


Projeto idealizado para comemorar o aniversário  de 10 anos da  
APA Marinha do Litoral Centro. 

Histórias verdadeiras e profundamente humanas da gente  que vive e que participa ativamente  
das ações em defesa da vida natural da região. 
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“No dia 8 de setembro de 2017, durante patrulhamento na costa do  
município de Mongaguá, no interior da APAMLC, uma equipe da 5ª  

Companhia de Policiamento Ambiental Marítimo do 3º BPAmb, 
avistou  uma tartaruga da espécie Caretta caretta com dificuldades 
de se  manter na superfície d’água para respirar. Imediatamente 
retornaram  e providenciaram o Resgate do animal, que estava 

extremamente  debilitado.” 

 A tartaruga chegou a não apresentar sinais vitais,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
porém, os militares  conseguiram reanimá-la, após muita 

insistência, inclusive com  massagem cardiorrespiratória após 
verificar se havia algum objeto obstruindo as vias 

respiratórias.” 
Equipe: Cb PM Galvão, Cb PM Hora, Cb PM  Michael Sd PM Nascimento, Sd PM Laurentino.  

Equipe e Sd PM Hailand. 



“A tartaruga foi encaminhada ao instituto GREMAR, onde segue em  constante monitoramento e se prepara para 
retornar à natureza,  momento esperado com ansiedade por todos os envolvidos no resgate. 

Sempre que lembrado, este fato emociona os policiais, que  conseguiram salvar a vida do animal, colaborando com 
a preservação  da espécie e a proteção da APAMLC." 

Equipe: Cb PM Galvão, Cb PM Hora, Cb PM  Michael Sd PM Nascimento, Sd PM Laurentino.  
 Fotos: Equipe e Sd PM Hailand. 

Equipe e Sd PM Hailand. 
Equipe e Sd PM Hailand. 



“O primeiro 
 contato que tive com o mar foi aos cinco anos de 
idade e  isso foi como a descoberta 
 de uma paixão que já estava em mim, 
 como  um dom natural. 

Minha relação com o mar pode ser definida como um casamento por  
toda a vida. Todas as minhas conquistas  
vieram dessa parceria. 

José  

Aos 11 anos de idade já fazia da pesca o meu sustento, trabalhando  
com meus irmãos no camarão, rede de espera, tarrafa, mergulho e  
arrasto de Praia. 
 

Agradeço a Deus todos os 
dias por me dar uma 

profissão tão  abençoada." 
José Luiz Mendes Jr 
Pescador 

José Luiz Mendes Jr 

José Luiz Mendes Jr 



“pescador trabalhando junto com os animais e o 
meio ambiente." 

JOEL DE SOUZA  
PESCADOR EMALHE 

JOEL DE SOUZA  JOEL DE SOUZA  



“é nesta imensidão de água salgada que 
encontro a paz interior...onde me sinto  
conectado com criador .” 

Juliano Fernando Carvalho de Almeida 
 Pescador de Emalhe – Guarujá 

Juliano Fernando Carvalho de Almeida 

Juliano Fernando Carvalho de Almeida 



“eu gosto muito do colorido dos barcos dos 
pescadores. Estou formando um acervo de 
imagens referentes à cultura caiçara, para 
preservar e resgatar a mesma, num projeto 

pessoal. “ 

Haroldo Kalleder  
Fotógrafo.  



“Procuro explicar, através das imagens, a 
história, as expectativas, os anseios e o 

modo de vida dessas comunidades, onde 
ainda são valorizados o companheirismo, 
a solidariedade, o trabalho comunitário. 

São gente simples, hospitaleira e bem 
humorada, que dão valor aos verdadeiros 

tesouros da vida. Aprendi muito com eles.” 
Haroldo Kalleder  
Fotógrafo.  



“Desde a minha infância sempre fui muito ligado ao mar, 
aos 7 anos de idade, assistindo alguns episódios do Jacques 
Cousteau, fiquei fascinado pelo oceano e sempre 
comentava com meus pais que gostaria de ser 
mergulhador, e de tirar fotos do fundo do mar no futuro. 
Aos 25 anos comecei a mergulhar e desde entao venho 
desenvolvendo atividades não só com o turismo 
subaquático e sendo guia de mergulho mas também 
contribuindo  na preservação do ambiente marinho, 
levando o que a gente vive embaixo d'água pras pessoas e 
escolas em forma de educação ambiental. Levo isso pra 
vida e espero continuar fazendo o que amo até meus 80.. 
90 anos.. e de forma alguma pretendo deixar isso de lado. 
Quando conheci o pemls a paixão pelo mar só  aumentou. 
Poder trabalhar naquele local mágico  e lutar cada dia 
mais pela sua preservação  é  o que me move e enquanto eu 
puder ajudar a conservar  esse lugar maravilhoso  eu 
farei”  
                                               NAUTHER Andres Mergulhador 

 NAUTHER Andres  

 NAUTHER Andres  



“DEUS É PERFEITO” 
Cleimar Rodrigues de Prado  
Pescador 

Cleimar Rodrigues de Prado  



“FRITO SEU  Peixe na hora,  
 faz parte do projeto que incentiva o visitante ou morador , escolher 

um pescado  no mercado do peixe e  levar para ser frito ao lado do 
mercado de peixe ,dando opção de todos os frutos do mar em um 

cardápio saudável e sustentável a nossa comunidade . Outras  
Atividades  , além da gastronomia local, exposições de artesanato em 

escamas e couro de peixe ,  arte e  apresentações culturais caiçaras 
,mantendo a cultura e tradição dos pescadores” 

ELIANA DINIZ  
Pescadora de Peruíbe 
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“Sou Adriana Maçaneiro Costa, Pescadora desde sempre. Rsrs. Nasci em uma família de pescadores e crio 
meus filhos tbm na pesca e através da pesca tiramos nosso sustento. 

Nossa modalidade de pesca é do Arrasto de praia. Desde 1990 faço juntamente com filhos  pais , toda 
família essa pescaria, pois assim podemos estar todos juntos trabalhando. Meu querido Avô Andre nandes 

Costa já falecido foi quem nos ensinou tudo sobre a pesca e meus tios nos ensinam até hoje. 
Antigamente fazíamos tbm a pesca de cerco que hoje em dia foi proibida. Mas tbm pegamos Caranguejo 
ostras e mariscos no rio Guaraú. Eu Adriana Maçaneiro Costa, meus filhos Felipe 28 anos, Kauane 18, 

Wesley 3, logo estará pescando com a gente meu netinho Bryan que está com 3 meses, meu Genro 
Eduardo, minha Mãe Matilde Maria Maçaneiro e sobrinha Rayane. Nesta atividade cuidamos uns dos outros  

e assim podemos sobreviver. Agradecemos  a Deus primeiramente por nos abençoar por cada dia de 
pescaria.E Agradecemos tbm a vcs que nos dão suporte e da maneira como podem nos ajudam e nos 

apoiam. Muito Obrigada a todos” 
,Adriana Maçaneiro Costa  
Pescadora  arrasto - peruíbe 



Adriana Maçaneiro Costa Adriana Maçaneiro Costa 



Adriana Maçaneiro Costa 



“Paz e muita muita liberdade” 
Ademir Pedro Alves 
 PESCADOR 

Ademir Pedro Alves 



“O brilho no olhar do pescador, a beleza das criaturas 
que se envolvem na imensidão azul  e a liberdade que 

o mar emana, me desafiaram,  iluminaram meu 
coração e minha vida se transformou “ 

Maria Carvalho Tereza Lanza, 
Gestora APAMLC 

“as ondas do mar agora me servem como inspiração, 
posso dizer que estou apaixonada por tanta beleza. A 

natureza é perfeita“ 
Isadora LEITE, 

Monitora APAMLC 

 

Maria Tereza Lanza 

Isadora LEITE 



“Trabalhar com unidades de conservação marinhas me fez ter respeito e 
admiração pelo mar. Na APAMLC eu criei uma conexão maior com as pessoas 

que nasceram das águas e tenho eterna gratidão pelos ensinamentos e lições 
de vida que carrego de cada um. Pelo mar eu me apaixonei, pelas pessoas eu me 
inspirei”                                                                                                 Júlia Alves 

Monitora ambiental APAMLC 

“O mar sempre fez parte da minha história, é meu lugar de cura. Acredito que painho 
me entregou à mãe d'água quando nasci e, desde meus primeiros dias de vida, já não 
vivo distante. Sobre minha relação com a APAMLC, teve início através do programa 
de voluntariado e, alguns meses depois, me tornei monitora ambiental. Tem sido 

fantástico aprimorar o aprendizado teórico que adquiri na habilitação de 
Gerenciamento Costeiro durante a graduação, pois vivencio na prática o que implica 
"compatibilizar os múltiplos usos do território, visando a resolução de conflitos e a 

manutenção da biodiversidade". De certo, é bastante trabalhoso, mas considero 
igualmente gratificante, além de um privilégio. Obrigada as mulheres que tocam a 

gestão da APAMLC pelo aprendizado, nosso convívio tem sido enriquecedor!” 
Daniela Barbosa 

Monitora Ambiental 
Daniela Barbosa 

Júlia Alves 



“Ao longo desses anos aprendi que ‘quando você 
quer’ areia da praia vira cadeira, caixas de papelão 

viram mesa e brinquedos e uma simples tenda 
vira uma mansão super acolhedora. Basta fazer 

isso de coração aberto. E que bom que somos 
persistentes e que acreditamos no que fazemos, 

porque recebemos de volta o verdadeiro 
aprendizado.” 

Suelen Silva 
Monitora da APA desde 2013 



“No início do trabalho de elaboração do Plano de 
Manejo, não posso negar que ficamos bastante 
preocupados ...como faremos esse Plano de forma que 
tenha a cara de cada um dos usuários das APAS Marinhas. 
Passados todos esses anos de trabalho e muita dedicação de 
toda a equipe e de todos que deixaram seus afazeres para 
participar das inúmeras reuniões e oficinas. Recebemos 
centenas de contribuições. O que com certeza deixou esse 
documento com a cara de todos vocês. Acredito que 
acertamos graças a participação em massa de todos. Vale 
registrar que com isso estamos fazendo história na 
conservação costeira marinha. Foi sensacional trabalhar 
com todos vocês parabéns a todos!!! Viva as APAs 
Marinhas!” 

CARLOS ZACCHI NETO.  
Diretor Adjunto Diretoria Litoral Norte 



“Meu nome é Marilia. Mar e ilha. Levei a sério, 
rsrsrs! Vida toda junto ao mar ... Infância, nas 
praias de Ubatuba, mergulhando, brincando com 
amigos caiçaras; e na vida adulta? Trabalhando 
pela sua proteção: Gerenciamento Costeiro, 
Parque de Ilhabela, APAs Marinhas, APA 
Cananeia-Iguape-Peruíbe, APA de Ilha Comprida, 
Parque da Laje de Santos. Como o mar, minha 
satisfação é imensa por ter podido contribuir um 
pouco para sua proteção e de sua gente caiçara 

Marilia Britto R. de Moraes 
coordenadora das APAs Marinhas 

 

Marilia Britto 



“AS VEZES EU OUÇO PASSAR O VENTO; E SO DE OUVIR 
O VENTO PASSAR , VALE A PENA TER NASCIDO.” 

Fernando pessoa 

ARTE : MILKART 


