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CACHORROS NA PRAIA
Nos relatórios semanais da SAI percebemos que a ocorrência de cachorros na praia é de longe a
mais frequente. Em uma semana comum, a SAI foi chamada 53 vezes, sendo que 27 vezes foi pela
presença de cachorros na praia.
A praia esconde vários riscos para a saúde do seu cachorro também. A areia, calor e umidade
podem provocar lesões de pele como micoses. Nos locais onde a umidade ﬁca mais abafada, como
nos ouvidos, o cachorro pode desenvolver otites por bactérias e fungos. Conjuntivites podem
aparecer devido a abrasividade da areia e a ação dos raios solares. O cachorro sofre com o calor, ﬁca
com os pelos cheios de areia, salgado, tem que tomar banho com uma frequência maior.
As fezes dos cachorros podem passar doenças para os humanos como o bicho geográﬁco. Os donos
justiﬁcam que seu cachorro é vermifugado, mas não leva em conta que seu animal está exposto a
diferentes verminoses em função dos outros animais não vermifugados que possam ter passado
pela areia.
O cachorro pode ser manso, amigável, mas em algum momento pode “brincar de morder” ou correr
perto de crianças que não estão acostumadas a estes comportamentos do animal.
Levar seu pet na praia é proibido por decreto estadual número 52.388 de 13 de fevereiro de 1970.
Leve seu cachorro passear em áreas permitidas e não esqueça de recolher as suas fezes.
RESPEITE ITAMAMBUCA, RESPEITE SEUS VIZINHOS.

ADOÇÕES DE ÁREAS COMUM
Em junho a SAI fez uma parceria com a Pousada Canto do Dado para a adoção de uma área da
Avenida Itamambuca entre as ruas 5 e 11. Nesta área, as árvores nativas foram identiﬁcadas, serão
plantadas novas mudas e a manutenção transferida para o parceiro. Com isso a equipe da SAI terá
mais tempo para as demais áreas do loteamento.
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Interessado em deixar sua marca em Itamambuca? Entre em contato com nosso gerente Marcelo
Alguns moradores também ﬁzeram uma parceria com a SAI para a preservação da trilha de acesso
a praia. Foram construídas cercas de proteção nas ruas 1, 7, 9, 11, 17 e 14, com toras de Eucalipto
tratado e arames. O intuito é de impedir que as trilhas se alarguem pela passagem de pessoas com
o tempo. Se você tiver interesse em fazer isso na sua rua entre em contato com nosso gerente
Marcelo.

COVID-19
A prefeitura de Ubatuba prorrogou a quarentena até 15 de julho de 2020 por meio do Decreto
Municipal n. 7364, de 15 de junho de 2020. O novo decreto deﬁne a abertura de estabelecimentos
dos meios de hospedagem a partir de 01 de julho, com 50% da capacidade total, somente se os
dados de evolução epidemiológica permitirem essa abertura, seguindo protocolo sanitário do
governo do Estado de São Paulo e recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) em relação a hóspedes que apresentem sintomas. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto
à Vigilância Sanitária pelo email visaubatuba@gmail.com ou remotamente, pelo telefone:
(12) 3832-6810.
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