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e m  a q u e l a  t a r d e 
ensolarada, inspiradora, 
em Para ty,  demoveu 

público tão diverso (representantes de 
instituições, poder público, lideranças 
e jovens ávidos para entenderem a 
e s s ê n c i a  d o  s i g n i fi c a d o  d e 
sustentabilidade) de passar uma tarde, 
ao mesmo tempo densa, agradável e 
produtiva, no “templo da cultura”, em 
busca da integração dos Programas de 
Educação Ambiental - PEA da Costa 
Verde (Petrobras e Eletronuclear).
         O Fórum Integração dos PEA’s 
da Costa Verde, promovido pela 
Agenda 21 de Paraty, foi realizado em 
28/08/2013, na Casa da Cultura, 
referenciado no projeto Cultivando 
Água Boa, da Itaipu Binacional, tendo 
como palestrantes Nelton Miguel 
Friedrich, (Itaipu Binacional), 
Alessandra Kepinski (Eletronuclear), 
Marcos Vinicius de Mello (Gerente 
Setorial de Meio Ambiente Unid. Op. 
Bacia de Santos - Petrobras) e Carlos 
Martins (Ibama - CGPEG). 
         A abertura do evento foi feita 
p e l o  g r u p o  P a i s  e  F i l h o s , 
representante da Escola de Música 
Parque das Artes, de Piúma-ES. Em 
seguida, Vitor Gomes falou pela 
Agenda 21e Acip e  Wagno Martins  
conduziu o fórum. 
        O entendimento conclusivo deste 
Fórum foi que é imprescindível a 
in tegração  dos  Programas  de 
Educação Ambiental e que, para isto, é 
necessár ia  a  par t ic ipação das 
comunidades ,  pode r  púb l i co , 
empresas e instituições no processo de 
elaboração de um diagnóstico sócio-
ambiental geo-referenciado da região, 
que  possibilite um a pacto social, 
a t r a v é s   d e  u m   P l a n o  d e 
Desenvolv imento  In tegrado e 
Sustentável da Costa Verde, com um 
olhar de 40, 50 anos para a frente. 

A falta do nosso senso de 
urgência , o analfabetismo 
ecológico, uma crise que 

não é ambiental, mas de civilização 
(que já se esgotou), nos revela um 
dado   que não chega a ser uma 
novidade: “A natureza não precisa 
d o  s e r  h u m a n o ,  n ó s  é  q u e 
precisamos dela. A natureza reclama 
– páre, eu não aguento mais” e 
ins is t imos  num consumismo 
i d e o l o g i z a d o ,  n u m a 
‘macdona ld ização’ de  tudo , 
primando pela estupidez humana, 
numa apologia da aparência, do 
descartável, do desperdício, com um 
pensamento mecanicista de 250 
atrás, em que damos brinquedos que 
fazem tudo à criança que não faz 
mais nada, para que ela consuma 
comidas sem cheiro, sem sabor e 
sem saberes.
        Nesta crise de desigualdade, 
em que temos um belo superávit, 
mas temos que mudar nosso 
comportamento, para reduzirmos 
até 2030 dois bilhões de toneladas 
d e  C O 2  ( s ó  o s  E U A  s ã o 
responsáveis por 20% da poluição 
mundial), vivemos a civilização da 
separação ,  com a  lóg ica  da 
separatividade: ser humano x 
natureza, economia x ambiente, 
espírito x matéria, local x global, 
teoria x prática, pragmatismo x 
sensibilidade, mente x corpo, 
feminino x masculino, Ciência x 
espiritualidade, na qual precisamos 
reencontrar o processo de unidade 
que quebramos, sair do paradigma 
da conquista para o do cuidado, com 
responsabilidade compartilhada 
para construirmos um modelo de 
sustentabilidade, no qual governos 
entidades e cidadãos entendam o 
que é agenda de interesse comum.
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A boa notícia em Paraty é que 82% dos recursos 
necessários para o projeto de esgotamento sanitário (PES) 
estão garantidos pelo Governo do Estado/FECAM e 
Eletronuclear. A notícia duvidosa é que para viabilizar os 
18% restantes e ainda se ter os recursos para água, o 
Estado impõe uma empresa privada que “empreste” os 
recursos faltantes (estimados em R$25milhões) e que a 
mesma receba um contrato para operar os serviços por 30 
anos, recuperando seu capital inicial. Estudo de 
viabilidade feito em 2012 (chamado modelagem 
financeira) indicou uma concessão patrocinada via PPP 
(parceria público-privada) e que prevê um duplo 
pagamento ao longo destes 30 anos - a tarifa cobrada dos 
usuários e um “patrocínio” adicional (subsídio da 
prefeitura). Em concessão, este subsídio só é necessário 
quando o superávit tarifário (receita- despesa operacional) 
não é suficiente para remunerar o capital inicial na forma 
desejada.

Assim, esta modelagem original de 2012 concluiu 
qu,e além do superávit de R$82milhões, necessita-se de 
um adicional de R$90milhões, pago pela Prefeitura em 
prestações anuais. Por estes números, trazidos a valor 
presente no retorno desejado, a troca do “empréstimo” 
inicial de R$25mi pelo total pago de R$173mi em 30 anos 
pode até não representar remuneração exagerada do 
concessionário, mas isto se houvesse “clareza” nos 
números da modelagem original, o que seguramente não 
há!.

Desde o início, chamou a atenção o fato de que esta 
não tenha sido feita por entidade independente (como 
FGV, Coppead/UFRJ): soa estranho que o avaliador do 
negócio seja uma empresa que pode ser parte interessada 
no mesmo. Por isto, é que se vê ali que os elementos de 
receitas e despesas são apresentados de forma sucinta e 
fechados, o que não faz jus ao valor deste estudo, de 
R$602mil.

Por isto se estudou esta modelagem alternativa, onde 
se conclui que se pode obter superávit de R$173milhões, 
o suficiente para “zerar” o patrocínio, como na simulação 
do quadro abaixo.

O resultado significa uma economia de R$90milhões 
nos próximos 30 anos, e isto mantendo a remuneração 
(TIR) desejada. E como se chegou a isto? Ressalta-se que 
esta alternativa não visa opor-se à concessão e, sim, 
buscar o valor justo a ser pago pela população. Como 
pode se ver nos cálculos detalhados, a diferença do 
resultado final está na soma de pequenos ajustes em 
diversos itens. E o que se viu foi: despesa superestimada e 
receita subestimada. Como se sabe, a previsão de receitas 
e despesas tem como base o universo de usuários; no caso 
de Paraty, este universo compõe-se da população 
residente e da população flutuante, que decorre do afluxo 
turístico, e cujo valor máximo está no momento de pico. 
Na modelagem original, as despesas de energia – assim 
como de produtos químicos, são calculadas como se a 
flutuante de pico ocorresse durante 365 dias no ano, o que 
não é verdade! Em contrapartida na receita, além de não se 
considerar o “volume vendido” ao flutuante, erra-se na 
previsão de inadimplência, cujo índice difere da eficiência 
obtida por privados.

Por outro lado, ressalta-se que a modelagem 
alternativa não pretendeu revisar os investimentos, 
apenas subtraiu custo de R$9,5milhões que surge na 

modelagem original por um artifício ardiloso, 
explicado no texto. E as dúvidas são várias:

 1. O abandono sem justificativa da rede de esgoto 
existente (onde, além de economizar R$7mi o principal 
seria evitar o transtorno);

 2. A expansão de rede de água em R$5mi, não se 
sabe onde. Além da possível diminuição de 
investimento, podem-se ter recursos FUNASA, como 
para construir o tratamento de água, de R$ 6mi. Uma 
simulação de diminuição do investimento em 
R$12milhões, mantendo zero a contraprestação, 
mostra que se pode ter outro benefício: a redução da 
tarifa em 20%. O que fazer diante dos números 
colocados? É sabida a urgência de decisão e que não há 
muito espaço para debate, já que se impõe o “pegar ou 
largar”. Poder-se-ia então deixar para a concorrência 
definir o valor justo a ser pago? Ora, são poucas as 
empresas do ramo e a concorrência entre si não é 
“perfeita”; em geral, o que se define na modelagem é o 
que prevalece na licitação e contrato, e neste caso tudo 
indica que o resultado do jogo já está definido. Podem-
se ter então duas saídas; uma seria definir com o “dono 
do jogo” e antes da licitação o seguinte:

 1. O valor justo da prestação municipal; 2. Um 
Plano de Negócios claro e detalhado, que permita boa 
regulação. Outra seria licitar nas regras estabelecidas e 
apostar em ajuste para “menos” em futuras revisões do 
“equilíbrio do contrato”, ocasiões em que os custos 
seriam aferidos e estabelecidos novos valores de tarifa 
ou de prestação. Mas para essa 2ª opção é preciso 
confiança extrema na regulação ,  onde uma 
contabilidade regulatória austera confira os valores 
efetivos de investimento, receita e despesa. Mas há 
aqui também um senão: o Estado vem impondo que o 
município abdique da regulação, entregando-a para a 
AGENERSA (estadual). Mas seria louvável desde já 
que a AGENERSA opinasse sobre os números da 
modelagem, bem como sobre o Plano de Negócios do 
edital e, através do debate, se imponha à população de 
Paraty de forma democrática.

Uma vez que a regulação será do Estado, qual seria 
o papel do município, além de pagar a conta? É preciso 
no mínimo garantir:

 1. O controle social de que fala a lei federal do 
saneamento 11.445;

 2. Que haja fiscalização diuturna do órgão 
estadual na “boca da vala” e no dia-a-dia do 
concessionário;

3. Uma Ouvidoria local para que não se fique num 
0800 a 230km de distância. Em resumo, é preciso dar 
ao município e sua população um papel mais ativo na 
fiscalização e no controle social.

PPP pode ser, mas sem o pagamento adicional 
(90milhões) além da tarifa; empresa privada, pode 
ser, mas com fiscalização rigorosa da Prefeitura e 
população ! Este texto é uma contribuição ao debate 
que se almeja, agora que estamos no limiar de nova 
administração. Não pretende ser última palavra, e 
desde já se sugere que a Prefeitura busque o caminho 
para consolidar um estudo detalhado e objetivo, e que 
esclareça, através do debate, assunto tão precioso à 
população.

SANEAMENTO & PPPSANEAMENTO & PPP
Paraty pode Economizar R$ 90 milhões?
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Nestes mais de quinze anos de debates, fóruns 
DLIS, projeto do MIT-Massachussets Institute of 
Tecnology, em 2003 (esquecido em algum esgoto),  I 
Seminário sobre Saneamento Básico em Paraty, em 
2005, projeto de lei  de criação do SAE, em 2006  (que 
não virou lei), debate eleitoral  em 2012, em torno do 
Plano de Saneamento, feito pela UERJ, e a 
unanimidade política sobre a PPP (parceria público-
privada), aliada à iniciativa do governo  atual em 
promover uma discussão deste plano com as 
comunidades, mesmo com uma modelagem contendo 
valores questionáveis,  traz a esperança da 
possibilidade de que a luz no final do túnel seja água 
limpa, saúde e saneamento mental.

Mesmo com todas as reuniões feitas nas 
comunidades, ainda existem dúvidas sobre os valores 
apresentados pela modelagem e como será a gestão 
dos sistemas de distrbuição de água e de esgotamento 
sanitário nas áreas rurais, que não serão contempladas 
por esta PPP.

Fazendo uma leitura das modelagens feitas para o 
saneamneto de Paraty, grosso modo,  podemos  
constatar que, nestes quinze anos, teve um 
crescimento exponencial, que também merece ser 
avaliado. Compare valores abaixo com a planilha da 
matéria ao lado.

O diagnóstico elaborado pela equipe  do MIT-
Massachussets Institute of Tecnology, apresentado no 
Fórum DLIS, de 26 de agosto de 2003:

O projeto para a coleta de esgoto foi proposto 
para implantação em 3 fases subsequentes, sendo uma 
a cada dois anos ( Centro Histórico; Mangueira e Ilha 
das Cobras; Jabaquara e restante da cidade (área 
urbana do Trevo ao Centro Histórico). Foi 
desenvolvido um modelo hidráulico preliminar para o 
Centro Histórico e o projeto completo prevê 2500m de 
coletores, 22 poços de visita e uma estação elevatória. 
Os custos estimados são os seguintes:

1) Construção de sistema de coleta e E.T.E. 
(Estação de Tratamento de Esgoto), R$ 4 milhões;

2) Construção de sistema de transporte e E.T.A. 
(Estação de Tratamento de Água), R$ 1 milhão;

3) Operação e manutenção da coleta e tratamento 
do esgoto, R$ 0,5 milhão ao ano; 

4) Operação e manutenção da coleta e tratamento 
de água, R$ 0,4 milhão ao ano. O custo total anual 
seria de R$ 1,2 milhões, amortizados em 30 anos, com 
juros de 10% ao ano e coberto por uma composição 
tarifária maior que a atual.

 I Seminário sobre Saneamento Básico em 
Paraty, em 2005 - Wilson Rocha (então consultor da 
Prefeitura) apresentou um esboço de anteprojeto das 
obras de água e esgoto, com necessidade orçamentária 
de cerca de R$ 10 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para 
água e o restante para o esgoto.

Veja Vídeo sobre a Conferência e Plenária 
Final 19/09/2013 - CEMBRA  
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Nelton Friedrich descreveu o 
projeto Cultivando Água Boa, falou das 
‘oficinas do futuro” em cada microbacia, 
da Educomunicação, da Agricultura 
orgânica sustentável, enfatizando que 
educar é preparar para a vida e não para o 
mercado; que somos o que pensamos, o 
que sentimos, o que fazemos e o que 
comemos e que “se continuarmos 
consumindo o que não presta, então somos 
insustentáveis’’. Por fim homenageou os 
jovens presentes no evento com um livro 
sobre sustentabilidade, concluindo que é 
preciso construir uma aliança cultura e 
natureza, com a ética da sustentabilidade.

O “Cultivando Água Boa” foi 
implantado nos 29 municípios da região 
de influência da hidrelétrica (Bacia do Rio 
Paraná – parte 3 ou BP3) com mais de 1 
milhão de habitantes, com a recuperação 
de micro bacias e melhoria da qualidade 
de vida dos moradores do entorno, através 
de ações participativas, contando hoje 
com 29 Comitês Gestores Municipais, 
2146 Parcerias e 9 Comitês Gestores de 
Programas, abrangendo 20 programas e 
65 projetos/ações.

As ações passam pela Educação 
Ambiental (coletivos educacionais em 
cada município e o envolvimento das 
merendeiras, que hoje têm um Caderno de 
Receitas Saudáveis), a base do Cultivando 
Água Boa, com educação formal e não 
formal; Agricultura Orgânica, com a 
diversificação de produtos agrícolas, com 
967 famíl ias  atuando nesta área; 
promoção da Sustentabilidade das 
Comun idades  Ind ígenas ;  Co l e t a 
Solidária, distribuição de uniformes, 
carrinhos elétricos, prensas e balanças; 
Plantas Medicinais (144 espécies de 
plantas para alimentação e atenção básica 
à saúde); Gestão das Bacias Hidrográficas 
(correção dos passivos ambientais 
reflorestamento das matas ciliares, 
e s t r a d a s  r e s p e i t a n d o  o s 
microecossistemas), o desenvolvimento 
rural sustentável; Pesca (aquicultura em 
tanques-rede e melhoria das condições do 
t r a b a l h o  d e  1 . 0 0 0  p e s c a d o r e s ) ; 
Biodiversidade (conservação, produção e 
plantio de mudas de árvores nativas); 
Valorização do Patrimônio Institucional e 
Regional (museu para salvaguardar 
acervo – Plano Básico de Conservação do 
Meio Ambiente); Movimento Juventude e 
Meio Ambiente da BP3 (promoção de 
lideranças juvenis e articulação nos 
projetos).

Fechando sua palestra, Nelton 
Friedrich, respondendo à indagação dos 
jovens estudantes da Escola Plante, 
representados pela aluna Vitoria, sobre o 
que é sustentabilidade, disse: «Encontra-
se dentro de mim e é a potencialidade da 
natureza. Não existe crescimento infinito 
nem produção ilimitada... tem que 
entender a complexidade da natureza, do 
meio ambiente, mas, por outro lado, temos 
que construir uma nova aliança entre 
cultura e natureza. A nossa cultura é 
consumista e predadora, então temos que 
construir essa nova aliança. Isso vai nos 
levar a uma nova economia, e a nova 
economia pede uma nova política e a nova 
política tem que ter uma revisitação da 
ciência e tecnologia e essa nova política 
estará embasada, ou não será uma nova 
política se ela não estiver embasada na 
ética da sustentabilidade (...) com valores, 

com saberes que levem a um novo jeito de 
habitar o planeta Terra, que recria sentidos 
existenciais».

A l e s s a n d r a  K e p i n s k i 
(Superintendência de Licenciamento e 
Meio Ambiente da Eletronuclear) – Fez 
uma apresentação dos Projetos e Ações do 
Programa de Educação Ambiental da 
Eletrobras-Eletronuclear e destacou o 
processo de construção do PEA - 
Eletronuclear,  condicionante 2.60, da 
Licença Prévia 279/2008 de Angra 3.

Em março de 2010, a ETN enviou 
para o IBAMA o programa de Educação 
Ambiental construindo com a participação 
da comunidade e relatou o impasse gerado 
quando ao formato de um Conselho.

Em junho de 2011, o IBAMA 
solicitou a realização de um Seminário 
com a participação de representes do 
IBAMA, IBAM, da Eletronuclear e das 
comunidades, com o objetivo de mediar 
um negociação com os atores sociais 
locais.

O Seminário foi realizado em 
outubro de 2011 e, ao final, apesar das 
exposições do IBAMA, representantes das 
comunidades continuaram insistindo na 
formação de um conselho Deliberativo e 
na garantia de infraestrutura para seu 
funcionamento, sendo que essa última 
solicitação sempre foi aceita pela empresa.

Como exigido pelo IBAMA, a ETN 
formou em agosto de 2012 o Grupo Gestor 
In t e rno  de  Educação  Ambien ta l , 
constituido por colaboradores de várias 
UO´s da empresa.

Atualmente, a Eletronuclear está  
elaborando Edital para contratar, por dois 
anos, uma empresa de consultoria que irá 
implementar o PEA da CNAA .

Na conclusão, ela disse  que nas 
atividades realizadas para a construção do 
PEA Eletronuclear, foi detectada a 
existência de diversos programas em 
andamento na região, e a empresa acha que 
é fundamental que exista uma visão 
integrada, por isso, acredita que este 
Fórum foi uma oportunidade ímpar, para 
cada um expor sobre as suas ações e se tirar 
um denominador comum, lembrando que 
qualquer mudança fica na dependência de 
uma negociação com o órgão licenciador, 
mas que essas mudanças poderiam evitar 
duplicidade de ações e desperdício de 
recursos, unificando os PEA’s,  tratando-os 
nos mesmos moldes dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas, tendo todos os 
envolvidos a responsabil idade de 
participar e partilhar os problemas e 
soluções, dentro do espírito do que expôs 
Nelton Friedrich.

Marcos Vinicius de Melo (Gerência 
de Meio Ambiente da UO-BS/Petrobras) – 
Para ele, o objetivo do Programa de 
Educação Ambiental da Petrobras é 
organizar e fortalecer as comunidades 
frente aos impactos decorrentes das 
atividades de petróleo e gás na região, 
através de ações educativas, com a 
participação qualificada destes grupos nos 
fóruns de tomada de decisões relativas à 
gestão ambiental local e regional. Primeiro 
identificando as comunidades mais 
vulneráveis; realizando um diagnóstico 
participativo; consolidando os resultados 
p ropos tos  de  ações  de  educação 
apresentadas pelo Ibama; Implementando 
atividades.

        

        Linhas de Ação:
Linha de Ação A – Organização 

comunitária para a participação na gestão 
ambiental, no âmbito do licenciamento 
ambiental; 

Linha de Ação B – Controle social da 
aplicação de royalties e de participações 
especiais da produção de petróleo e gás 
natural;

L inha  de  Ação  C  –  Apo io  à 
democratização, à discussão pública e à 
fiscalização do cumprimento das diretrizes 
de Planos Diretores municipais;

Linha de Ação D – a ser proposta pela 
empresa; Linha de Ação E – Projetos 
compensa tó r ios  pa ra  popu lações 
impactadas por empreendimentos de curto 
prazo;

Linha de Ação F – Apoio à discussão 
e ao estabelecimento de acordos para a 
gestão compartilhada das atividades na 
zona marítima.

            Objetivos:
Identificar e caracterizar problemas 

ambientais e conflitos que não estejam 
relacionados aos impactos da cadeia 
produtiva da indústria de petróleo e gás 
natural;

I d e n t i fi c a r  e  c a r a c t e r i z a r 
po tenc i a l idades  soc ioambien ta i s 
encontradas nas localidades abrangidas 
pe lo  d iagnós t ico ;  e  Ident ificar  e 
caracterizar os sujeitos prioritários da ação 
educativa.

Carlos Martins (Coordenador de 
Petróleo e Gás/Ibama) – Falou sobre o 
papel do IBAMA e sua estrutura de 
l i cenc iamento .  Pa ra  e l e  o  ó rgão 
licenciador trabalha com o objetivo de 
integrar os licenciamentos da Petrobras 
com uma visão sinérgica, cumulativa, para 
reduzir os impactos na cadeia produtiva.

Disse que estão fazendo avaliação de 
impactos antes de se definir onde haverá 
exploração de petróleo, onde se construirá 
estaleiro, etc, o que inviabiliza atividades 
produtivas na região, desconsiderando 
diversos setores da sociedade, em que 
ninguém é ouvido, a não ser quando tem 
audiência pública, mas, questiona-se, até 
que ponto a participação da sociedade é tão 
efetiva com essa audiência pública, pois, 
quando esta se dá, o projeto já foi definido 
pelo governo, já elaborado o estudo.

Não se pergunta se a população quer 
tal projeto para a sua região, não se discute 
e, quando não se discute, as críticas recaem 
sobre o colo do licenciamento.

Martins observou que é preciso 
preparar as comunidades para os próximos 
licenciamentos; que o licenciamento é 
apenas um pequeno momento desse 
processo, que é muito grande e ainda está 
no diagnóstico, por isso é necessário 
consultar todas as lideranças para ajudar a 
caracterizar e, na hora de elaborar o projeto 
tem que envolver todas as comunidades.

Falando dos dois PEA’s do Rio de 
Janeiro,  destacou que o PEA Sul 
Fluminense, pega Angra dos Reis, Paraty, 
Mangaratiba, Itaguaí e Zona Oeste do Rio 
de Janeiro  e, por isso, Paraty passa a ser 
área de influência; vai ter o tráfego de 
embarcações e uma série de outras 
atividades, que abre um debate enorme na 
área ambiental e as perguntas: Até onde vai 
um licenciamento e começa outro? Até 
onde vai o licenciamento da plataforma e 
onde começa o licenciamento do terminal 

da Baía de Ilha Grande? Quem licencia os 
navios? Disse que tem a impressão de que 
tudo fica num vazio.

Martins acha que está faltando talvez 
o “pulo do gato”, que é a integração de 
todos esses projetos, pois não faz sentido 
ir  duas,  t rês ,  quatro vezes numa 
comunidade para fazer diagnósticos 
diferentes.

Ele acha que o diagnóstico que a 
P e t r o b r a s  f a z  v a i  s e r v i r  p a r a  a 
Eletronuclear, que o diagnóstico que a 
Transpetro faz, serve para a Petrobras e 
deve haver um diálogo entre os PEA’s, 
mas que se a sociedade não pressionar, 
não existirá essa integração, e ainda que 
precisamos começar a tratar a Baía de Ilha 
Grande como território.

“Em nenhum momento se discutiu 
como é que esse território vai ser 
compartilhado de fato e como é que se 
pode trazer toda uma indústria de petróleo 
para a região, sem considerar que há 
séculos (. . .)  tem comunidades de 
pescadores artesanais que vivem e tiram o 
seu sustento dali, como aconteceu na Ilha 
da Madeira...”, ponderou. Disse que tais 
desafios não se esgotam no licenciamento. 
O diagnóstico é construído com as 
comunidades, mas a empresa impactadora 
tem que conversar com a Prefeitura, com a 
Câmara de Vereadores e todas as 
lideranças do município, para que se tenha 
um olhar de todos os ângulos da 
sociedade, e que os programas das 
empresas dialoguem entre si e com as 
políticas públicas locais, com diretrizes 
para uns 40, 50 anos, concluiu.

            Considerações
Luciano Vidal (presidente da 

Câmara dos Vereadores) – Disse que o 
poder público participa da Agenda 21 e 
que precisa haver melhor comunicação 
entre os atores. Questionou quando se faz 
um chamamento para alguma ação e os 
deixam de longe.  Acredita que é 
necessária a integração entre instituições 
para um melhor controle social. Falou que 
comunicou ao prefeito sobre o debate a 
respeito da integração dos PEA’s, que 
conversa com a Eletronuclear e está tendo 
um alinhamento nestas questões, para 
ações que levem a uma consolidação da 
mesma, pois é preciso caminharem juntos, 
gerando projeto com demandas locais, 
alinhadas ao licenciamento de petróleo e 
gás.

Isis de Palma – Falou do processo 
de articulação do Refletir Brasil e da 
educação ambiental, da participação da 
juventude, do compartilhamento das 
responsabilidades e que o maior desafio é 
quando se está na sociedade civil, mas que 
o momento é de mudar o paradigma das 
relações, colocar tudo num patamar de 
diálogo e avanço, trabalhando em prol da 
sociedade, tomar nas mãos o Programa de 
Cidades Sustentáveis e o plano de 
desenvolvimento local e integrado pela 
Agenda 21 de Paraty, somando esforços, 
não importa qual o nome que isso tenha.

Cristiano Lafetá (Coordenador de 
Meio Ambiente) –Agradeceu a presença 
de todos, em nome da Secretaria de Meio 
Ambiente, disse que é preciso direcionar a 
palavra aos jovens, especialmente sobre a 
questão do meio ambiente, que é para ser 
feito com pessoas.

Integração dos PEAs da Costa Verde 
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A Agenda 21 de Paraty, com apoio da ACIP, do jornal 
Folha do Litoral, site Paraty.com , Cooperativa 
Disqueóleo e da Associação dos Produtores do Vale do 
Mambucaba, fechando o VI Circuito  OFF-FLIP do 
Pratos literários da Gastronomia Sustentável de Paraty, 
promoveram um café caiçara, em comemoração ao 
aniversário de três anos da Mini Estrada Real e dos 353 anos 
do Caminho do Ouro (21 de agosto 1666).

O evento foi aberto por Vagno Martins, representante 
da Agenda 21 e ACIP, que destacou a tradição em que este 
está se tornando, fazendo parte de uma estratégia de 
chamada da atenção para o Dia do Caminho do Ouro e para 
a importância destes dois projetos para o Turismo 
Sustentável de Paraty.

Em seguida foi apresentado pela TV Perambulante os 
vídeos: “Na trilha da história”, que mostra os primeiros 
levantamentos feitos pela Associação de Guias para a 
elaboração do Projeto de Revitalização do Caminho do 
Ouro; o Vivência Paraty, que apresenta um roteiro turístico, 
de base comunitária, envolvendo o Caminho do Ouro , 
Cachaça e Gastronomia; Pratos Literários da Gastronomia 
Sustentável, com destaque para as receitas com palmito 
pupunha, homenageando  Manoel Benedito, o poeta do 
sertão.    

Logo após fez-se a apresentação de todos os irmãos de 
Valéria e Marcelo Castanheira, mentores do projeto Mini 
Estrada Real, que agradeceram e reforçaram a importância 
do apoio das Secretarias Municipais de Turismo e de 
Educação no desenvolvimento deste roteiro ecopedagógico 
da Mini Estrada Real, integrado ao Caminho do Ouro.

Encerramento
No encerramento do café caiçara de moradores, que 

dão apoio ao projeto da Mini Estrada Real, e lideranças de 
Mambucaba fizeram suas considerações:

Anderson, da Pousada Arte Parati, falou do  Projeto 
São Gonçalo Sustentável e do São Gonçalo de Portas 
Abertas; Vicente Cardoso comentou sobre o seu projeto 
Ponto de Apoio ao Tropeiro, em  Jabaquara, para realização 
da Cavalgada na Estrada Real; Cida, Gerente da fábrica de 
palmito, disse  que  querem entrar na economia sustentável 
com o palmito pupunha; Eliane, da Associação de 
Produtores Rurais de Mambucaba, disse que trabalham  
também o turismo cultural, de base comunitária, que fica na 
área do Parque Nacional da Serra da Bocaina; 

Fechando as considerações, o secretário municipal de 
Cultura, Ronaldo do Campinho, disse que o dia 21 de 
agosto foi uma data muito importante, por saber que, pelo 
terceiro ano consecutivo, pessoas se esforçaram e se 
reuniram para demarcar essa data. “Isso precisa ser 
assimilado e assumido pelo poder público e estamos aqui 
para reafirmar isso. A Mini Estrada Real é uma joia que 
Paraty ganhou, além de suas riquezas naturais e históricas”, 
concluiu.

O evento foi então fechado com um delicioso café com 
produtos locais e, em especial, com os quitutes de palmito 
pupunha  feito pelos produtores Vale do Mambucaba. 

3 anos 

353 anos 
        Dia do Caminho do Ouro 
                       

Deficiência na Atenção Básica Sobrecarrega 
Hospital de Praia Brava

Ilson  Peixoto , diretor 
Técnico do Hospital de 
Praia Brava - Fundação 
Eletronuclear de Assitência 
médica 

Folha do Litoral – Praia Brava está sobre- 
carregado em função da deficiência da função 
básica da região?.
Ilson Peixoto - Com certeza, nós temos 
passado períodos imensos, ao longo dos anos, 
em que o atendimento das pessoas, que a gente 
chama de tecnologia, não está acompanhado o 
crescimento da população e a gravidade de 
algumas doenças como, por exemplo, acontece 
no verão, dengue. Isso aumenta o atendimento 
no hospital e na Estratégia da Saúde da 
Famí l ia .  En tão ,  se  não  houver  uma 
modificação dessa situação, isto é, se não 
houver leitos hospitalares bons, adequados, 
decentes,  humanizados, tecnicamente 
corretos, com as equipes de saúde da família 
funcionando adequadamente nós teremos esse 
problema todo verão.

Por que a Estratégia de Saúde da Família
 está sempre doente? 

Fernando Pedro Louro - 
Vereador e Médico da 
Atenção Básica de Paraty
Folha do Litoral – O que 
e s t á  f a l t a n d o  p a r a 
funcionar?

Fernando P. Louro –São problemas burocráticos, 
que temos que sentar com o gestor e resolver.
Folha do Litoral - Dizer que é problema 
burocrático é muito simples...
Fernando P. Louro  –  Não é o jeito de falar, são 
dificuldades de contratação, médicos, por exemplo 
doutora Nanci, venceu o contrato dela de dois anos, 
temos que arrumar o jeito de arrumar esse contrato, 
porque ela é uma profissional que corresponde, 
entendeu? Então, não podemos deixar essa 
profissional sair e fazer descontinuidade, já não 
estão completas as equipes, ainda vai sair uma!Mas 
não é o caso da Ilha das Cobras, que o médico não 
estava correspondendo.
Folha do Litoral – Por que a prefeitura não 
contrata os médicos de família, já que recebe o 
repasse do Ministério da Saúde?
Doutor Fernando – O problema dos repasses, o 
processo está todo complicado, porque o que eles 
tinham mandado para o ministério não é realidade, 
o Ministério Público veio e viu isso, e tem que 
arrumar isso tudo. Tem que estar lá o nome do 
médico, o nome da enfermeira, o nome dos 
profissionais, a unidade tem que ter condição, 
senão não recebe também... Então tem aquelas 
condicionantes que precisam estar adequadas, 
vamos dizer assim, para que possamos receber o 
recurso e eu estou tentando fazer o meu melhor 
dentro das minhas limitações; pelo menos não 
deixar buracos grandes , mas isso não pode ir muito 
longe.

Veja entrevista no http://youtu.be/XTa-iMsjDhM

Veja entrevista  http://youtu.be/SBeNBRxyd2E

Ingerência na Atenção Básica 
sobrecarrega Hospitais 

FALA COMUNIDADE

Vis
ita 

ao

Nos dias 27 e 28 de julho, os integrantes da 
Agenda 21 de Paraty, Vagno Martins da Cruz e 
Domingos de Oliveira, estiveram em Piúma, no 
Espírito Santo, participando de intercâmbio com 
a ONG PAPA- Parque das Artes Promoções 
Artísticas. 

À ocasião foram discutidos temas de interesse 
comum, tais como: sustentabilidade, cultura 
local, movimento comunitário e projetos já 
executados e em andamento nos dois municípios.

A relação entre o Folha do litoral, Agenda 21 
de Paraty e o Parque das Artes teve início ainda na 
década passada, quando este desembarcou em 
terras paratienses trazendo arte, esporte e cultura 
especialmente à comunidade de São Gonçalo, 
onde permaneceu até  meados de 2007. Desde 
então, vêm realizando ações conjuntas,  como o 
primeiro Intercâmbio Agroecoturístico Brasil-
França-Para ty,  rea l izado em 2010,  na 
comunidade do Taquari, envolvendo jovens 
paratienses das comunidades do Taquari, São 
Gonçalo, e Tarituba; capixabas, de Piúma e 
franceses do norte da França.

Em Piúma, durante dois dias, a nova diretoria 
do PAPA conheceu um pouco da trajetória da 
Agenda 21 e do movimento comunitário de 
Paraty e pode compartilhar  as dificuldades que 
encontram para consolidarem suas metas e 
também os avanços alcançados.

As conversas aconteceram no quintal do 
Parque das Artes, espaço cercado de verde e de 
arte por todos os lados, em meio a um vai-e-vem 
das pessoas que mantêm aquele espaço em 
constante movimento.

Para encerrar a vivência, no sábado à noite 
aconteceu o SONORIDADE, um sarau para o 
lançamento do livro “O LOGO E O LÓGOS - 
Um sonho de comunidade”, de Domingos de 
Oliveira. Além de poesia e boa conversa, os 
¨monstrinhos¨¨ - como são carinhosamente 
chamados os estudantes de música da ONG- 
mostraram sua versatilidade artística; a Márcia 
expôs seus artesanatos sustentáveis e seus 
quitutes e a banda OROBÓ, prata da casa, 
apresentou com muito humor e simpatia seu som 
da mais alta qualidade. Tudo acompanhado de 
pertinho por Chico Fernandes.

Ao levar arte, esporte, cultura e cidadania à 
população, o PAPA, que não é aquele lá do 
Vaticano, mas também é personificado na figura 
de um Francisco, mostra que é muito mais do que 
pop, pois por onde passa, faz o que melhor sabe 
fazer:  a diferença!

        Manuela Quintela Cruz e Vagno Martins


