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Parceria com Prefeitura garante coleta do lixo Verde
Como você já sabe, a SAI, além de fazer a manutenção da praia, das ruas e avenida,
é responsável pela coleta do lixo verde, Incluindo o dos moradores e proprietários.
Por isso, estamos comemorando uma nova parceria, estabelecida com a Prefeitura
de Ubatuba, para a retirada e o transporte desse resíduo. Essa retirada acontece
aos sábados.
Antiga reivindicação nossa, o novo serviço representa economia substancial de
recursos.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco: (12)3845-3156 (sede da SAI) ou (12)3845-1098 (Base Comunitária).
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Programa Vizinhança Solidária em Itamambuca
Em 01/11/2016, após reunião de moradores e responsáveis pela
Associação Amigos de Itamambuca, onde se fez presente o Capitão
PM Robert Scott Brunocato Neill, Comandante da 3ª Companhia de
Polícia Militar em Ubatuba, foi implementado no loteamento o
“Programa Vizinhança Solidária”, cujo objetivo é o de estreitar laços e
fortalecer vínculos de confiança mútuos entre a Polícia Militar e as
comunidades atendidas, facilitando assim o fluxo de informações de
interesse para a segurança pública, bem como a identificação de
fatores que venham a ser vetores de insegurança e criminalidade.
O Programa prevê reuniões periódicas e palestras proferidas por
policiais militares, as quais trazem para o seio da comunidade
aspectos de prevenção primária, dicas de segurança, capacitação
para identificação de vetores de insegurança e criminalidade locais,
dentre outros de interesse do meio.
Cada núcleo do Programa Vizinhança Solidária conta com a figura de
um Tutor, que é a pessoa encarregada de contatar o comando da
Polícia Militar local quando há ocorrência de fatos que venham a ser
de interesse da segurança pública, bem como de coordenar um
grupo de “Whatsapp”, no qual os participantes do PVS trocam
informações relacionados a questões de segurança coletiva.
Quando da ocorrência de crimes, mormente as situações de
emergência, a orientação da Polícia é que se ligue para o número de
emergência 190, solicitando uma equipe policial para o local,
informando ainda que o solicitante faz parte do programa. Logo após,
se possível, o solicitante repassa as informações no grupo social, para

que todos tenham ciência, facilitando a coleta de informações
valiosas que possam vir a contribuir para a prisão em flagrante do
infrator da lei, ou que venham a subsidiar uma investigação mais
criteriosa por parte da Polícia Civil.
É importante frisar que o PVS prevê a afixação de placas informativas
em locais de grande movimentação e nas casas e comércios
participantes, denotando e externando a todos os transeuntes,
visitantes e moradores que ali se desenvolvem ações preventivas e se
necessário repressivas à criminalidade, de forma que todos os
participantes, ao visualizarem indivíduos em atitude suspeita nas
imediações da localidade atendida, ligam prontamente para o
telefone de emergência 190, solicitando uma viatura para que seja
realizada a averiguação, dissuadindo assim eventual intenção
criminosa que aquele indivíduo pudesse estar investido. Desta forma,
atua-se prioritariamente na esfera preventiva.
Existem ainda nos locais atendidos, livros de ronda, destinados a
lançamento de rondas ostensivas diuturnas, consubstanciando a
presença da PMESP, bem como os contatos realizados junto aos
membros daquela comunidade.
Este programa foi adotado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo
no ano de 2013, oficializando a implantação da filosofia de polícia
comunitária que vem sendo adotada pela corporação desde meados
dos anos 90, a qual prevê a parceria entre polícia e comunidade
como o principal meio para resolução dos problemas de segurança
pública.
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