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Amigos,
Vivemos no último dia 07 de setembro um momento de grande satisfação em que, após superar diversas
dificuldades ao longo de mais de cinco anos, conseguimos finalmente inaugurar a nossa Base Comunitária de
Itamambuca. Empolgados pelo momento, segue uma frase para inspirar a todos:
“Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo; de fato,
sempre foi somente assim que o mundo mudou." (Fritjof Capra, físico e escritor austríaco).
A Diretoria

Inauguração da Base Comunitária trará mais segurança
No último dia 7 de setembro foi inaugurada a nova
Base Comunitária de Itamambuca. O evento contou
com a presença do Sr. Eduardo César – Prefeito de
Ubatuba, do Capitão Paulo Ribeiro da Polícia Militar,
do Sr. José Roberto Monteiro Junior - Administrador
da Regional Norte, da Sra. Maria Ap. Vanzella Diretora da Escola Honor Figueira, dos funcionários e
diretores da SAI além de diversos associados e
membros da comunidade local.
A cerimônia começou com os hinos nacional e da
cidade de Ubatuba cantados pelas crianças da
escola, seguidos pelos discursos do Luiz Paulo H. de
Siqueira (Zipa) - Presidente da SAI e do Prefeito que,
por fim, junto com o Cap. Paulo, promoveram o
descerramento da placa inaugural.
Com a nova Base construída totalmente com
recursos da SAI em terreno doado pela prefeitura,
passaremos a ter um melhor controle sobre a entrada
e saída de veículos e pessoas no loteamento;
teremos vigias e central de atendimento 24 hs,

Funcionários e Diretoria da SAI reunidos para a inauguração no último feriado

monitoração por CFTV com gravação em disco, iluminação
noturna eficiente e sistema de contingenciamento de energia.
Além disso, foi efetivada a transferência para o local da sala da
Polícia Militar antes localizada na Sede, o que possibilitará nas
temporadas e feriados a manutenção de uma viatura e
contingente no local. O que não significa que desistimos de
nossa intenção em termos funcionando ali um contingente
permanente da Polícia Militar.

Prefeito Eduardo César e Capitão Paulo Ribeiro participam da
inauguração da Base Comunitária

Entenda o Novo Esquema de Funcionamento da SAI:
Com a inauguração e operacionalização da Base Comunitária, a SAI terá um novo esquema de funcionamento:
As atividades relacionadas com a administração e manutenção serão centralizadas na Sede Administrativa, de 2a. a 6a.
das 09:00 hs às 18:00 hs, Sábados das 09:00 hs às 16:00 hs e Domingos das 09:00 hs às 14:00 hs. O telefone para
contato é (12) 3845-31-56 e o e-mail samigos@uol.com.br.
As atividades de vigilância estarão agora centralizadas na Base Comunitária, de 2ª. a Domingo, 24 hs, no telefone (12)
3845-10-98.
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Apelo aos donos de cães ferozes!
Fomos bombardeados nos últimos dias por
notícias de ataques de cães ferozes,
principalmente das raças pitbull e rotweiller,
que acabaram ocasionando ferimentos
gravíssimos ou até a morte das vítimas. Dois
destes casos foram muito próximos a nós: em
julho, o Sr. Jacomo Garaveli da Rua 18 foi
mordido na perna por um cão da raça pitbull
quando transitava pelo loteamento. Em
agosto, mais grave ainda, tivemos o caso da
menina Tainá dos Santos, de 4 anos que
morreu após o ataque de 2 cães da mesma
raça no bairro Mato Dentro em Ubatuba.
Diversos munícipios têm se movimentado no
que diz respeito à questão legal e à
fiscalização para proteger seus cidadãos de
novos ataques. Em Ubatuba, desde julho de
2.006 está em vigor a Lei Número 2830 que
regulamenta a circulação destes cães e prevê
punição aos proprietários infratores.

Temos recebido reclamações e apelos de
associados com medo dos cães destas raças
que têm andado soltos pelo loteamento.
Sendo assim, pedimos a todos que não
permitam que seus animais fiquem soltos,
atendendo à esta lei municipal que obriga o
uso de focinheira e guia curta e observando
os horários em que é permitido o trânsito de
tais animais nas áreas públicas, ou seja,
entre as 22h e 05h e em hipótese alguma
leve-os à praia.
Em caso contrário, toda e qualquer conduta
contrariando a lei deverá ser comunicada à
PM, à prefeitura e ao centro de zoonose,
sendo que os proprietários bem como os
animais ficarão sujeitos às penas legais,
entre as quais a apreensão do animal e
processo criminal contra o dono.

Ação da SAI ajuda Polícia a prender quadrilha
No último dia 25/08/07, foi realizada em
Caraguatatuba pela Polícia Militar, a prisão
de uma quadrilha do Guarujá que vinha
praticando crimes no Litoral Norte.
A perseguição se iniciou com a vinda de um
morador do Félix à nossa guarita, com a
placa de um veículo que havia realizado
furtos naquela praia. Verificando o relatório
de entradas da SAI, constatou-se que o
automóvel tinha entrado em Itamambuca. Ao
percorrer o loteamento, o veículo foi
localizado por nossos vigias na Rua 3, onde
os bandidos foram observados em atitude
suspeita de realização de um furto em outro
automóvel ali estacionado. Logo foram
acionados investigadores de polícia que
estavam na região os quais seguiram a
quadrilha até Caraguatatuba.

Ao chegarem na casa em que estavam
hospedados, foi dada voz de prisão. Além
dos pertences furtados naquele dia nas
praias de Ubatuba, que ainda estavam no
veículo, foram encontrados na casa uma
série de outros objetos furtados. Os
indivíduos foram presos e enquadrados nos
artigos: 155 (Furto qualificado); 180
(Receptação) e 288
(Formação de
quadrilha), todos do código penal.
Este fato demonstra mais uma vez como a
troca de informações entre moradores,
condomínios, loteamentos e a polícia é
fundamental para o combate à criminalidade,
o que reforça ainda mais a relevância da
sociedade civil se organizar em benefício de
todos,
destacando
sobremaneira
a
importância de nossa Base Comunitária.

Agradecimento pelos novos uniformes
Agradecemos ao Alex da Perfect Waves pelas calças e camisetas doadas para os novos
uniformes de nossos funcionários. Este tipo de apoio empresarial é fundamental para que a SAI
consiga ter sucesso em suas atividades.
Se sua empresa estiver interessada em colaborar com a preservação de Itamambuca de alguma
maneira e ainda ter sua marca vinculada a uma causa nobre, procure a SAI.

Doações de livros para biblioteca
A SAI está aceitando doações de livros novos e usados para a futura biblioteca que será instalada
na sede voltada para os alunos da Escola Municipal Honor Figueira. Os interessados em
colaborar deverão entregar os livros na sede dentro dos horários do novo esquema de
funcionamento.
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