OBJETIVO:
Identificar diretrizes de desenvolvimento regional visando definir um modelo efetivo de sustentabilidade para o Litoral
Norte, a partir da análise dos impasses que dificultam o enfrentamento de problemas históricos e, buscar medidas
inovadoras e eficazes através do estreitamento de contatos e troca de experiências entre a comunidade caiçara,
gestores públicos, empresários locais, representantes dos investidores que atuam na região, professores e especialistas
nas áreas de meio ambiente, gestão e desenvolvimento.

PRODUTO ESPERADO:
1) Estabelecer e pactuar um Programa de Metas para melhoria da qualidade ambiental, sustentabilidade econômica e
inclusão social. 2) Definir agenda positiva para a UGRHI 3 Litoral Norte, articulando o Plano de Bacia com o Programa de
Metas a ser estabelecido. 3) Identificar atribuições e responsabilidades que permitam construir parcerias, a serem
definidas por meio de Cartas de Compromisso que serão discutidas e firmadas ao longo do ano de 2016 entre
instituições para cumprimento das metas. 4) Lançar a Campanha “ Viva os rios!”
LOCAL: UNITAU - Av. Castro Alves, 392 Itaguá - Ubatuba

CERIMONIAL: Iara Giacomini e Marcio Santos

PÚBLICO ALVO: Comunidade do LN, Estudantes, Poder Público, Vereadores, ONGs, Imprensa e interessados
DINÂMICA: O evento será constituído por quatro sessões. Na primeira serão apresentados os desafios do litoral norte
sob os pontos de vista do CBH, do GERCO e da APAM. Esse painel deve inspirar o público na identificação de questões
estratégicas que devem ser enfrentadas por todas as instituições/entidades envolvidas com o Litoral Norte do Estado de
São Paulo tendo em vista a melhora da qualidade de vida e a sustentabilidade atual e futura.
As três sessões seguintes (Gente, Terra e Água) serão iniciadas por especialistas ligados à universidade, setor público,
empresariais e ONGs, que apresentarão suas visões sobre os temas. Em seguida e com base nas questões estratégicas
definidas no primeiro painel, serão organizados os debates, de forma a correlacionar as visões, a situação atual e as
soluções debatidas. O debate ocorrerá por meio de debatedores convidados e com o público geral. O fechamento será
efetuado com a qualificação dos eixos estratégicos e as lições aprendidas com os especialistas e o debate.
Em cada painel se buscará soluções inovadoras para os velhos problemas que vem sendo enfrentado na região. No
último dia será lançada a campanha “Viva os rios!”, quando será apresentado um programa de trabalho para
revitalização dos rios mais impactados do litoral norte.

Organização: CBH-LN

Apoio: Águas Claras do Rio Pinheiro
APA Marinha
GERCO

PROGRAMAÇÃO 10/03 QUINTA FEIRA
8:30 - Inscrição
9:00 - Abertura: Apresentação do evento e composição da mesa
9:30 – Painel do LN: CBH/GERCO/APA Marinha
10:30 – Comentaristas: Elaine Taborda (Ministério Público Estadual), Carlos Nunes (Instituto Ilhabela Sustentável),
Representante Docas de São Sebastião (a confirmar)
11:30 - Debate com público participante

Moderadora: Rosa Mancini

12:30 Almoço
14:00 - Painel GENTE
14:05 - Pedro Jacobi - PROCAM USP
14:25 - Juliana Bussoloti - Unitau
14:45 - Representante do setor produtivo (a confirmar)
15:05 - Comentaristas: Elaine Taborda (Ministério Público Estadual), Alain Mantchev (Elementos da Natureza),
Representante DERSA (a confirmar), Cleide (ITESP)
16:05- Debate com público participante

Moderadora: Lucila Pinsard

17:05 - Fechamento: Eixos estratégicos e lições aprendidas

PROGRAMAÇÃO 11/03 SEXTA FEIRA
09:00 - Painel TERRA
9:05 - Eduardo Trani - CPLA/SMA
9:25 - Álvaro Rodrigues dos Santos – ARS Geologia
9:45 - Suely Furlan - Geografia USP
10:05 - Representante setor produtivo (a confirmar)
10:25 – Comentaristas: Maria Resende Capucci (Procuradora da República), Gabriele Sant'Anna (Fiscalização Ambiental),
André Motta (Instituto de Conservação Costeira), Representante da Petrobras (a confirmar),
11:25 - Debate com público participante

Moderadora: Marcia Itani

12:30 - Almoço
14:00 - Painel ÁGUA
14:05 - Alexander Turra - IO USP 14:25 - Stela Goldenstein - Águas Claras do Rio Pinheiros
14:45 - Representante setor produtivo (a confirmar)
15:05 - Comentaristas: Maria Resende Capucci (Procuradora da República), Edson Lobato (Instituto de Conservação
Costeira), Representante da Sabesp e CETESB (a confirmar)
16:00 - Debate com público participante
Moderadores: Denise Formaggia
17:00 - Fechamento: Eixos estratégicos e lições aprendidas
17:30 - Lançamento da campanha “Viva os rios”

Organização: CBH-LN

Apoio: Águas Claras do Rio Pinheiro
APA Marinha
GERCO

