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Amigos,
Estão chegando novas eleições municipais, e com elas a esperança de que as promessas sejam
cumpridas para melhora de nossas cidades. Sabemos dos grandes desafios para enfrentar os atuais
problemas que existem em Ubatuba. Por isso, independente de quem sejam os eleitos para a prefeitura
e câmara municipal, a SAI sempre estará à disposição para colaborar em todas as ações que estejam ao
nosso alcance para desenvolvimento da comunidade e preservação de Itamambuca.
Pedimos tanto àqueles que votam em Ubatuba ou em suas respectivas cidades, através do chavão do
“voto consciente”, que escolham os candidatos realmente com as melhores propostas e caráter, pois
não deve haver mais espaço para a política antiga, corrupta e ineficiente em nosso país.
A Diretoria

Base Comunitária completa um ano de funcionamento
No último dia 7 de setembro completou um ano de funcionamento da base comunitária de Itamambuca. A construção, feita
totalmente com recursos da SAI em terreno doado pela prefeitura, foi inaugurada em 2007 em uma bela cerimônia com a
presença de autoridades e da comunidade local.
Com a base, temos melhor controle sobre a entrada e saída de veículos e pessoas no loteamento; presença constante dos
vigias e central de atendimento 24 hs, monitoração por CFTV com gravação em disco, iluminação noturna mais eficiente e
sistema de contingenciamento de energia. Além disso, a Polícia Militar disponibilizou 24h por dia durante toda a temporada a
permanência na Base de 1 Sargento, 4 PM’s e 1 viatura para atendimento de todas as ocorrências e inibir a ação de
criminosos em Itamambuca e região.

Chuvas após o inverno: cuidado com a Dengue
Com o fim do inverno, as chuvas passam a se tornar mais constantes. Mais do que nunca, é hora de estarmos alertas
em relação a Dengue. Durante o ano de 2.007, o Estado de São Paulo e principalmente a cidade de Ubatuba atingiram
números altíssimos de casos da doença. Graças às campanhas de conscientização e às ações tomadas pela população
local, não foi encontrado um só foco do mosquito em Itamambuca.
É sempre importante relembrar os principais cuidados que devemos tomar para nos proteger: tratar sempre a água das
piscinas; evitar acumulo de água parada em cacos de vidro sobre os muros, vasos e plantas (principalmente bromélias);
manter caixas de água, reservatórios, lixeiras e vasos sanitários sempre fechados; trocar sempre a água da vasilha de
seus animais; não deixar acumular lixo nem entulho. Se o recipiente estiver fora de alcance (na casa do vizinho ou um
terreno, por exemplo), entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde.
Oriente seus empregados e prestadores de serviço. Vamos trabalhar juntos para manter a dengue longe de Itamambuca
e garantir o bem-estar de todos.
Em setembro, a PMU realizará o Fórum de Integração na Saúde, voltado ao combate à dengue. O evento reunirá cerca
de 200 profissionais da rede pública de saúde, entre médicos, enfermeiros, auxiliares, agentes comunitários de saúde e
de endemias. Visando o combate ao mosquito transmissor, a prefeitura também fará uma série de mutirões pelos bairros
para esclarecer a população e retirar recipientes que acumulem água.

Relatório de Ocorrências – 01 a 31/08
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Foi enviado ofício a PMU informando que a SAI vem há tempos
mantendo esforços junto com a Prefeitura Municipal, para melhorar a
situação do combate à presença de cães na praia e bairro e
Itamambuca, tendo inclusive solicitado providências e participado de
ações desenvolvidas pelo Centro de Zoonose através da Dra. Claudia
Ferraz, porém nem sempre conseguindo os resultados esperados, na
verdade ainda pouco face às necessidades da região.

Relatório de Ocorrências de 01/08/08 a 31/08/08
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Estamos publicando a estatística de ocorrências atendidas por nossa
equipe de vigilantes entre 01 e 31 de agosto. Assim como nos meses
anteriores, o destaque negativo fica por conta do alto índice de retirada
de cães da praia.
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Nossa Gente: Conheça quem faz a SAI

TELEFONES ÚTEIS
SEDE DA SAI:
3845-3156
BASE
COMUNITÁRIA:
3845-1098
POLÍCIA CIVIL:
3833-2533
SANTA CASA:
3232-7266
3832-7531
POLÍCIA MILITAR:
3832-3598
SABESP:
3832-1427

Juscelino Juliano Souza Rego
Funcionário da SAI desde
07/08/2008

José Laercio dos Santos
Funcionário da SAI desde
20/12/2003

Adeildo Fernandes de Almeida
Funcionário da SAI desde
01/06/2005

Na seção “Nossa Gente” do mês de setembro, estão mais 3 membros de nossa equipe de
vigilânica. Quando perguntados sobre o que significa trabalhar na SAI, todos foram bastante
objetivos: "Novos conhecimentos, novos desafios e oportunidades, bem como ambiente
saudavel.“, disse Juscelino. Já José Laercio comentou que representa “o ganha pão e sustento da
familia.“ E por último, Adeildo respondeu: "Um lugar bom de trabalhar com companheiros de
serviço legais."

Registrado mais um ataque de cão em Itamambuca

POLÍCIA
RODOVIÁRIA:
3832-0287

Durante o mês de agosto, foi registrado mais um ataque de cão feroz solto a uma moradora de
Itamambuca. Felizmente, a vítima foi encaminhada imediatamente para o posto de saúde para
tratamento e as feridas não tomaram maiores proporções.

ELEKTRO:
0800-7010102

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.

PREFEITURA:
3834-1000

Mais uma vez, 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. Lembrando
ainda que em hipótese alguma os animais devem ser levados à praia devido ao risco de
transmissão de doenças.

SEC. DA SAÚDE:
3833-8580
DEPRN:
3832-1434
CETESB:
3832-3816
DEFESA CIVIL:
3832-5349
PARÓQUIA IMAC.
CONCEIÇÃO:
3832-5030
(MISSAS EM
ITAMAMBUCA)

Lembre-se:
Evite a
transmissão de
doenças!
Não leve seu
cão 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.

SAI registra novo domínio para webiste na Internet
No mês de agosto, a SAI obteve o registro do domínio de internet www.itamambuca.org.br. Em
breve estará no ar nosso website reformulado para melhorar a comunicação com todos os
associados e trazer outras informações de interesse geral aos amantes de Itamambuca. Os emails de comunicação com a SAI também serão alterados e assim como do lançamento do novo
site, todo serão avisados pelo boletim e por via eletrônica.

Doação de Playground para a E.M. Honor Figueira
A SAI parabeniza o Sr. Carlos Meski pela iniciativa de
doação do novo playground a Escola Municipal Honor
Figueira.
As crianças começaram a utilizar os brinquedos no final
do mês de agosto e os mesmos podem ser vistos no
pátio da escola quando se passa pela avenida, logo ao
lado da sede da SAI.
Convidamos todos os associados a participarem de
iniciativas como essa que trazem benefícios a toda a
comunidade de Itamambuca.
Crianças brincam na inauguração do playground
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