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Resultados da AGE
A SAI vem realizando o máximo possível de AGEs,
objetivando a maior participação de todos, e não foi
diferente no dia 01 de novembro, última assembleia.
Na pauta, três assuntos de destaque: Torre de
guarda vidas, as obras da avenida e uso de
bicicletas
elétricas
pelos
funcionários
no
loteamento.
1 - Torre de guarda vidas - conseguimos a doação
do material e os funcionários da SAI irão fazer a
montagem. Vitória importante pela garantia de
segurança que representa para os usuários da praia.
2 - Adicional de periculosidade - foi aprovado o uso
das bicicletas elétricas. Decidiu-se por mantermos 1
moto para situações em que seja necessária maior
agilidade. Com a economia de combustível e o
ganho ambiental que teremos, a proposta foi
considerada muito positiva.
3 - Recuperação da avenida – Diante das
dificuldades na continuidade dos trabalhos da
Comissão de Melhoria da Avenida, foi apresentada
proposta, pela própria comissão, para sua
dissolução. Assunto bastante polêmico, com
diversas discussões. Sem que se conseguisse
montar um novo grupo de trabalho para
continuidade da obra, ficou confirmada sua
dissolução. Foi decidido que será terminada a
primeira fase - restauração de guias e sarjetas. Nova
AGE será convocada para mais uma tentativa de
formação de grupo de trabalho específico para este
fim.
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SEJA ÉTICO COM ITAMAMBUCA
Uma campanha por e para Itamambuca
A palavra ética deriva do grego e
representa aquilo que pertence ao
caráter do indivíduo. “ Ethos”, a raiz,
significa “modo de ser” e de “caráter”
e demonstra as atitudes pessoais
frente à sociedade.
Se você, proprietário, joga bituca de
cigarro na praia o visitante, ou seu
vizinho, se achará no direito de fazê-lo
também. Se você, proprietário, recolhe
seu lixo, ou o lixo que alguém deixou,
seu vizinho também o fará um dia.

Vem aí a XI Corrida e Caminhada de
S. Benedito!
A inscrição é um Kg de alimento não
perecível. Não pode ser sal ou açúcar.
Todo o alimento arrecadado é doado para
famílias carentes do entorno de
Itamambuca.

Faça sua inscrição e
ganhe uma camiseta.

Novas bikes já estão circulando

Mantenha contato conosco! Curta nossa página no facebook
Obras
avenida
Facebook/SAI
–deAssociação
Amigos
denaItamambuca
Reposicionamento
de da
áreas
obs de pássaros evitando
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Operação Pente Fino - Loteamento e Praia
Limpeza Loteamento Itamambuca
Operação Pente Fino - Sacos de 100 L

Ano

Mês

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
Total

CALCULADO 2013
CALCULADO 2012

PROGRAMA DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS,
EDUCAÇÃO EM SAÚDE E POSSE RESPONSÁVEL
2014 - ITAMAMBUCA
Foi realizada reunião no dia 4/11 para
cadastramento de castrações, que deu início à
etapa do Programa de Esterilização em
Itamambuca.
Maiores informações pelo telefone do Centro de
Controle de Zoonoses - (12) 3832-6810.

Limpeza
Pente Fino
Lixeiras da
Coleta lixo
Praia, Ruas e Praia, Balões e
verde
Avenidas
Canteiros
Central

23
34
15
25
32
10
32
27
28
32
258

96
110
150
90
--96
200
235
217
658
1852

2984
4500
3186
2952
2253
3144
2871
3383
5567
4244
35084

256
231

2.645
4.500

37.160
45.933

Não leve seu cão à praia
Muitos proprietários de cães gostam de leva-los à praia.
Porém, existe uma Lei Federal proibindo essa prática,
não é uma questão da SAI ou outras instituições.
Além disso, os veterinários especialistas em saúde
animal condenam a prática. Levar cachorro à praia faz
mal. Então, o que você considera ser um bem pro seu
animal, na verdade é prejudicial, você o está expondo a
doenças.
Passeie na trilha, ou pelas ruas do loteamento, com ele
na coleira, será muito mais prazeroso.

Dicas de segurança

Som alto
Itamambuca é um paraíso, porém não podemos esquecer que, ao nosso redor, além da
natureza, temos nossos vizinhos, a quem devemos respeitar. Pedimos a todos os proprietários que colaborem com o sossego de todos,
respeitando a lei do silêncio. Lei Municipal Nº
2910 de 2007.
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Ao entrar ou sair de casa, fique atento para a presença
de estranhos na rua, nas imediações da casa ou
veículos desconhecidos nas proximidades. Havendo
atitudes suspeitas, comunique-se com a Base
Comunitária da SAI (Tel. 3845.1098). Caso necessário a
SAI irá acionar a polícia.
Tranque todas as portas e janelas da casa, mesmo
durante rápidas saídas, e, principalmente
quando
for à
Organização
do almoxarifado
praia, cidade e antes de dormir.
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Apoio da SAI traz melhoria do atendimento ao posto de saúde
Mobilização da SAI – Associação Amigos de Itamambuca - viabiliza equipamentos para posto de
saúde recém inaugurado em Itamambuca. A Prefeitura de Ubatuba inaugurou oficialmente no dia 11
de agosto a reforma e ampliação do Posto de Saúde da Itamambuca (ESF). Com a finalização do
trabalho de reforma da estrutura física, foi identificada a falta de alguns materiais que garantissem
atendimento adequado.
A SAI, em parceria com alguns associados, realizou esta semana a doação dos itens abaixo
relacionados. Com a presença da secretária da Saúde, Ana Emília Gaspar, que ficou muito grata e
destacou a importância da participação e atuação da associação. Além das doações, a SAI contribui
regularmente com serviços de manutenção, realizando pequenos reparos e a manutenção do jardim.
Equipamentos doados:
• 1 maca clínica
• 1 maca ginecológica
• 2 mesas de consultório
• 2 cadeiras de médico com braços
• 4 cadeiras de pacientes
Helena, filha do Dnão,
• 1 banco de espera com 4 lugares
segue o caminho do pai
• 1 aparelho de pressão
• 1 estetoscópio
• 1 otoscópio
• 1 fogão
• 1 geladeira
• 1 micro-ondas
• 1 escada para maca
• 1 cadeira de rodas

(comentário no face) Rosana Rapanelli Fico muito feliz porque no dia 13 de fevereiro 2013 tive uma
queda de pressão súbita e fui socorrida no posto de Itamambuca, e apesar de toda situação precária
do Posto fui imediatamente atendida e muito bem socorrida, agradeço e comemoro pelos moradores
e as pessoas que têm casa no condomínio pois todos podemos precisar em uma emergência!!!
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TELEFONES ÚTEIS
SEDE DA SAI
3845-3156
BASE
COMUNITÁRIA
3845-1098
(24 horas)
A SAI possui uma
linha de contato
24 hs, através do
telefone acima. Em
casos de barulho,
pessoas suspeitas
circulando dentro do
loteamento e
trabalhos
relacionados à
zeladoria,
solicitamos entrar
em contato neste
telefone.
POLÍCIA CIVIL
3833-2533
SANTA CASA
3232-7266
3832-7531
POLÍCIA MILITAR:
3832-3598
SABESP
3832-1427
POLÍCIA
RODOVIÁRIA
3832-0287
ELEKTRO
0800-7010102
PREFEITURA
3834-1000
SEC. DA SAÚDE
3833-8580
DEFESA CIVIL
3832-5349
AGENCIA
AMBIENTAL DE
SÃO SEBASTIÃO –
CETESB
(12) 3862.2300
PARÓQUIA
IMACULADA
CONCEIÇÃO
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)
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Pensando no grande número de artistas, esportistas, profissionais
de diversas áreas que vivem ou frequentam nossa praia,
trazemos a coluna Gente Interessante, que fará parte do nosso
boletim mensal. Para conhecermos um pouco melhor nossos
vizinhos.
Meu nome é Erica Sanches, tenho 43 anos, vivo em Itamambuca há 11 anos.
Nasci e vivia em São Paulo, e a possibilidade de morar em um lugar que unisse
a mata e o mar se tornou realidade quando comecei a namorar meu marido, que
já vivia em Ubatuba, porém em outro bairro, e que também veio de S. Paulo.

Gente Interessante

SERVIÇO:

Lá eu fiz faculdade de Artes Plásticas e
trabalhava como arte educadora nas redes
municipal, estadual e particular de ensino.
Deixei tudo e vim pra cá, sem nenhuma dúvida
da minha escolha, embora soubesse que aqui
teria um salário muito inferior ao de São Paulo.
Hoje trabalho na Escola Municipal Honor
Figueira de Itamambuca, também como arte
educadora e educadora ambiental, e sou
ceramista integrante do Grupo OCA de
Ubatuba.
A escolha por viver em Itamambuca veio de
um sonho meu e do meu marido, de morar em
uma casa onde pudéssemos ter um contato
verdadeiro com a natureza e ao mesmo tempo,
ter conforto e segurança para viver. É um
bairro privilegiado pela sua organização,
limpeza e beleza natural. Além disso, aqui
fizemos muitos amigos, encontramos pessoas
que, como nós, valorizam as coisas mais
simples da vida, e celebram todos os dias a
alegria de viver de forma mais “natural”, sem
preocupação com a “aparência” das coisas.
Vivemos de forma muito mais saudável, física
e emocionalmente, mais rica no sentido de
termos tudo o que precisamos: paz, qualidade
de vida e relacionamentos verdadeiros.
Tenho imenso prazer em caminhar pelas
trilhas e ruas de Itamambuca, observar os
pássaros e ouvir seu canto. Encontrar animais
como lagartos, cobras, araçaris e tucanos são
gratas surpresas, que nos leva a apreciar a
verdadeira essência da vida, o que o cotidiano
das grandes cidades nos faz perder
gradativamente. Uma das coisas que mais
gosto de fazer aqui é caminhar para fotografar
plantas e animais, observar as texturas, formas
e cores da natureza, onde encontro inspiração
para meu trabalho como ceramista e artista
plástica. Aqui encontrei o verdadeiro sentido da
vida, viver em Itamambuca me tornou uma
pessoa melhor em todos os sentidos.

Medalha de Ouro no Salão de Arte de Ubatuba
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Encarte do Boletim
Você sabia?

O Boletim Informativo da SAI traz muitas informações para você.
Por isso, estamos ampliando nossa Campanha de Cadastramento, visitando sua
casa e entregando pessoalmente este recado.
Nós, da Diretoria da SAI, optamos pelo envio dos boletins via e-mail, no sentido de
economizar recursos financeiros (custo de impressão e correios) e naturais (uso de papel).
Por isso, pedimos que colabore com nossa campanha, fornecendo seus dados, que serão
utilizados somente para o fim de envio do Boletim da SAI. Você também pode enviar por email para atendimentosai@itamambuca.org.br. Agradecemos desde já!
Nome: ___________________________________________________________________
Helena, filha do Dnão,
segue o caminho do pai

Endereço: ________________________________________________________________

Telefone: _________________________________________________________________
Cidade: ____________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
É proprietário?

( ) Sim

( ) Não

Morador?

( ) Sim

( ) Não

Frequentador?

( ) Sim

( ) Não

Sugestões para melhoria da entrega do boletim
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

