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Ubatuba faz apontamentos para revisão do Plano de Bacias Hidrográficas
O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte CBH-LN - realizou oficinas nos 4 municípios para discussão do
Plano de Bacias, que deverá definir, local e regionalmente, as
prioridades para investimentos .
Um grupo multidisciplinar de 50 pessoas, entre representantes de
órgãos públicos, empresas e sociedade civil discutiram por quase
sete horas variadas questões do município de Ubatuba com
objetivo de elencar prioridades na atualização do Plano de Bacias
Hidrográficas do Litoral Norte 2016-2019.
Os participantes da oficina em Ubatuba responderam a cinco
temas considerados prioritários: disponibilidade hídrica, qualidade
das águas, abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, eventos climáticos e manejo de águas pluviais.
Entre as várias questões pontuais citadas e localizados em
mapas estão: o Rio Acaraú, em processo de eutrofização,
necessidade de sistema de drenagem na cidade para evitar
inundações e carreamento de resíduos aos rios, fiscalização para
evitar expansão da ocupação irregular, planejamento para
assentamentos consolidados, controle sobre uso de agrotóxico na
agricultura, fortalecimento da educação ambiental. Além de
ocupações irregulares, também foi citado como problemático o
uso irregular de imóveis, comum em Ubatuba, o que afeta a
demanda hídrica e demais sistemas de infraestrutura em razão
volume de pessoas superior à capacidade de cada localidade.
O grupo também enfatizou necessidade de garantias para que
todo o município de Ubatuba seja contemplado no processo de
concessão do serviço de saneamento básico, assunto discutido
atualmente nas quatro cidades da região. Outras demandas
apontadas se devem a aproveitamento de água de chuva, a partir

do poder público, como exemplo, diante eventual risco ao
abastecimento por estiagem e aumento da população; proteção
do Parque Estadual da Serra do Mar, onde estão as nascentes; e
incentivo à prática de agroflorestas para evitar indevidos
parcelamentos de solo. Também foi solicitada instalação de
pluviômetros para geração de dados de disponibilidade hídrica
em cada bacia hidrográfica. Universalização do abastecimento de
água foi outra tônica consensual, inclusive para evitar captação
clandestina.
Haverá ainda uma oficina e um encontro regional, quando será
concluída a atualização do Plano de Bacias, muito útil também às
políticas públicas municipais. A participação de todos os
segmentos da sociedade nas oficinas é fundamental para
contribuir com seus respectivos conhecimentos sobre o território,
demonstrando aspectos que demandam atenção dos órgãos
públicos e sociedade em geral.
Estiveram presentes à oficina de Ubatuba representantes de
Secretarias de Meio Ambiente e Pesca e Agricultura da Prefeitura
de Ubatuba; Sabesp; Coordenadoria de Assistência de
Assistência Técnica Integral (Cati); Associação dos Amigos da
Folha Seca (Amafs); Instituto Costa Brasilis; Amigos na
Preservação, Proteção e Respeito a Ubatuba (Appru); Sala
Verde de Ubatuba, Instituto Bandeira Verde Proteção dos Litorais;
Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) de
Ubatuba; Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo,
Gaia; Associação Cunhambebe da Ilha Anchieta - ACIA; Aquário
de Ubatuba, Itesp-SP, Câmara Municipal de Ubatuba, Polo
Produtivo, Anuba, Ipesa, Instituto Argonauta, Sociedade Amigos
de Itamambuca (SAI), Fundação Florestal e Colônia Z10,
Secretaria Executiva do CBH-LN, além de representantes das
três empresas contratadas para assessorar a revisão do plano.
Fonte: Radar Litoral http://www.radarlitoral.com.br/noticias/6969
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Alunos da escola de Itamambuca pedem a preservação da natureza
O enorme painel com mensagens educativas em frente à Escola Municipal Honor Figueira recebeu novos desenhos das
turmas do 2º e 4º anos. Inspiradas no oceano e na Mata Atlântica, as ilustrações homenageiam as nossas belezas naturais
e deixam uma mensagem aos turistas, frequentadores e moradores de Itamambuca, para que preservem a natureza.

As produções foram desenvolvidas nas aulas da professora de artes plásticas Erica Sanchez, moradora de Itamambuca. Já a
edição gráfica foi um trabalho voluntário da jornalista e educadora ambiental Regina Teixeira, que também mora no
bairro. Os custos de produção foram divididos entre a Eab Imóveis e o Marinho Grelhados e Sushi. O trabalho contou com
o apoio da SAI e do PGA.
Os desenhos foram escaneados e viraram um álbum virtual, que pode ser acessado em http://bit.ly/HonorItamambuca

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco: (12)3845-3156 (sede da SAI) ou (12)3845-1098 (Base Comunitária).
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