
Eu quero que f ique bem sinalizado

que tanto no costão do itagua, quanto logo após a morada 

da praia tenham placas enormes informando que lá é um 

parque e qual sua importância e sua função. Esse foco é no 

turista de Boraceia. O turista precisa ter a indicação visão 

clara dos limites do parque.

Recuperação da fauna e f lora nativa. 

Respeito pra com o meio ambiente 

e para a comunidade ao entorno. 

Clareza para as ideias f luírem e 

objetivo concluído.

Moro na chácara 52. Eu espero melhorias 

futuras por exemplo, saneamento básico, 

legalização dos terrenos, água, luz e 

calçamento das ruas etc.

Morar vive
r e preservar

Precisamos de soluções sobre as regularizações dos 

terrenos, pra termos dignidade de moradia. Arrumar 

ruas, luz e poder morar numa casa e não nos 

barracos. Poder ter um endereço. Jucelio, morador 

chácara 52

Conservação e preservação da biodiversidade 

dos ecossiste
mas (fauna, f lora e recursos 

hídricos. Uso público. Ecoturismo e pesquisas. 

Educação ambiental para população que 

frequenta (turistas e comunidades ) e em mídia 

social sobre a conservação

O meu sonho é ser regularizada a situação 

da minha casa se eu estive
r dentro do 

parque estadual. Pois tenho minha casa lá 

na chácara 52 em Boraceia desde 2008. 

Aguardo uma solução. E f ico
 muito grata

Eu quero ser feliz na minha casa. O meu sonho é 
ter a minha casa com dignidade. O parque veio 

muito depois da minha casa. Aqui eu quero vê os 
meus netos crescer. Maria Aparecida .moradora chácara 52.

Tirarmos do parque . fo
i outro 

prefe
ito que me colocou-la na 

chá
cara 52. Sr.Caio Mateus.

Meu sonho é 

que saia a liberação das nossas moradias. 

O parque saia de lá para que nós possamos 

poder alimentar nossas casas e ter um 

pouco de dignidade com fé em deus . Silvana 

chácara 52

Eu quero que arrume a rua 

por favor e legaliza nossa 

moradia

O meu sonho para os próximos 5 anos 

é reg
ulariza

ção dessas áreas co
mpletas, 

incluindo água, luz e esgoto. E quem sabe 

num futuro bem próximo bloqueamento das 

ruas. M
orador ch

ácara 52.

Este é meu sonho (desenho de uma casa) 

eu já tenho a minha. Como o direito o 

cidadão. Jerlen Sampaio dos Santos.

O que nós gostaríamos para nosso bairro: 1º melhoria das ruas limpeza do nosso bairro; 2º atendimento melhor do espaço cidadão, com relação à trabalho (emprego) e 3º mais importante uma biblioteca pois a internet sempre quase não funiona.

Ter moradia que no futuro possa poder 

dizer que é minha com documentos etc.
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Aterra
r as ru

as, tr
ocar te

lhados

colocar re
de de esgoto, precisa

 roçar por que tem muita 

cobra, fechar os te
rrenos, p

recisa
mos de fazer uma lixeira por 

que colocarmos os lix
os em baldes. Q

ueremos f ic
ar onde a 

gente mora porque gostamos do lugar, q
ueremos te

r nosso
s 

documentos das nossas ca
sas, q

ueremos te
r nosso

 endereço 

próprio, queremos se
r va

loriza
dos so

mos m
oradores da Boraceia 

na avenida deputado Em
ilio Justo. Chácara 52. José Carlos, M

aria 

das G
raças e Faltio

ne Alves da Silv
a.



Meu sonho é ver o 

bairro que eu moro legalizado. Que eu possa reformar 

minha casa sem medo de ser multada, também plantar 

colher e que meus f ilhos e netos possa viver em paz. Que 

daqui a cinco anos possamos dizer vale a pena cuidar pra 

conservar a nossa natureza que deus nos deu. Que na 

minha rua, carvalho pinto continue sendo famílias unidas. 

Ass. Claudelte g da costa.

Sim vamos cuidar da natureza. Água é 

muito importante.

100% saneamento básico

Sonho com o PERB com gestor que 

tenha amor por áreas protegidas e amor 

por Bertioga.

Meu sonho

 é poder terminar a minha casa porque quando eu 

comecei a construir embargaram a obra me multaram 

e não pude terminar a construção, moro a 53 no bairro 

e não imaginava que um dia ia ser multada por refazer 

a casa  que estava com rachaduras torta já caindo não 

poder construir fazer melhorias é muito triste
.

Desejo: maior particip
ação popular; 

mais acesso à informação; bem vive
r dos 

moradores; territó
rio com empoderamento 

da população.

Eu me chamo Emilia Maria de C J meu sonho é 
arrumar minha casa aqui e de madeira ainda é f icar em paz

Essa
 árvo

re cre
scerá e no futuro 

colheremos bons fru
tos. A

ss. 

Romildo.

Meu sonho para os 

próximos 5 anos ou melhor por todos os nãos que se seguem, 

são os sonhos de melhorias na área em que moramos, que 

possamos ter o direito de plantar, colher, cultivar o que 

gostaríamos poder fazer um reparo uma reforma, até mesmo 

uma ampliação se necessário for, sem interferência que possamos 

viver em paz e tranquilidade das décadas passadas. Esse é meu 

sonho. Sr. Alcidez pinto.

Meu sonho é que vo
cês deixem nos em 

nossas ca
sas e tentar ajudar pra gente ter 

uma moradia decente.

Só quero poder reformar minha casinha por que 
eu não gostaria de sair de onde eu moro porque nasci neste lugar. É que tenho minha mãe que mora ali também.

PER
B

 Com eq
uip

e e
feti

va de g
est

or, m
onito

res
 

e g
uardas, c

om programas d
e e

duca
ção

 

ambie
nta

l, u
so públ

ico
, f is

cali
zação

 

reg
ula

riza
ção

 fun
diári

a fun
cio

nando
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Controlar o abuso na área de amortecimento. Sonho 

com um PERB funcionando e saudável. Vilas ecológicas 

para moradores antigos, caiçaras e quem mais precisar. 

Menos politicagem, menos burocracia emperrando o PERB. 

Vacinação para os macacos. Autorização mais rápidas 

para plantas de espécies exóticas invasoras. valorização da 

f lórea e fauna e cultura caiçara. Volta da pesca da tainha 

por caiçaras. Condomínios com prédios altos e torres não 

podem ser implantados no critério do PERB.



Meu desejo é que todas as questões relacionada ao PERB, 

sejam resolvidas e que possamos tocar nossas vidas, 

cuidando das nossas casas, fazer as melhorias necessárias, 

sem a pressão (incomodo) de sofre penalidade por parte 

das autoridades. Espero que consigamos manter nossas 

casas fora do PERB.

Meu plano é ver esta árvore crescendo 

mais e mais com muito cuidado. 

Não existir z
ona de 

amortecimento em área marinha e áreas já 

ocupadas que não estejam diretamente voltadas 

ao parque. Que esteja no plano de manejo registro 

de co-gestão do uso público entre FF e município de 

Bertioga. Que seja previsto programas de atividades 

náuticas e previsão de terceirização do ecoturismo.

Quero poder f ic
ar 

onde nós m
oramos e vive

r em harmonia com o meio 

ambiente, ter direito a saneamento básico
, ter direitos 

e deveres poder pagar nossos im
postos para sermos 

reconhecidos co
mo cidadãos. Po

is so
mos esquecidos 

pelos órgãos públicos. A
ss. E

lineuza e todos os 

moradores da chácara 52.

Quero continuar onde estou,

 quero manter o rio Guaratuba e o mangue como 

está, não quero invasores quero conservar e manter 

o que já tem e continuar trabalhando no local, quero 

ajudar e a colaboração do governo com coleta de lixo, 

sacos de livros... poder fazer o melhor para conviver 

junto ser humano e natureza. Sra. Aracy.

Meu sonho é ter minha casa ou poder 

arrumar o meu barraco com autorização.

O parque foi criado sem o

conhecimento das comunidades existentes, e hoje vivemos sendo descrim
inados 

e sendo tratados como invasor, que para mim é um contragimento por que eu 

não matei ninguém para ter  a minha casa comprei  e construi, vivo
 com minha 

família sofrente muita pressão do estado. Por que a segurança do parque intimida 

a comunidade com armamento pesado ameaça e tudo que vocês podem imaginar. 

O que se pode fazer?sugestão: uma demarcação da comunidade com limites com a 

ajuda da prefeitura e outros órgãos competentes. Também com o conhecimento da 

comunidade podemos ajudar na conservação do parque e no turismo. Tem gentes 

qualif icado conhecedor dos pontos turístico
s, que pode ser guia. Agradece. 

Meu sonho é vive
r em paz com meus 

f ilhos, na minha casa! Poder ampliar meu 

cantinho.
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Meu 
sonho

 é q
ue 

o PE
RB se

ja motivo
 de o

rgulh
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leg
ria

 

para to
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s m
oradores

 de B
ert
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o um
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