NOTA DE REPÚDIO
Associação de Nativos de Caraíva - ANAC

Se referenciando pela Lei orgânica do Município de Porto Seguro, diante do artigo Art.
103, do Capitulo V - tema Meio Ambiente, onde dispõe que “Todos têm direito ao meio
ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial, à adequada qualidade de vida”, dessa forma, a Comunidade de Caraíva,
distrito de Porto Seguro – Bahia,

compreendendo que todo sujeito tem direito à

tranquilidade no ambiente social em que vive, livre de incômodos descabidos, vem por
essa NOTA DE REPÚDIO declarar sua posicionamento contrário a agenda festiva de
eventos de grande porte – Verão 2019, no seu território.

O posicionamento se vale pelo histórico desses eventos se revelarem de ordem
perturbadora ao que tangue a tranquilidade das (os) moradoras (res) e visitantes, com
a geração de diversos impactos socioambientais, que implicam desde a poluição das
vias aquáticas, das ruas, do aumento da geração de resíduos oriundos tanto do aumento
do consumo e comum descarte indevido de resíduos, como na sobrecarga da
hospedagem, e sobretudo o impacto sonoro frente ao excesso de barulho gerado, típico
da natureza desses eventos. Confirmando inclusive o ato passível de punições, como
previsto no artigo 42 (perturbação do trabalho ou do sossego alheios) e pelo artigo 65
(perturbação da tranquilidade), ambos do Lei de Contravenções Penais- Lei nº 3.688/41.

Dessa forma, a Comunidade de Caraíva compreende ser insustentável a manutenção
desses eventos, pois se orienta na importância da conservação do seu território, na
garantia de um ambiente harmonioso em respeito à sua história e memória, bem como
na sobrevivência e moradia das gerações presentes e futuras, evitando assim atividades
que descaracterizem o lugar. Vale ressaltar inclusive, que a comunidade de Caraíva,
está inserida em duas Unidades de Conservação (Resex Marinha do Corumbau e APA
Caraíva - Trancoso) diante sua potencial ecológico, histórico e cultural.

Com isso, a Comunidade de Caraíva, sobretudo suas (seus) Nativas(os), que são filhas
e filhos da anciões e mestres, reafirmam seu compromisso da defesa do seu território,
e registram por meio dessa NOTA seu repúdio a essa agenda festiva citada e afirmam
sua mobilização comunitária e se assegura nas vias legais na resolução desse caso.

Sem mais, contamos com apoio de todas/os nessa mobilização.
Comunidade de Caraíva,Porto Seguro- Bahia, 27 de outubro de 2018.

