
Turismo ecológico. Inclusão das famílias moradoras 

do entorno do parque para proteção do mesmo. 

Reduzir a área do parque para benef iciar 

moradores.

Conservação da biodiversidade de 

fauna e f lora.

Educação Ambiental.

Desenvolvimento com respeito total às 

pessoas e ao meio ambiente com crité
rios 

sociais.

Uma unidade que tenha

bastante uso público
, porém de forma conscie

nte 

e repeitando as ca
pacidades de suporte. E que 

a unidade tra
balhe exaustiv

amente a educação 

ambiental em todo o seu entorno e área de 

amortecim
ento e que tra

balhe economia 

solidária e turism
o de base comunitá

ria.

Que o PERB cumpra os seus objetivos de 
preservação não engessando o município em 
sua área urbana e que reverta recursos e investimentos na cidade.

Solicito
 pelos órgãos públicos o 

reconhecimento das matrícu
las e registro

s 

em cartório e propriedades. Sitio São João. 

Legalizar minha moradia. Terminar 

minha construção. Ter iluminação 

local.

or a dignidade da pessoa humana 

sugiro a retirada dos núcleos de dentro 

do parque com o boa vontade do 

conselho e da prefeitura e dos órgãos 

competente.

Reestabelecer vínculos _ ser humano e 
natureza

Inclusão do parque no desenvolvimento 

de Bertioga

Sobreviver a especulação imobiliária!!! E a 

pequenos desmatamentos.

Fazer uma nova

demarcação. Que promova a gestão partic
ipativa

 

e valorize
 o conhecim

ento e os m
odos de vid

a 

locais/tr
adicio

nais

O meu sonho é tira
r a minha casa do 

parque. Chácara 51. B
oraceia.

Município 100% saneado. Preservação 

gerando renda.

Contribua para o ecoturism
o.

Geração de renda por meio da economia 

solidária.

Meu sonho é estar daqui a 5 anos morando no 

mesmo lugar, podendo desfrutar das belezas naturais 

do parque. Que haja continuidade na preservação 

dos recursos naturais. Maria Edneia. 

Reconhecimento da importância do parque 

para a comunidade. Reconhecimento por parte 

das órgãos públicos da importância dos saberes 

da comunidade.

Meu sonho é tirar o parque do local que 

a gente mora e ter meus documentos da 

minha casa em Boraceia. Chácara 52.

Á R V O R E     D O    S O N H O S
PARQUE ESTADUAL RESTINGA DE BERTIOGA 

Tra
nsposiçã

o Rio Ita
panhaú. Q

ual o olhar? 

Turism
o de base comunitá

ria


