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PARQUES ESTADUAIS, Conselheiros consultivos gestores empossados ontem também atuarão na proteção das duas áreas ambientais

Xixová e Laje já têm conselhos
VALBlIAIUl..Zc.E

DAREDAÇÃO

OParqueEstadualdoXiJ<ová-Japuí, que envolve as cidades de
SãoVicente e de Praia Grande, e
o Parque Estadual Marinho da
Lsje de Sanb:ls contam, a partir
de agora, com seus respeetivos
conselhos consultivos gesb:lres.
Apossedosoonselheiros,deambus os parques, ocorreu ontem
pelamanhã,nasededollbaPorebat Clube, em São Vicente. Os
conselhos, queterã.o a função de

ajudar na gestão, na proteção e
na avaliação de b:ldos os projeb:ls
e planos que envolvem os parques, são furmados - eada um por 11 órgãos do poder público e
11 entidades da sociedade civil
(verquadro).
Estaéaprimeiraveznahistória que os conselheiros 8B8wnirão a responsabilidade de gestão compartilhada dos parques
com as ebamadas Unidades de
Conservação. Segundo José
Amaral Wagner Neto, diretorexecutivo da Fundação F1orestaI(órgãodaSeeretariadeEstadodoMeioAmbienteqoeadministraoodos os parques doEstado), aformação ea posse destes
conselheiros são um grande

ma, abiólogalngridMarisFurlan Oberg, que faz parte dos
dois conselhos, a interação
com todos os grupos sociais
envolvidos é a principal vantagem da existência dos rolegiados. "Muitas vezes, as pessoas
quemais sofrem mudanças em
suas rotinas, com as normas e
alterações definidas pelas Unidades de CollSel"VllÇão, nem ficam sabendo o queestáacontecendo ou recebem informações deturpadas. Issoagora pode ser evitado com a participaçãodetodos nos conselhos".
Também para o prefeiOO de
São Vicente, Tércio Garcia
(PSB), a exist&eia e a efetivação dos gestores significam
uma abertura para a democratização. tlÉ wnamaneirade ou-

blico e para pesquisas.Aexistência deste plano já virou
umanoveIa. Ele deveria. estar
pronto e aprovado em 2001.
"'Naqueleano, um primeiro
plano chegou a ser entregue

paraa avaliação do Consemo.
Porém, logo em 2002, o Ibama. divulgou um novo roteiro

metodológicodeprocedimenOOs e de plan~amenOO, para
os planos de manejo, o que
mudou o rumo das coisas",
lembrou José Neto. Ainda
conforme o Wretor-executiva, entre 2002 e 2006, o primeiro plano ficou paralisado
no Consema. Em 2006, hou-

ve também uma mudaoça de
gestão dos parques estaduais,

passandodo Instituoo Florestal para a Fundação Florestal. "Estes trllmites de gestão

vir asociedade e o poderpúbli-

cosohreameIhorrormadedar
continuidade aos processos de
proteçãoconsclente".
Na solenidade de posse, no Ilha Porchat Clube, em SV, foi lembrado que 05 conselhos estão previstos em lei de 2000
PLAIIDDEIIA.JO

Também para José Amaral
Wagner Neto, estes eolegiados
- que nos parques estaduais
são presididos pelo representante da Fundação Florestal proporcionam a participação
avanço. tiA existência destes de diversos atores sociais na
conselhos é prevista inclusive gestão de áreas integralmente
em lei (a 9.985/2000), que é protegidas. 'Estes dois parconbecidacomo Lei do Sistema ques, criados há 16 anos, não
Nacional de Unidades de Con- tinham conselhos e nem plaservação (SNUC)'.
nos de manejo. Hoje, estamos
Para a ebefe regional do Iba- elandoestaposseaos conselhei-

Saibamais
Parque Estadual Xixová-Japuí
Exlltedetdel993eponul901 hectares, oquecarrelpondea 9mll

metros quadRldos di biodiversidade terrestre (600 hlctares) I
mulnha(301hec:larn).AÚ'el.campreendeOlcost6esracholaldeSIa
Vlclnte, as praludl paranapul(duYacas),natoto, Idl
Itaqulluduva,deSIaVlcente,al6m detodoocomplexadaFortaleza
do ltalpu, em PralaGrandl.Trlntalbis porcentodo parqulflcam 1m
SIoVlcentee6nft, mi PralaGrande.A"m deum nliclea Indr. .a,o
parque contacam unldadlda Fundaçlo Florestal,alllm di trilhas pua
a Pralade ltaqultuduvaeautroparao antlpCurtume

ros; estamos concluindo o pla.no de manejo doXixová-Japuí
e vamos iniciar, em fevereiro
de 2010, o plano de manejo da

LajedeSantos'.
Sem o plano de man~o, nada
pode serfeito. Até a fiscalização
de preservação dos parquesfica
comprometida, segundo a eumonidade,entidadeseOIganimções ambientais. Os ambientalistas alertam queb:ldo pro""'"

o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos
~oprtmelroelinkoparquemulnhodentreuUnldadnde

área, euja definição está há
anos na alçada juridica, em
uma briga do Estado eom a
Funai. Com o plano aprovado
pelo Conselho Estadual de
Meio Ambiente (Consema) que deve avaliá-lo em dezembro deste ano - toda a gestão e
projeb:ls de preserva<;ão ficam
definidos eorganizados.Apartir dai, será possível plan~ar
inclusive as regras para usopú-

vas. Hoje, porexemplo, acontece mais wna no Restauran-

teTiMaris, no Gonzaguinbo.
Haverá ainda outras doas
(com datas e locais a serem
definidos).

Estudo da Unesp fica pronto em novembro
III Os pesquisadores da Unesp
Rogério Hartung Toppa e De-

nisAbessa, ambos das cadeiras
de Gerenciamento Costeiro e
Laboratório de Gestão e Conservação Costeira., coordenam
wna equipe com mais de 50

pes,.,.. na elaboração do Plano de Manejo do Parque Xixová-Japul.
Entre os colaboradores, há
pesquisadores da Esalc (USP
de Piracicaba), do Instituto
Butantan, daCapita1, eda própria Unesp. Toppa e Abessa
pegaram o plano não finalizado que existia (contava apenas
eom dados bibliográfieos) e o
incrementaram com pesquisasdecampo.
atuaI diagnóstico, que deverá ser entregue à Fundação
Florestal em novembro, inclui
agora também todo levantamento de ecossistemas da parte marinha do parque, o que
não existia no anterior. O estudo tem como metalevantartodos os dados e aspectos do
meio nsico do parque e do seu
enb:lmo, além de ca.racteristicas do clima, da biodiversidade, consequências antrópicas
(influência do homem no
meio) e aspectos históricos e
atéjurídicos.
No estudo, o parque foi dividido em três setores: o Paranapuã (em São Vicente); o Xixová (São Vicente e Praia Grande)eoltaipu(PraiaGrande).

°

ConHrvaçlo da Eltadode slo Paula. Cantacam ul'nclade outro
tonnaç6e. rocha... ou Ilhal, em 'real próxlmal, a que acarreta
arande concentraçlo de pelxel de pallalem e recltall. Oparque
nlo Inclui lamente a irea da Laje de Santol, mal tambtm 01
Parctl. (tormaç6es rochosa'lubmersa.), cama a da landollm,
da. lncoral, Brilhante, da Sul e Nova, a"m dOI Rochedol,
conhecido. como calhau•• Sua biodiversidade t rlquilllma, com
dlStaqUI para a rala manta - a malorlspllcll di rala do mundo-,
tartuueas-marlnhas, aves como o atobA-marrom I o .alvotlo,
qUI atraem plsqulsadorls I merculhadores. Oparqul tambllm II
um das pontos Indicados no rectm-Iançado Rotllros dllllrculho,
da proeramaTrilhas di slo Paulo

de formuW;ão do plano 4ePende de polítieas públieas. É sabido, por exemplo, que o Parque
Xixová-Japuí, apesar de seu
acesso restrito, tem sofrido
ações predatórias, principalmente na caça e na pesca. de
animais da sua fauna, além de
desmatamentos.
For a isso, há o impasse no
local pela permanência ou não
de uma tribo indígena em sua

e questões buroerátieas paralisaram. os tl'ahalhos. Mas, retomamostudo em. 2007".
Afundação fez uma parceria com a Universidade Esta.dualPaulista(Unesp), unidade São Vicente, para a efetiva
montagem do estudodecampo que irá compor o plano de
man~o. A entidade também
estáelando sequêneiaàs oficinas/audiências participati-

.......tA

Odiagnósticonemestáconcluldo, ma.sjácausa polêmica. Para
Fabricio Gandin~ do Instituoo
Maramar, "o estudo que está
sendo elaborado pela Unesp
não está considerando os usos
tradicionais e reais de pesca na
áreamarinbadoparque".
Aindasegundo ele, que também integra os dois conselhos
empossados ontem, o plano
de manejo não pode se transformar em somente um "calhamaço de papel"', distante
da realidade.
"A pesea artesanal é de subsistênciadas colônias de pescadores e, atua1mente, as áreas
marinbasdoXixová-Japulnão
contribuem de maneira relevante para a conservação da
biodiversidade"', opinou. "Se a

LaJe de Santos
COn.lhlll"OI
MarceloRuasCcapitio-de-eorvet:a)eJamesBatista(primeiro-tenente)
Anallce Pereira eIngrld oberg
LúciaGuaraldo eEnrlque Mleza
José Marcussoe Célia Barros
Marcoscampolln eJosé Edmilson MelloJúnior
Faustocampose Rosângelaoliveira
Paulo Fonsecae Eleni Rodrigues
Elton BragaCtenente)iJoIo VlelraCcapitlo)j Daniel onlas
(tenente-eoronel) eReynaldo de AI melda (major)
Luiz casarini eMarcelodeSousa
Joio PauloTavares Papa eFlávio Correa; Maria Antonieta de Brito eÉlio Lopes
Térc10 Garcia eAlfredo Moura; José Augusto COelho Filho eBolfvar Júnior
Paula Cristina Romanoe Ricardocoelha; Nathan Gonçalvese
Gil berto Gonçalves
Cario Francini eJulianasavlollli Rafael Chltollnae
MariaGallo
cláudio Dai Pouettoececília Domingues
Rafael Guedesecarolinacarneiro
FabricioGandini eEric Comim
José Júlio Lucena eÁlvaro Dias
Joio PauloScolaeArmandode Lucca
MárioRolloJúnloreMarceloPlnhelro
DanlelAndradeeAndré Belém
Odoardo Lantieri evalériacamargo
Cláudia Mucinhato eAlessandro Archidiaconoj MarcoAntOnio Ribeiro e
Josédaglla

Entldad.
Marinha
Ibama
ICMBIO-MMA
Unidade de Negócio daPetrobras
Fundação Florestal
Instituto Florestal
cetesb
PolfciaMllltar Ambientai/
Grupamento dos Bombeiros
Instituto de Pesca
Prefeitura de santos/Prefeitura de GuaruJá
Prefeitura de São Vicente/Prefeitura de Bertloga
Instituto LajeVivat
AssociaçãoTuim proteção
Sociedade de Defesado Litoral Brasileiro/
SOSltaquitanduva
AssociaçãoOceano Brasil
caá-Oby
Instituto Maramar
Associação Vivamar
Ass.Operadoresde Mergulho
Unesp
Senac
late Clube de santos
central de orientação à Pesca (Copere)/
SIndicatodosArmadores de Pesca(Sapesp)

.ante: FundaçloFlorestal

participaçio

xixori-Japuí

Uma equipe com malsdlSO
p_estitrabalhando na
Ilaboraçlodo Plano dlllUejO
do ParqueXlxovi-Japui,
Innasquals pesquisadores
daElalc(USP de Plrackaba),
do Instituto lututu,dacapltal,
edapnSprlaUnesp

COaselllel...
Hélio Gorp eJuliano carvalho
Heleno Aires eAna PatríciaArantes
Márcio Morta eSandra Peres
Rafael Guedes eFabrfcio Gandini
MariaSilvae TsuneoOklda
Renato Marchesini eAristides santos
Alessandro Augusto eROIick Gallerani
Edna Gomes eHelena Lourenço
RenatoAchere Rosimeire Lemes
RubensSilvaeJoséJúnlor
Edmon Monteiro eElizabeth calderaro
Joaquim Neto eMarcoscampolin
dáudio de Moura eFrederico Arzolla
Marceluz Machadoe
Paulo Martins
Glória Bruno eCrlstlane Araújo
Joanete Nascimento eRosemary Maia
BritocoelhoeJúlioQuiroga
Anderson casado (primeiro-tenente) e
JoãoVleiraCcaplt!o)
Analice Pereira eIngrld oberg
carlosSilva (primeiro-tenente) e
Anderson Beck(primeiro-sargento)
Francisco Costa elimara liakla
RogérioToppa eDenis Abessa

metaéprotegerestasáreasmarinhas, a gente deveria proteger também todo seu entorno,
inclusive a Baía de Santos"',
emendou.
Para Gandini a proteção
real não é impedir a pesca e
sim evitar o despejo de esgoto
in natura no emissário e nas
baías de Santos e São Vicente.
"É preciso melhorar o saneamento básico das áreas urbanas, que são muito próximas
destes parques, além de ser
incrementar a limpeza urba-

na".(VM)

Fonte; FundaçloFlorestal

Entidades

sos ltaquitanduva
AssociaçãoTuim proteção
Instituto Maracajá
Instituto Maramar
COIOniade PescadoresZ-4
caiçaraExpediç/jes
Unimonte
Senac
Associação Parque Prainha
BalrroJapuf
Bairro canto do Forte
Fundação Florestal
Instituto Florestal
Prefeitura de Praia Grande!
Seman
Prefeitura de Praia Grande
Prefeitura de São Vlcente/Seman
Prefeitura de São Vlcente/Setur
PolfciaMilltarAmblental
Ibama
COrpo de Bombeiros
Agem

Unesp

