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Projetos em Desenvolvimento
Documentário “Pulsante – Um filme sobre a Baía do Araçá”
O documentário busca dar voz às comunidades do Baía do Araçá (São Sebastião/SP)
que está sendo objeto de pesquisa do Projeto Biota Araçá. A região sofre pressões de
empreendimentos de grande porte que colocam em risco o funcionamento ecossistêmico
do local e toda a população, seu modo de vida e sua cultura que dependem da Baía do
Araçá.
Financiamento: Instituto Linha d’Água
Iniciado em Junho de 2016. Previsão de Lançamento: Março de 2017
Mais informações: https://www.facebook.com/docpulsante
Encontro dos CBHs da Vertente Litorânea
Conjunto de ações, envolvendo reuniões técnicas, oficinas de trabalho para coleta de
informações, demandas, e expectativas por parte de membros dos três colegiados
(Litoral Norte, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira) constituintes da Vertente
Litorânea, com vistas a dar início ao processo de integração e fortalecimento
institucional dos elementos do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hídricos - SIGRH, da gestão costeira, e outros, além de proporcionar a sua devida
publicidade.
Financiamento: Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO
Iniciado em Fevereiro de 2016.
Mais informações: https://www.facebook.com/Vertente-Litor%C3%A2nea-Paulista493562824173975/?fref=ts

Atividades desenvolvidas em eventos
Apresentação da atividade: “Tarô Ambiental – Conhecendo o futuro do planeta”
VII FESTIVAL DA MATA ATLÂNTICA / III SEMANA DO MAR
Aquário de Ubatuba, Ubatuba, 10 de junho de 2016
A atividade do Tarô Ambiental é realizada a partir de um jogo de cartas criado
especificamente para esta atividade que busca através de discussões dos temas
levantados gerar consciência e posturas críticas para ações do dia-a-dia e sua interação
com o meio ambiente numa escala local, regional e global.
Mais informações: http://www.vivaubatuba.com.br/programacao-fema2016/
“Olhe para o Mar” – Captação de imagens e relatos dos participantes da Semana do Mar
VII FESTIVAL DA MATA ATLÂNTICA / III SEMANA DO MAR
Ubatuba, de 05 a 11 de Junho de 2016
A atividade “Olhe para o mar” visa buscar o olhar de cada um sobre esse ambiente tão
vasto como a zona costeira e o oceano. Foram captadas memórias, histórias,
depoimentos de como cada um se sente em ralação ao mar.
Mais informações: https://www.youtube.com/watch?v=B9gV3ADAXQY
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Organização de eventos
Evento: “Encontro Regional – Vertente Litorânea Paulista”
O Encontro Regional – Vertente Litorânea reuniu diversos conselheiros e representantes
dos Comitês de Bacias Hidrográficas que possuem interface com a zona costeira do
Estado de São Paulo. Foram discutidas demandas em comum que podem serem
trabalhadas durante o ano de 2017.
Itamambuca Eco Resort, Ubatuba, 6 de outubro de 2016
Mais informações: https://www.facebook.com/Vertente-Litor%C3%A2nea-Paulista493562824173975/?fref=ts

Participação em fóruns, comissões e conselhos
● Coletivo das Entidades Ambientalistas de Ubatuba (CEAU) – Membro desde 2005
● Comitê de Bacias Hidrográficas – Litoral Norte (CBH-LN) – Participante desde
2005 e membro eleito para o biênio 2015-2016, como representante das ONGs
ambientalistas. Membro da CT-SAN (Câmara Técnica de Saneamento); do GTCOB (Grupo de trabalho sobre cobrança de água) e do CTPAI (Câmara Técnica de
Planejamento e Assuntos Institucionais).
● Real Norte – Rede de Entidades Ambientalistas do Litoral Norte – Membro desde
2006
● Coletivo de Educadores Ambientais do Litoral Norte – Membro desde 2005
● Cadastro Nacional das Entidades Ambientalistas (CNEA) – Cadastrado desde 2006.
● Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) – Cadastrado desde 2006
● Programa de Apoio às ONGs (Proaong) – Cadastrado desde 2006
● Comitê de Promoção do Diálogo para a Sustentabilidade do litoral Norte do Estado
de São Paulo (COMDIAL) – Conveniado desde 1º de julho de 2008
● Cadastro Estadual de Entidades (CEE) do Estado de São Paulo
● Cadastro de Entidades Ambientalistas (CadEA) da Secretaria de Meio Ambiente do
Estado de São Paulo

Produtos lançados
Livro: Mapeamento das zonas úmidas (segundo Convenção de Ramsar) da Bacia
Hidrográfica do Rio Juqueriquerê, município de Caraguatatuba, SP.
Produto do Projeto homônimo, financiado pelo Fundo de Recursos Hídricos do Estado
de São Paulo. Apoio: Instituto Oceanográfico da USP e Comitê de Bacias Hidrográficas
do Litoral Norte. (2016)
Vídeo-documentário: Canoa Caiçara
Produto do Projeto “Com quantas memórias se faz uma canoa”, apoiado
financeiramente pelo Fundo de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo e
produzido em parceria com a VideoFau-USP. Apoio: Instituto Oceanográfico da USP e
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Fundart/Ubatuba. (2009).
Publicado no Youtube em 2016: https://www.youtube.com/watch?v=DIeMOQcg2iQ
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