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Itamambuca, 26 de janeiro de 2016
Assembleia Geral Ordinária

Saldo da temporada é positivo

Na forma do Artigo 13, parágrafo 1º, do Estatuto
da SAI – Associação Amigos de Itamambuca,
ficam os senhores associados, em dia com suas
contribuições, convocados para comparecer à
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na
sede da associação, na Avenida Itamambuca,
número 1021, Praia de Itamambuca, Ubatuba
(SP), no dia 06 (seis) de Fevereiro de 2016
(sábado), às 19h30, em primeira chamada, e às
20h, em segunda chamada.

A temporada que está quase no fim (ainda uma semana e depois o carnaval) foi e ainda está
sendo uma das mais movimentadas que já vimos em Ubatuba. Itamambuca, é claro, sofreu
o reflexo dessa situação, com movimento muito intenso, não só nas casas do loteamento,
como dos visitantes que chegaram à praia.
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E, apesar de tudo isso, o saldo foi positivo. Avenida concluída, materiais recicláveis retirados
– mesmo que às custas da SAI, já que a Prefeitura deixou de prestar o serviço – praia limpa.
E segurança para todos, garantida pela parceria com a PM, que colaborou com rondas
diárias. Resultado, nenhuma ocorrência. Queremos agradecer a todos que, de uma
maneira ou de outra, contribuíram para isso. Valeu!

Enquanto isso, seguiam as obras de recuperação da avenida central, das ruas, a coleta do
lixo deixado nas lixeiras da praia, canteiros e estação de reciclagem. Sem falar nas ressacas
que deixaram a praia cheia de lixo trazido pelo mar, de árvore caída impedindo a passagem
na rua 12, recuperação emergencial da avenida de acesso (responsabilidade da Prefeitura)
e tantos outros fatos que intensificaram excepcionalmente o trabalho dos funcionários da
SAI.

Diretoria

Corrida de S. Benedito foi sucesso!
A 12ª Corrida e Caminhada de S. Benedito aconteceu, como todos os anos, no dia
31 de dezembro. Foram 5 km de corrida e/ou caminhada para 340 pessoas!
Recorde de público, percebemos que a cada ano a procura pelo evento é maior.
Isso nos enche de satisfação, por perceber que além da integração, da diversão,
as pessoas vêm buscando mais saúde e bem estar. A arrecadação de alimentos
não perecíveis totalizou 340 k, distribuídos para famílias carentes. Os alimentos
arrecadados na inscrição dos participantes totalizaram 340 k, que foram
entregues a diversas famílias.

Na semana passada uma árvore caiu, bloqueando a rua 12.
Com a impossibilidade de usar uma motoserra, pois havia
atingido a rede elétrica, a SAI acionou a Defesa Civil e a
Elektro. A árvore foi retirada e a rua foi limpa pelos nossos
funcionários.

Entre em contato conosco
Sede da SAI
(012) 3845-3156
Base Comunitária (012) 3845-1098

