrições para a corrida serão feitas na sede da SAI através da doação de 1 kg de alimento nãoperecível. O montante arrecadado será doado a entidade de serviço social do bairro de Itamambuca.
Além disso, o evento tem um apelo ecológico para chamar a atenção para a luta contra a poluição do
Rio Itamambuca, ganhando a denominação de EcoRun – Correndo pelo Rio.
Para o evento ganhar maior força e destaque, estão sendo oferecidas quotas de patrocínios a
empresas e pessoas interessadas em colaborar com sua viabilização. Empresários e profissionais
que estiverem dispostos a associar sua marca a este evento, devem entrar em contato com a SAI
através do e-mail ou um de nossos telefones ou diretamente com o Dr Marcelo Baboghluian, no
telefone 11- 3237-3939 ou email: eventos@projetomarazul.com.br

"Porque contribuo com a SAI” por José L. Alvarez Junior
Junior é freqüentador de Itamambuca desde 1986. Antes disso já vinha para Ubatuba e ficava em
casa no centro. É proprietário de casa na rua 26 desde 1999. Escolheu Itamambuca pelas amizades
que tinha e ainda tem e por considerar uma praia excelente para a prática de esportes, além da
perfeita harmonia entre a Mata x Oceano x Céu (quando não chove) “A Natureza nos presenteou” diz
Junior.
Por que você contribui com a SAI? Quais os benefícios que você enxerga que são
proporcionados pela atuação de nossa associação?
Contribuo desde 1999 e entendo que contribuir é a única forma de conquistar algo; seja ela
segurança, limpeza, pavimentação etc... é o direito legitimo de opinar, lutar, participar; temos muitas
coisas para fazer em nossa Itamambuca e a contribuição das pessoas determinará a velocidade das
melhorias e conquistas. Os benefícios da SAI hoje ainda são de base, ou seja, o essencial (que é
importantíssimo): segurança, controle imobiliário, preservação do meio ambiente e limpeza.
Gostaria de relatar e participar fato importante ocorrido no último dia 08/11: era quase 8:00h do
domingo quando o piscineiro que normalmente vem as sextas pela manhã, aparece para verificar se
está tudo certo com a piscina. Contudo, constatei uma atuação impecável da segurança da SAI que,
além de observar e acompanhar a pessoa, teve a iniciativa de comunicar a base com o Sr. Roberto
que rapidamente nos telefonou para saber se conhecíamos a moto parada em frente da minha casa e
consequentemente a pessoa. Surpreso, fui verificar e percebi que era o piscineiro que, apesar de ser
conhecido não deveria estar lá naquele dia e horário.
Assim gostaria de parabenizar a SAI pela sua equipe atenta em especial o vigia Rafael e o Sr.
Roberto por ter ligado.
Ter uma boa segurança entendo que não é fácil e coisas podem acontecer ou passar
desapercebidas. Mas, vejo que a SAI está trabalhando sério nisso e esse é uns dos motivos que
contribuo com a SAI. Obrigado a todos e tenho esperança que com a contribuição faremos uma
Itamambuca melhor a cada dia.
De que maneira você costuma colaborar com a SAI e Itamambuca?
Reconheço que poderia fazer mais. Participo das reuniões e voto em Ubatuba, coisa que considero
fundamental. Poderíamos ter um representante de Itamambuca e região na câmara.
Quais são os pontos relacionados, a Itamambuca, que você considera fundamental, sobre os
quais a SAI deve intensificar sua atuação?
Conservação da trilha da avenida, ou seja, um jardim favorecendo o lazer das pessoas; limpeza do
lixo verde; conscientizar sobre o lixo reciclável; tirar pedras da trilha, galhos secos e baixos.

Destaque do Mês – Rafael Luiz Alves dos Santos
Estamos inaugurando a seção “Destaques do Mês” em nosso boletim para
divulgar ações e iniciativas de nossos funcionários que mostram a
importância que a atitude de cada um no seu papel fazem com que a SAI
tenha sucesso em cumprir sua missão.
O destaque do mês de novembro é o vigilante Rafael Luiz Alves dos
Santos, citado no caso relatado acima por nosso associado Júnior.
Parabéns ao Rafael pela atenção no cumprimento de seu trabalho e
preocupação com o associado.

Dúvidas, críticas ou sugestões? Quer ter seu texto publicado? Mande um e-mail para sai@itamambuca.org.br
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Vantagens e Descontos
SAI - Associação Amigos de Itamambuca – Nov/2009
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:
• 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 5% - 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
• 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 15%
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;
Estamos desenvolvendo novas parcerias que em breve iremos divulgar.
Aproveite mais esta vantagem de ser Associado da SAI!!
Participe!!

