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Tirar cerca de 25 mil famílias
de 112 áreas de risco em 16
cidades do Litoral Paulista,
construir aproximadamente
16 mil unidades habitacionais
e urbanizar 9mil, tudo isso em
cinco anos. E sem deixar que
novas invasões ocorramnessas
áreas, que estão muitas vezes
nos limitesdeunidadesdecon-
servação e são ambientalmen-
tefrágeis.
Essa é a meta do Programa

deDesenvolvimentoSustentá-
vel doLitoralPaulista –Litoral
Sustentável, que encerrou on-
tem sua primeira fase em um
encontro regional técnico, rea-
lizadoemGuarujá.Embora te-
nhasidoinstituídopormeiodo
Decreto 60.029, em janeiro, o
programaestáemplanejamen-
tohámaisdeumano.
“Ele já definiu linhas de fi-

nanciamento, questões da le-
gislação e a adesão de todos os
municípios. A partir de agora,
entramos na fase de execução
doprojeto, comadefiniçãodos
equipamentos necessários e
áreas, queocorrerá emcomum
acordo com os municípios. E
acho que passaremos a ter um

horizonte de resultados mais
concreto”,disseo secretárioes-
tadualdeHabitação,SílvioTor-
res, que participouda abertura
doevento.
O programa tem à disposi-

çãoR$1,198bilhão–R$607,5
milhões de financiamento do
BancodoBrasil eorestante,do
orçamento estadual. Cerca de
R$800milhõessãoparaaárea
ambiental.
“Esse dinheiro será investi-

do,principalmente,naconstru-
ção de salas de operação, para
que cada prefeitura possa ter o
monitoramento dessas áreas;
emveículosquevamosdisponi-
bilizar também para as prefei-
turas;emrecuperaçãodeáreas
degradadas; plantios; em no-
vas tecnologias, seja aquisição
de imagem de satélite, sejam
fotos tiradas por helicópteros e
veículos não tripulados;moni-
toramentodessas áreas por câ-
merasdevigilância”,exemplifi-
cou o secretário estadual de
Meio Ambiente, Bruno Covas,
tambémpresenteaoencontro.
Torres e Covas destacaram

que o programa reúne ainda a
CasaMilitar,pormeiodaDefe-
saCivil,aSecretariadePlaneja-
mento e todas as 16prefeituras

–quatrodoLitoralNorte,nove
da Baixada Santista e três do
ValedoRibeira.

DIFERENÇAEEXEMPLO

O coordenador da Unidade de
Gerenciamento do Projeto,
Fernando Chucre, explica que
o projeto é uma segunda fase
do Programa de Recuperação

AmbientaldaSerradoMar.
A principal diferença é que,

enquanto neste último os nú-
cleos estão sempre dentro de
unidades de conservação, no
Litoral Sustentável são áreas
que estão fora delas, mas sem-
prepróximas.
“OParqueEstadual da Serra

do Mar se estende por quase

todaaBaixadaSantistaeoLito-
ralNorte. E a faixa entre omar
e o parque, que está urbaniza-
da,éondesevai intervir”,diz.
Sobreoprincípioaseraplica-

do, ele afirma que será o mes-
modoProgramaSerradoMar,
em Cubatão. “Lá nós mapea-
mos e congelamos os núcleos,
iniciamos as novas produções
de áreas habitacionais e come-
çamos a remover essas famí-
lias, com prioridade às (resi-
dentes em) áreas de risco.
Quem está em área de conser-
vaçãotemqueserremovido”.
No caso do Litoral Sustentá-

vel,nãonecessariamentehave-
rá deslocamentos. “Quando
possível,vamosurbanizarmui-
tos núcleos, desde que não te-
nham risco de deslizamento,
inundaçãoouambiental”.
Sobreograndedesafio,queé

manter essas áreas livres de in-

vasões e ocupações irregula-
res após a retirada das famí-
lias, ele afirma que o grande
exemploéCubatão.
“Nos núcleos onde atua-

mos,praticamentenãohouve
invasão nos quatro anos de
existência do programa, pois
foi feita uma parceria muito
forte da Secretaria de Meio
Ambiente comaPolíciaMili-
tar Ambiental. A gente fez o
congelamento de fato, não
houve ocupação”, menciona
Chucre.
Elecitaqueumcomponen-

te importante desse progra-
ma é a adoção do sistema de
monitoramento,queteráaco-
laboraçãodetodasasprefeitu-
ras “para, justamente, tentar
evitar ao máximo a
reocupação desses espaços.
Esse talvez seja omaior desa-
fiodoprograma”.

❚❚❚ Com o esperado reforço na
áreahabitacional, a prefeita de
Guarujá, Maria Antonieta de
Brito (PMDB), afirma que o
Município terá a comple-
mentação de queprecisava pa-
raapolíticahabitacional.
“Comacriaçãodesseprogra-

ma, o Estado está entrando
com várias secretarias, junto
com os municípios, no enfren-
tamento do déficit habitacio-
nal e na remoção das famílias
das áreas de risco, alto risco,
mangueserestingas”,diz.
Segundo ela, com recursos

dos Programas de Aceleração
do Crescimento (PACs) 1 e 2,

do Governo Federal, Guarujá
terá5milmoradias.Atualmen-
te, há 900 unidades quase
prontas no Parque da Monta-
nha,naVilaEdna,e60aserem
entreguesatémaionaPrainha,
em Vicente de Carvalho. Na
Enseada,tiveraminícioumtra-
balhosocialeapartedeinfraes-
truturanonúcleoCantagalo.
“Mas somente isso não era

suficiente. Temos que fazer to-
da a Serra de Santo Amaro ser
desocupada e essas pessoas
iremparaumlugarseguro,dig-
no,cominfraestrutura”,pensa.
Quando a Prefeitura apre-

sentou ao Governo Federal oi-

to projetos para serem con-
templados pelo PAC 2, em
2010, conseguiu recursos pa-
ra dois deles na área habita-
cional.Umseráexecutadope-
loGovernodoEstadonoBair-
ro Cachoeira. Com os recur-
sos provenientes do Progra-
ma Litoral Sustentável, ela
afirmaquequasetodosospro-
jetos sem dinheiro poderão
terandamento.
“E vamos tentar avançar

mais. Estamos também com
a iniciativa privada, pormeio
doMinha Casa, Minha Vida,
tentando viabilizar outros in-
vestimentos”,comenta.

Maisáreas

Trabalho terá reforço, diz prefeita

ACompanhiadeDesenvolvimento
HabitacionaleUrbano (CDHU)
adquiriuquatroterrenospara
darandamentoaoProjeto
LitoralSustentável –em
Cubatão,Guarujá, SãoSebastião
eCaraguatatuba.“Háuma
dificuldademuitograndena

viabilizaçãodeterrenos.Estamos
embuscadeunidades.Temos
umanegociaçãocomaCohab
Santista,paraqueelapossa
viabilizaralgunsdeseus terrenos
eagentepossaconstruir.Agoraé
aexecução”,afirmaopresidente
daCDHU,JoséMiltonDallari.

Antes do programa estadual, Guarujá obteve verba do PAC 2 para projetos, um deles no Bairro Cachoeira

PlanosparaoLitoral

Vila dos Pescadores

Estes são os objetivos básicos do Programa de
Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista

25 mil famílias serão removidas

112 áreas de risco foram relacionadas

R$ 1,198 bilhão em investimentos totais

R$ 800 milhões aplicados na área ambiental

5 anos de prazo para conclusão

Estadoquer
tirar25mil
famíliasde
áreaderisco
Cinco anos é o prazo fixado em programa
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