
Homenagem dos 
conselheiros e diretores

 da Agência Costeira/OSCIP 
ao nosso saudoso Poleti

Poleti sempre esteve ligado ao mar. Natural de Santos, desde a adolescência
fabricava suas pranchas de surf para pegar ondas em Santos ou no Guarujá e
até os últimos anos de vida fazia caminhadas diárias pela praia, entre o Canal 3,
onde residia, no Gonzaga e o Canal 6, próximo ao Aquário Municipal, na Ponta da
Praia. 
Sócio fundador da Agência Costeira/OSCIP, um entusiasta do programa de
gerenciamento costeiro (GERCO) que do litoral brasileiro. Poleti teve, no ano de
2000, na virada do século, a brilhante iniciativa de criar uma instituição que
pudesse dar continuidade às atividades e ações de gestão costeira do programa
que vinha paulatinamente entrando em declínio com o encerramento do
financiamento fornecido desde o início da década de 90 pelo Banco Mundial. 
Com apoio do então Secretário de Estado do Meio Ambiente, Fábio Feldman, que
já tinha sido provocado pelo Celso Furiani, também nosso sócio fundador e que
até 2018 presidiu o Conselho Deliberativo, no sentido de se criar uma fundação
pública para a defesa e o desenvolvimento do nosso litoral, Poleti teve atuação
fundamental na organização da Assembleia de constituição da Agência
Brasileira de Gerenciamento Costeiro. Essa reunião, ocorrida em 21 de abril de
2001 no campus da UNESP em São Vicente, contou com a participação de 45
pessoas atuantes no desenvolvimento científico e na gestão costeira de todo o
Brasil.
Desde então foi um incessante trabalhador pela causa da gestão costeira
integrada: ajudou a estruturar e administrar quatro Encontros Nacionais de
Gerenciamento Costeiro (ENCOGERCO) e inúmeros seminários, workshops e
cursos relacionados ao tema.

Na Assembleia Geral Ordinária,
realizada no dia 20 de janeiro de 2023 foi

prestada uma justa homenagem ao
nosso querido amigo Antonio Eduardo

Poleti, falecido há um ano, em
10/01/2022, em pleno exercício da

presidência do Conselho Deliberativo da
Agência Costeira/OSCIP.

Sempre gentil no relacionamento com as pessoas, 
deixa saudades e muitos admiradores.


