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S.O.S. TABATINGA

PALAVRA DO PRESIDENTE
O que uma entidade pode fazer pelo grupo social que ela representa nós
já sabemos:
Representar perante as autoridades administrativas e judiciais os interesses gerais de sua categoria econômica, propor a solução dos problemas
que se relacionam com a categoria econômica representada, colaborar com
poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social, promover a fundação de Cooperativas de Consumo, compras, crédito ou para outros fins;
promover assistência jurídica para os associados visando a sua proteção econômica, etc.
Agora, O QUE VÁRIAS ENTIDADES UNIDAS PODEM FAZER PELOS
GRUPOS QUE ELAS REPRESENTAM?
UMA REVOLUÇÃO!
Mas não uma revolução social com grupos armados atacando a milícia
local por um ideal político, é claro que não! Eu me refiro a uma
REVOLUÇÃO ECONÔMICOPOLÍTICOSÓCIOCULTURAL!
Quero dizer, há muita coisa que se pode fazer quando várias forças se
reúnem. Um exemplo vocês vão ver a seguir na reportagem S.O.S. TABATINGA. Várias entidades de classe num mesmo bairro uniram-se em busca de
um ideal comum: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL do bairro como um
todo.
É a primeira vez que tantos grupos num mesmo bairro se reúnem num
só propósito: conciliar interesses muitas vezes conflitantes de forma a compor
um projeto único que seja de interesse geral do bairro como um todo.
Só pode dar certo! Pode ser o caminho ao menos para a solução daquelas "pendengas" que, por serem pontos de conflitos - agradam gregos e desagradam troianos - nunca são resolvidos pelas autoridades.
É com certeza com essa visão que se fortalecerão as novas representações de bairros que deixarão de representar os interesses apenas dos proprietários dos imóveis ou somente dos comerciantes ou somente de qualquer outro grupo atuante no local, para fazerem o papel de mediadores de conflitos
RESOLVENDO NO BAIRRO OS CONFLITOS DO PRÓPRIO BAIRRO, CONCILIANDO INTERESSES POR VEZES CONFLITANTES, DE FORMA QUE
A COMUNIDADE FALE UMA SÓ LINGUA DIANTE DAS AUTORIDADES
PÚBLICAS OU PRIVADAS!
Essa mesma visão é a que está norteando a formação dos grandes
conglomerados de países: Comunidade Econômica Européia, Mercosul, etc.
A união faz a força! Faz um mercado pequeno se tornar grande mercado
comprador aos olhos de um grande fabricante mundial; ou se tornar grande
mercado fornecedor, aos olhos de quem depende de matéria prima, por exemplo; faz um bairro se tornar um grande colégio eleitoral, aos olhos de um político ávido por votos, etc.
É POSSÍVEL SER GRANDE QUANDO FAZEMOS PARTE DE ALGO
GRANDIOSO! QUE TAL COPIAR A IDÉIA NO SEU BAIRRO?
A A.Q.C terá a honra de participar de qualquer agrupamento que envolva
a participação de seus associados, que estão espalhados por toda a cidade
nas diversas praias, e eu, particularmente, acredito que a COMISSÃO S.O.S.
TABATINGA também terá muito orgulho de relatar sua experiência!
Este número do jornal FATOS & FEITOS está inteiramente dedicado à comunidade do bairro da Tabatinga que percebeu o papel importante das entidades de classe no desenvolvimento de uma comunidade
e arrojadamente decidiu reuni-las todas num interesse comum: o do
"PROGRESSO SUSTENTÁVEL"

INFORMATIVO DA
ASSOCIAÇÃO DE QUIOSQUES
E SIMILARES DE
CARAGUATATUBA

A

o longo do mês
de julho, entida
des de classe atuantes na Tabatinga, procuraram a Associação de
Quiosques de Praia A.Q.C., com a proposta
de criar uma comissão
ampla, com o propósito de
se estudar propostas de
melhorias de interesse comum das entidades de
classe daquele bairro.
A partir desta iniciativa, o presidente da
A.Q.C. Mozart Russomanno e o representante dos quiosques Nelson (Chileno), passaram a se empenhar juntamente
com aquelas entidades na obtenção de
um "diagnóstico" dos principais problemas que afligem a comunidade da Tabatinga como um todo. Assim a Comissão foi composta pelas seguintes entidades:
ASSOCIAÇÃO

AMIGOS

foto - PMC

BAIRRO DA TABATINGA - Senhor
Marcelo MACHADO - Presidente
ASSOCIAÇÃO DE NÁUTICAS Senhor Valter Lacerda - Presidente
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES
ASSOCIAÇÃO DE QUIOSQUES
DE CARAGUATATUBA - A.Q.C.
Senhor Russomanno - Presidente; e
Senhor Nelson - Conselheiro
REDE HOTELEIRA
DE CONSELHO GESTOR DA SAUDE
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S.O.S. TABATINGA
- Senhor Luiz Gonzaga Ramos Coelho
Após diversas reuniões estas entidades decidiram pela ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO PANORÂMICO RESUMO DOS PROBLEMAS COMUNS APONTADOS
COM PROPOSTAS DE SOLUÇÕES PRÁTICAS.
Assim, ao final de julho, a comissão concluiu pela criação do

munidade da Tabatinga é unida e cooperativa de forma que basta uma simples parceria com a iniciativa privada
para que se consiga progressos significativos com custo quase zero para os
cofres públicos.
Ao final da reunião, Russomanno entregou ao candidato a prefeito
Aguilar, documento contendo a íntegra
do projeto que apresentamos a seguir:

"S.O.S. TABATINGA - PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO"

S.O.S. TABATINGA
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

A pedido do Russomanno, no último dia 25 de agosto, o candidato a prefeito José Pereira de Aguilar reuniu-se
com aquelas lideranças do bairro, algumas horas antes de seu comício. Durante a reunião, os representantes das
entidades lembraram que embora a arrecadação de tributos da Tabatinga represente grande parte de toda a arrecadação do município, os investimentos no
bairro foram quase nulos nessas últimas
décadas. O Sr. Marcelo, da Sociedade
Amigos de Bairro, ressaltou que a co-

1º. PROBLEMA APRESENTADO: VIA ÚNICA DE ACESSO À
PRAIA, COM MÃO DUPLA, COM
FLUXO DE TRÃNSITO CONFUSO
E TRUNCADO E GRANDES CONGESTIONAMENTOS NOS FERIADOS E TEMPORADA..

JORNAL da AQC
É uma publicação mensal da
ASSOCIAÇÃO DE QUIOSQUES E
SIMILARES
DAS
PRAIAS
DE
CARAGUATATUBA - CNPJ 02.179.285/
0001-03 - Rua Horacio Valério dos
Santos, 300 - Sumaré - Caraguatatuba SP -fone - 012 - 3883-6297 - Horário de
atendimento das 13 às 18 horas de
segunda a sexta - Tiragem de 5.000
exemplares, impresso em forma de
encarte do Jornal Noroeste News. Todos
os artigos assinados são de inteira
responsabilidade de seus autores e não
refletem necessariamente a opinião
desta Diretoria.
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Palmeiras); 1º Conselheiro: Adalberto
Guedes da Silva (Praia da Tabatinga); 2º
Conselheiro: Jorge Luiz Monteiro (Praia
da Mococa); 3º Conselheiro: Edson
Rebello de Almeida (Praia da Lagoa);
Representantes de Praia: Diogo Cabelo
(Alemão) - Palmeiras; Andréa Lia Florian
- Indaiá; Jair Brumati - Cocanha; Antonio
Marcos de Oliveira - Mococa; Nelson
Presidente: Mozart Abaeté Peruíbe Arturo A. Solinos - Tabatinga; Geraldo
Russomanno (Praia da Cocanha)
Pedro Caldeira - Lagoa.
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to crítico" do trajeto, os tratores e rebocadores das marinas (atividade que também é prática do local) percorrem um
pequeno trajeto de cerca de 300 metros,
suficientes para agravar o problema, já
que o reboque das embarcações requer
Observando o mapa é possível paciência e muita atenção.
visualizar o grau de dificuldade enfrenEntre o ponto demarcado como
tado pelos moradores, trabalhadores e
"D"
e
o
único Posto de Saúde local "E",
veranistas da Tabatinga, um vez que
DISPUTAM A MESMA VIA LOCAL o percurso que poderia ser de 300 meDE IDA E VINDA, TURISTAS, CO- tros se fosse feito direto pela Rua GalMERCIANTES, PRESTADORES DE dino Muniz, teve de ser aumentado em
SERVIÇOS, ÔNIBUS, TRATORES E 300 metros vez que a pequena ponte
REBOCADORES DE EMBARCA- que ali existe, atualmente de madeira,
ÇÕES, FORNECEDORES, VIATU- não permite acesso de veículos. Esse
RAS DE POLÍCIA, AMBULÂNCIAS pequeno aumento no percurso, no períE ATENDIMENTOS DE EMER- odo das festas de final de ano, por exemGÊNCIA E PRONTO-SOCORRO (O plo, pode significar até 30 minutos a mais
POSTO DE SAÚDE FICA LOCALI- na viagem, o que chega a inviabilizar a
ZADO AO FINAL DE TODO O TRA- utilização do Posto de Saúde nos casos
das pequenas emergências.
JETO), E ETC.
Na opinião unânime das entidaNo ponto "C", considerado o "pon-
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des, a falta de novos acessos a veículos, parece ser o problema central que
entrava não somente o trânsito, mas
também a desenvolvimento geral da
Tabatinga. - O fluxo truncado de veículos, dificulta o acesso de maior número
de turistas àquela praia, refreando o
desenvolvimento do comércio e dos serviços em geral e retardando o crescimento sócio-econômico local.
Na verdade, é muito mais do que
uma simples questão de tráfego de veículos! Fazer fluir o trânsito livremente
pela Tabatinga permitirá que o bairro
seja visitado e conhecido por um número maior de veranistas. De imediato
ocorre o crescimento do comércio em
geral (mercados, lojas, quiosques de
praia, restaurantes e lanchonetes, etc)
e de serviços (náuticas, esportes aquáticos, postos de gasolina, hotéis e pousadas, etc.). A médio prazo, advém o
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incremento nos ramos de imobiliária e construção civil, com a geração
de empregos diretos e indiretos (carpinagem, carpintaria, elétrica, hidráulica,
segurança, limpeza, etc).
Empregos diretos e indiretos geram salários que geram consumo de
bens e serviços que impulsionam novamente o comércio local criando novos
postos de trabalho e assim por diante
numa onda de crescimento como ocorre quando, por exemplo, uma empresa
de porte se estabelece numa determinada região.
Em suma, É MUITO MAIS
DO QUE UMA SIMPLES MUDANÇA NO ACESSO DE ENTRADA E SAÍDA DA TABATINGA. - É
POSSÍVEL QUE PEQUENAS MUDANÇAS SEJAM RESPONSÁVEIS POR UMA FUTURA ALAVANCAGEM GERAL DA ECONOMIA LOCAL, COM SIGNIFICATIVA MELHORA PARA A QUALIDADE DE VIDA DAQUELA COMUNIDADE.

como um todo.
BASICAMENTE PROPOMOS
UM NOVO ACESSO PARA O
TRÂNSITO DE VEÍCULOS:

PELA RUA GALDINO MUNIZ Com a canalização do córrego que passa por debaixo da Rua Galdino Muniz e
aterro do trecho onde atualmente há
uma ponte de madeira, fica estabelecido um importante acesso para fluxo de
veículos, que deve permitir inclusive o
tráfego de ônibus, ambulâncias e viaturas de resgate, facilitando o acesso ao
posto de saúde local, e à Escola Municipal Pedro João de Oliveira, reduzindo
em cerca de 400 metros o trajeto até
então feito pela via principal. Após entendimentos entre esta comissão e o
Senhor Darcy, proprietário do trecho
onde está atualmente situada a ponte,
ficou acordado que o Sr. Darcy aceita
ceder a área como via pública mediante
as benfeitorias acima, desde que seja
feita restrição ao tráfego de tratores e
reboques de embarcações por aquela
PROPOSTA: A COMUNIDA- via.
DE DA TABATINGA PROPÕE A
2º. PROBLEMA APRESENABERTURA DE UM NOVO ACESTADO:
FALTA DE LOCAL APROSO À PRAIA, QUE PERMITA O
FLUXO LIVRE DE VEÍCULOS, PRIADO PARA O COMÉRCIO
PARA QUE SE POSSA PROMOVER DE PESCADOS E PARA A MANUUMA MELHORIA GERAL NA QUA- TENÇÃO E REFORMA DOS BARLIDADE DE VIDA DOS MORADO- COS PESQUEIROS.
RES E FREQUENTADORES DA
Atualmente, a Praia da TabatinTABATINGA.
ga convive com uma total falta de infraApós reuniões diversas chegamos estrutura para a atividade pesqueira tão
à proposta conforme croquis que aten- tradicional de Caraguatatuba. Nos últideria aos interesses da comunidade mos anos, o comércio foi se desenvol-

vendo, o turismo crescendo e a atividade mais antiga do bairro - a pesca - foi
ficando esquecida, intacta,
como se progresso e urbanização lhe tirassem suas
características de atividade
artesanal. Entretanto, já
pudemos constatar pela
experiência do Camaroeiro, que um bom projeto elaborado com critérios e com
a participação da comunidade só tem a acrescentar
a todos, especialmente aos
pescadores que vivem do
comércio dos pescados.
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ÁREA PRÓPRIA PARA A PERMANÊNCIA DAS EMBARCAAs grandes dificuldades atual- ÇÕES DURANTE O PERÍODO
mente apontadas pela Colônia dos Pes- DE REFORMA.
cadores, pela Associação de Quiosques
Por sugestão da maioria, um proe pela comunidade local como um todo
jeto
semelhante
ao do Camaroeiro, guarsão:
dadas as devidas proporções, e claro,
1. Falta de local apropriado para atenderia plenamente as necessidades
a comercialização e guarda dos pesca- daquela praia. Esse terminal deveria ser
alocado na área conforme sugestão em
dos e dos acessórios para pesca;
2. A falta de local apropriado para anexo, já que nessa área a faixa de praia
a manutenção de embarcações de pes- se alarga, permitindo a área de manuca durante sua manutenção ou reforma tenção atrás dos boxes, sem prejuízo aos
- o problema tem gerado inclusive con- banhistas:
· Boxes para comercialização de
flitos entre pescadores e comerciantes
locais e que se vêm prejudicados na área peixes frescos e ranchos para a guarda
de atendimento aos banhistas que fica de redes e demais acessórios de pesca
tomada pelas embarcações pesqueiras em geral; e
· Área de manutenção dos barque atualmente são reformados na beira da praia, ali permanecendo por perí- cos situada atrás dos boxes pouco freqüentada por banhistas, onde se pode
odo prolongado.
promover a reforma das embarcações.
PROPOSTA: CONTRUÇÃO
Instalações adequadas possibiliDE TERMINAL DE PESCA COM
tam
melhores
condições para exposição
ENTREPOSTO PARA COMERCIdos
produtos
para
venda, permitindo
ALIZAÇÃO DOS PESCADOS E
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mais higiene na comercialização
dos pescados e balcão apropriado para
atendimento aos clientes, o que ajuda a
incrementar as vendas no local.
Organizando e disciplinando o
comércio de pescados na Tabatinga além
de permitir a exploração dessa atividade por um número maior de pescadores, pode ensejar uma melhor divulgação da atividade até mesmo como ponto turístico da região. Novamente todos
ganham: pescadores, turistas, quiosqueiros, moradores, etc.
3º. PROBLEMA APRESENTADO: CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO POSTO DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA TABATINGA.
Nesta questão a opinião também
é unânime. Os problemas apontados são:

do clínico geral, já que somente o clínico geral pode fazer o encaminhamento
do pacientes para o especialista. Cabe
lembrar que, parte da comunidade não
tem recursos sequer para adquirir as
passagens de ônibus de ida e volta até
um posto de saúde mais aparelhado;
· FALTA DE APARELHAGEM BÁSICA - A comunidade solicita: glicosímetro, esfignomanômetro (??)
(aparelho p/ medir a pressão), balança
digital para crianças e adultos, relógio
de ponto para os funcionários e aparelho de fax, bem como um mural para a
área externa e equipamento para os
agentes comunitários (capa, bota e protetor solar);
· INSTALAÇÕES DO POSTO
DE SAÚDE NÃO ADEQUADAS
AO AUMENTO DA DEMANDA
LOCAL QUE VEM OCORRENDO;
PROPOSTA: Pequena reforma
conforme proposto pela comunidade:
· Construção de uma pequena cobertura na área externa do consultório
odontológico;
· Abertura de uma janela com balcão de atendimento e cobertura para a
farmácia;
· Pavimentação do piso lateral à
esquerda do posto, com cobertura;
· Rebaixamento da guia e calçada para permitir a entrada e saída de
veículos transportando pacientes.

· A UBS DA TABATINGA
NÃO CONTA COM NENHUM
MÉDICO PLANTONISTA, QUER
CLÍNICO GERAL OU QUALQUER OUTRA ESPECIALIDADE,
SENDO O ATENDIMENTO EFETUADO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM E ATENDENTES
EM GERAL, HÁ CERCA DE 2
MESES;
A comunidade solicita além do
clínico geral, plantões semanais de pediatria, ginecologista e dentista, para
4º. PROBLEMA APRESENatendimento básico, sendo a que maior TADO: A COMUNIDADE DE MOurgência deverá ser dada à designação
RADORES DA TABATINGA CRESCEU E O
foto - PMC
BAIRRO NÃO CONTA
COM ÁREAS DE LAZER PARA MANTER
AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES FORA
DAS RUAS, NO PERÍODO EM QUE NÃO ESTÃO NA ESCOLA;
ALÉM DISSO, A COMUNIDADE TAMBÉM
CONTA COM UM
GRUPO DE ADULTOS

3883-7808
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QUE ESTÃO OU CAMINHAM PARA A 3ª. IDADE QUE DÃO PREFERÊNCIA À PRÁTICA DA
BOCHA POR QUE NÃO
DEMANDA
TÃO
GRANDE PREPARO FÍSICO;
PROPOSTA:
A
COMUNIDADE DA TABATINGA SOLICITA A
CRIAÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO NAS IMEDIAÇÕES DO CENTRO COMUNITÁRIO NOS MOLDES DO PROJETO JÁ EXISTENDE, DE AUTORIA DESSA ADMINISTRAÇÃO.
Conforme projeto já existente, de
autoria dessa Administração Pública, no
local onde hoje há um pequeno campo
de futebol, seria construída uma quadra
poli esportiva, um play-ground e um pequeno campo de bocha, que contariam
com o apoio de vestiários para atender
os freqüentadores dessas atividades.
O projeto já existe e atenderia
plenamente às necessidades atuais da
comunidade local.
foto - PMC

5º. PROBLEMA APRESENTADO: NECESSIDADE URGENTE DE LINHA DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL.
Como todos sabem, a Tabatinga
enfrenta o problema de INADEQUAÇÃO DOS TRAJETOS DOS ÔNIBUS LOCAIS, vez que as empresas
PRAIAMAR E LITORÂNEA, concessionárias que operam na região, não têm
autorização para percorrer todo o trajeto necessário por ser área de atuação
de concessionária de Ubatuba que se
encontra na mesma situação.
A vítima como sempre
é a população que é obrigada a descer no ponto final, e
percorrer o restante do trajeto a pé.
Conforme planta anexa, solicitamos uma aproximação de nossos administradores com as autoridades de
trânsito de Ubatuba, com vistas a resolver o problema que
tanto aflige a comunidade da
Tabatinga.

