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Amigos,
No ultimo mês, a Diretoria da SAI se reuniu com o intuito de redefinir alguns princípios básicos que norteiam sua
estratégia de atuação: a sua missão, visão e valores:

Missão

Visão

Valores

A SAI tem como missão prestar
serviços
de
administração,
manutenção e vigilância aos seus
associados, bem como cuidar das
questões de interesse sócioambiental, que afetam a qualidade
de vida do bairro de Itamambuca e
seu entorno.

Ser reconhecida como uma Associação
que presta serviços de qualidade a seus
associados,
que
desenvolve
e
dissemina as melhores práticas para a
evolução sócio-ambiental do bairro de
Itamambuca
e
seu
entorno,
promovendo a integração das diversas
comunidades que ali habitam.

Ética
Respeito às pessoas
Respeito ao Meio Ambiente
Solidariedade

Desta forma, gostaríamos de compartilhá-los com todos os envolvidos em nosso trabalho, sejam funcionários,
associados, fornecedores, órgãos públicos e sociedade, para que compreendam a sua importância e possamos
seguir tomando nossas ações de maneira coerente com a nossa filosofia.
A Diretoria

SAI cobra órgãos públicos sobre adequação em leito de rio
O grande volume pluviométrico dos últimos meses fez com que o rio localizado no
canto esquerdo (norte) da praia de Itamambuca, retomasse o trajeto de seu leito
original em direção ao meio da praia. Desta maneira, o rio tem causado erosão em
alguns trechos e dificultado o acesso a praia através das ultimas ruas do lado par.
A SAI já notificou os órgãos públicos responsáveis para que sejam feitos estudos
entendendo quais os impactos e riscos que se tem com esta mudança do leito e quais
as providencias que podem ser tomadas para que se evite que a erosão afete mais
ainda estas ruas.
Vale lembrar que há muitos anos, este mesmo rio sofreu algumas tentativas
fracassadas de canalização por alguns empreendedores, mas o rio ultrapassou as
barreiras construídas voltando a correr para a praia, tanto que hoje ainda há parte de
um muro sem utilidade no canto esquerdo da praia, próximo as pedras.

Mudanças no leito do rio causam erosão

SAI realiza estudos para melhora na coleta de lixo reciclável
Devido a ineficiência e ao mau uso dos atuais bags coletores instalados na avenida Itamambuca, a SAI esta realizando alguns
estudos para melhorar a coleta de lixo reciclável. A baixa freqüência com que o material é retirado pela prefeitura causa
diversas implicações. Os principais aspectos negativos são que, no sistema atual, os bags não comportam o volume total,
causando transbordo de lixo no chão, alem de prejudicar a paisagem da avenida que deve ser um local agradável para o
convívio e lazer geral, inclusive pela trilha instalada no canteiro central.
A idéia adotada será a instalação de um ponto central de coleta, localizado na saída do loteamento, onde existirão contêineres
com maior capacidade separados para cada tipo de material (plástico, vidro, metal, papel).
Ate o fim do ano devemos ter o novo sistema em funcionamento e as orientações serão passadas a todos associados para
que possamos de maneira mais ordenada contribuir com a reciclagem de nosso lixo.

Onde foram parar os recursos arrecadados com a Zona Azul?
Já estamos no final do ano de 2009, as vésperas da temporada e ate agora não vimos onde foram aplicados os recursos
obtidos com a cobrança de zona azul durante o ultimo verão. A SAI, em seu papel de representante da Sociedade Civil e dos
interesses de Itamambuca, enviou oficio a prefeitura cobrando um posicionamento a respeito do caso, bem como, uma
previsão de aplicação dos recursos arrecadados em melhorias em nosso bairro.
Em reunião realizada em novembro do ano passado com o prefeito Eduardo Cesar, foi comentada a possibilidade de
utilização destes recursos em obras de manutenção viária, aspecto sobre o qual nosso loteamento carece de bastante
atenção por parte da prefeitura, dado o mau estado de conservação de nossas ruas.
Vamos manter a fiscalização sobre a prefeitura e manteremos todos os associados informados assim que tivermos
novidades.
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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

Alunos da Escola Honor Figueira participam do
Projeto Verão Cidadão
A temporada está chegando e é hora de reciclar as placas de
sinalização do loteamento Itamambuca, orientando o turista a
respeitar as pessoas e a natureza. Por ficarem expostos ao
tempo, esses materiais vão perdendo a cor e tendem a passar
uma impressão de abandono, o que justifica a necessidade de
renovação.
A novidade é que as mensagens educativas estão sendo
produzidas pelos estudantes da Escola Municipal Honor Figueira,
que participam do projeto Verão Cidadão. Além de fortalecer o
sentimento dos alunos de pertencer à comunidade e incentivá-los
a exercitar a cidadania, o objetivo da proposta é trabalhar a
expressão e a linguagem, desenvolver a auto-estima e estreitar a
relação dos moradores com os veranistas.
O projeto é uma iniciativa voluntária do conselho consultivo da
coordenação do PGA, Plano de Gestão Ambiental de
Itamambuca, e conta com o patrocínio da EAB Imóveis.
Saiba mais sobre o projeto e sua metodologia no blog do PGA:
http://pgaitamambuca.blogspot.com

Equipe da SAI recolhe animais
Na madrugada do ultimo dia 30 de setembro foi recolhido pelos
vigilantes da SAI dentro do loteamento Itamambuca um
exemplar da espécie tamanduá-mirim que estava sendo atacado
por cães de rua. O animal estava um pouco ferido e foi levado
para a Base Comunitária para ser abrigado ate a chegada da
Policia Ambiental, que foi acionada para dar a destinação correta
ao tamanduá de volta ao ambiente.
Já no dia 28 de outubro foram recolhidas duas tartarugasmarinhas na praia que foram encaminhadas posteriormente ao
Projeto Tamar.

Alunos mostram seus trabalhos

Crianças vão conhecer a natureza de perto

Site da SAI ganha
previsão do tempo

Quem acessar o site da SAI
agora poderá aproveitar e
conferir a previsão do tempo
para a cidade de Ubatuba.
Basta rolar a pagina de
entrada ate o final e conferir
o painel da Climatempo com
todas as informações.
www.itamambuca.org.br

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 – Out/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
• 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
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!!

