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EDITORIAL Orçamento participativoEscrever certo por linhas tortas!?

2 Folha do LitoralFolha do LitoralFolha do LitoralFolha do LitoralFolha do Litoral JANEIRO/2001

Paraty, em 18 de dezembro de
2000

OFÍCIO G.P.Nº 271/2000
DO: Prefeito Municipal de

Paraty
AO: Prefeito Eleito para o

Pleito de 2001 a 2004

Prezado Senhor,

A Implantação do Orçamento
Participativo nos Municípios e até
mesmo nos Estados é uma prática cada
vez mais constante e vem se cons-
tituindo num grande avanço da par-
ticipação popular na destinação o
aplicação dos recursos públicos.

Neste ano, que ora se encerra, tra-
balhamos junto às diversas Associa-
ções de Moradores visando à implan-
tação do Orçamento Participativo no
Município de Paraty a partir da Ges-
tão 2001.

Muitas reuniões e outras ações
foram desenvolvidas no sentido de
identificar os pleitos das diversas co-
munidades que compõem este Muni-
cípio, resultando daí uma grande mobi-
lização popular que originou a criação
do Conselho Municipal das Associa-
ções de Moradores de Paraty - CO-
MAMP.

Legitimando essas ações e os an-
seios deste movimento popular, que
teve por finalidade a participação das
comunidades no destino e aplicação
dos recursos do erário Municipal, esta
Prefeitura, através do Decreto nº 051/
2000, criou o Conselho do Orçamento
2001, oficializando, desta forma, a
presença da representação popular na
formulação do Orçamento 2001.

Ocorre, entretanto, que, por razões
de natureza técnica e legal no
orçamento elaborado para o exercício
do ano de 2001, os pleitos elencados
pelo Conse-lho do Orçamento não
puderem ser agrupados numa rubrica
“Orçamento Participativo” e sim
receberam recursos nas rubricas das
diversas Secretarias Municipais e
foram previstas como despesas nestas
mesmas Secretarias.

Somente para esclarecimento de
Vossa Senhoria e diante da escassez
de recursos próprios municipais, algu-
mas das reivindicações ligadas ao Setor
de Saúde deverão ser atendidas com
recursos do SUS e outras, de natureza
educacional, deverão ser atendidas com
dotações do FUNDEF.

Como Vossa Senhoria poderá
observar, o Orçamento Financeiro do
Município de Paraty, nos últimos

anos, não contempla recursos espe-
cíficos para ações como “Construção
da Ponte sobre o rio...”, “construção
de escola na localidade...”, “abertura
de estrada ligando... a...”, apesar de
nele constarem, nas rubricas específi-
cas, dotações para a execução desses
serviços, obras e outros investi-
mentos.

Assim sendo e por saber de seus
compromissos públicos, firmados
com a população de Paraty por oca-
sião da Campanha Eleitoral, no sentido
de fazer um Governo Participativo, é
que vimos a Vossa Senhoria comu-
nicar-lhe que se encontra na Asses-
soria de Planejamento e Controle des-
ta Prefeitura, em pasta própria, todos
os documentos relativos a esse início
de Orçamento Participativo. Nela está
registrada todo o processo de parti-
cipação popular, bem como todas as
reivindicações elencadas pelas diversas
comunidades, como prioritárias.

Cabe-nos ainda esclarecer que o
Orçamento para a Gestão Fiscal do
ano de 2001 foi elaborado pelo funcio-
nário André Inácio Magarão, Técnico
em Contabilidade, do quadro desta
Prefeitura, que poderá indicar-lhe on-
de tais pleitos se encontram contem-
plados.

É por dever de ofício que me dirijo
a Vossa Senhoria para fazer- lhe esta
comunicação, uma vez que, se as ex-
pectativas das comunidades que par-
ticiparam desta iniciativa não forem
contempladas, corremos o risco de ver
cair por terra todo esse esforço de mo-
bilização popular e daí brotar a des-
crença em iniciativas desta natureza,
levando a população a inércia e ao
afastamento da vida política do nosso
Município.

Acreditando no alto espírito pú-
blico que certamente nortearão as suas
decisões como Prefeito deste Muni-
cípio, subscrevemo-nos na expecta-
tiva de sua acolhida ao assunto que
ora levamos ao conhecimento de Vossa
Senhoria.

Atenciosamente,
Benedito Melo
Prefeito
C/c para o presidente do

COMAMP

Ao
Il.mo. Sr.
JOSÉ CLAUDIO DE ARAÚJO
Prefeito Eleito para o Pleito de

2001 a 2004

Há um dito popular que
diz: “Deus escreve certo por

linhas tortas”. Mas, como para
Deus tudo é possível, não dá
para pensar em questionar.

Porém, atrás da orelha fica a-
quela pulga inquisidora a nos
perguntar se esse dito vale para

nós modernos mortais infor-
máticos que, ao simples canto
do galo, negaremos por três ve-

zes os compromissos que as-
sumimos ontem, esquecendo o
que comemos anteontem, preo-

cupados com o que comeremos
amanhã.

Bem, com certeza esse epi-

sódio do Orçamento Partici-
pativo será uma oportunidade
para esclarecermos esse dito,

senão ficará o dito pelo não
dito.

No processo eleitoral ficou

claro que era consenso entre os
candidatos o compromisso com
a continuidade do Orçamento

Participativo. Mas, na realida-
de, ninguém sabia muito bem
sobre o processo de um Orça-

mento Participativo. E se sabia,
ficou calado. Pois, na realidade,
a forma como foi elaborado não

tem sustentabilidade legal.
Partindo daí, dá para se fa-

zer uma análise do conflito da

Ética com o Operacional, onde
podemos detectar a falta de
transparência e compromisso

dos proponentes do Orçamento
Participativo em informarem,
de antemão, às comunidades que

seria usado um artifício para im-
plementá-lo, pois o modelo ope-
racional, tanto por natureza éti-

ca como legal, exigido pela legis-
lação naquele momento, não o
legitimava.

Desta forma, o Orça-
mento, que seria Partici-
pativo, volta a depender da mo-

bilização das comunidades e
da boa vontade e bom senso da
nova gestão municipal.

E fica a pergunta: será que

por caminhos tortos podere-

mos ser participativos, OU DI-

GO, chegar ao caminho dos

céus? Deus queira que pos-

samos usar a Sua lógica.

O Fórum DELIS Paraty, com
base no seu diagnóstico CON-
VIDA todas as organizações a
PARTICIPAREM da sua 1ª Reu-
nião que terá como tema INTE-
GRAÇÕES (integrar ações)

INTEGRAÇÕES

DIADIADIADIADIA     -
01 de fevereiro 2001
HORAHORAHORAHORAHORA -
a partir  das 9:00 h
LOCALLOCALLOCALLOCALLOCAL -
Parque Hotel Perequê

Paraty, em 17 de janeiro de
2001.

OFÍCIO 042/2001

DO. Prefeito Municipal de
Paraty

AO. Presidente do CO-
MAMP

Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento
de sua carta concernente ao
Orça-mento Participativo.

Infelizmente lamen-
tamos informar que no or-
çamento de 2001, apesar
das inúmeras reuniões com
as 38 Associações de Mo-
radores organizadas, onde
participamos pessoalmente
de algumas destas reu-
niões públicas, esta mobili-
zação comunitária não se
refletiu no orçamento de
2001. Nele não há uma li-
nha sequer que reflita toda
esta mobilização. O orça-
mento é global em sua maior
parte está empenhado ao
pagamento de pessoal.

Não obstante estamos nos
esforçando junto aos gover-
nos Federal e Estadual, à
ELETRONUCLEAR, Fun-
dação Roberto Marinho e
inúmeros outros parceiros
para o atendimento das ne-
cessidades da comunidade.

Queremos reafirmar o
nosso compromisso de que
o orçamento 2002 terá efe-
tivo tratamento de partici-
pação das comunidades,
através das suas entidades re-
presentativas.

Sem mais aproveitamos a o-
portunidade para reiterar nos-
sos protestos de elevada estima
e consideração.

JOSÉ CLÁUDIO DE
ARAÚJO

Prefeito

AO
ILMº Sr.
DOMINGOS
Presidente do CO-

MAMP

A Secretária de Educação de Pa-
raty (da gestão anterior), Maria do
Carmo, entrega às comunidades có-
pia do Convênio de Mútua Coope-
ração entre a Eletronuclear o o Mu-
nicípio de Paraty no período de 2000
a 2003. O investimento total é de
R$ 300 mil (Eletronuclear) e R$
89.480,00 (Prefeitura).

Na primeira etapa (outubro de
2000 a setembro de 2001) a empresa
liberará um total de R$ 100 mil; na
2ª etapa (out/2001 a setembro de
2002), R$ 100 mil; e na 3ª (out/2002
a set/2003, R$ 100 mil; A contra-
partida do Município será respec-
tivamente R$ 52.480,00; R$ 17 mil
e R$ 20 mil.

As ações na primeira etapa

serão: 1. Construção da Escola
M.E.F. Ministro Sérgio Mota - Pan-
tanal; 2. Obras de reforma e manu-
tenção na Escola Sílvio Romero -
Tarituba; 3. Aquisição de aparelho
de televisor, antenasparabólicas,
aparelhos de vídeo, ventiladores de
teto e aparelhos de som portáteis
com CD para as escolas de Tarituba,
São Gonçalo e Taquari.

Na 2ª etapa: 1. ampliação da Es-
cola M. José Carlos Porto - Taquari,
para receber alunos de São Gonçalo
e Sertão do Taquari, otimizando os
recursos aplicáveis nas unidades
escolares; 2. Aquisição de um trans-
porte escolar para alunos de Pré-
escolar à 2ª série da escola nucleada.

Na 3ª etapa: 1. construção de
duas quadras poliesportivas para as
Escolas Municipais do Taquari e
Barra Grande; 2. Aquisição de Play
Grounds para as unidades de Taquari
e Barra Grande; 3. Aquisição de kit
de informática "A"; 4. Aquisição de
kit de informática "B" (kits descritos
no detalhametno do Plano de
Trabalho 2002).

CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE A
ELETRONUCLEAR E O MUNICÍPIO DE PARATY

OFÍCIO DO EX-PREFEITO BENEDITO MELO
AO NOVO PREFEITO JOSÉ CLÁUDIO

FESTFESTFESTFESTFESTA DE CULA DE CULA DE CULA DE CULA DE CULTURA EM  BTURA EM  BTURA EM  BTURA EM  BTURA EM  BARRA GRANDEARRA GRANDEARRA GRANDEARRA GRANDEARRA GRANDE

DIAS 21 E 22 DE JANEIRO
DANÇAS FOLCLÓRICAS - CIRANDADANÇAS FOLCLÓRICAS - CIRANDADANÇAS FOLCLÓRICAS - CIRANDADANÇAS FOLCLÓRICAS - CIRANDADANÇAS FOLCLÓRICAS - CIRANDA

 CONGADA - CAPOEIRA CONGADA - CAPOEIRA CONGADA - CAPOEIRA CONGADA - CAPOEIRA CONGADA - CAPOEIRA
COMIDAS TÍP ICAS - SOM MECÂNICOCOMIDAS TÍP ICAS - SOM MECÂNICOCOMIDAS TÍP ICAS - SOM MECÂNICOCOMIDAS TÍP ICAS - SOM MECÂNICOCOMIDAS TÍP ICAS - SOM MECÂNICO

OFÍCIO DO  NOVO PREFEITO JOSÉ CLÁUDIO

AO PRESIDENTE DO COMAMP
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Dois mil foi um ano de grande mo-
bilização das comunidades, através das
Associações de Moradores, em busca
de soluções para questões cruciais no
município de Paraty, como geração de
Emprego e Renda, o lixo, a poluição
das águas e do meio ambiente, da
saúde, transporte e a questão agrária,
bem como da auto organização em si e
da conscientização sobre esses
problemas, a formação do Conselho
das Associações de Moradores, entre
outros.

Por iniciativa do Comamp, Acip,
Sebrae, no final do ano foi realizado
um evento de reconhecimento do tra-
balho desenvolvido por cidadãos,
organizações e empresas junto ao Fó-
rum de Desenvolvimento Local Inte-
grado e Sustentável de Paraty. Também
foi reconhecido o esforço do ex-
prefeito Benedito Melo por fomentar
a organização das comunidades e o pre-
feito eleito José Cláudio, que assume
consciente da responsabilidade com as
questões citadas e com o compromisso
de trabalhar com a participação das o-
rganizações comunitárias e dos conse-
lhos em busca de soluções para melho-
ria de Paraty.

ABERTURA E HOMENAGENS

O presidente do Comamp Domin-
gos Oliveira entregou o Certificado
Cidadão Qualidade 2000 à presidente
da Acip, Hiroko Matsumoto e a Ma-
ria Auxiliadora (coordenadora do
Fórum e representante do Balcão Se-
brae Paraty, que abriram e conduziram
o evento.

Domingos enfatizou  a impor-
tância da entrega dos certificados aos
cidadãos de Paraty e aos de fora que
vestiram a camisa do município,
observando a necessidade da busca da
auto consciência (equilíbrio entre a É-
tica e o operacional). Afirmou ter en-
contrado o sentido da vida em Paraty
e agradeceu por ter sido aceito como
cidadão do mundo e local. Falou do
Projeto Jogue Limpo Comunidade,
que tem como essência a busca de no-
vos caminhos para a questão do lixo.

Em seguida, chamou Levy Coelho
para receber o certificado Cidadão
Qualidade 2000, pela sua contri-
buição ao Fórum e na formação  do
Comamp.

Levy Coelho disse que seu com-
promisso com o Comamp continuará,
que trabalhou com a perspectiva de
ver organizada uma parte da popu-
lação. Dividiu o mérito do trabalho
realizado com o então prefeito Bene-
dito Melo. Concluiu dizendo esperar
que o Orçamento Participativo seja
também uma bandeira do novo go-
verno municipal.

Os demais membros da diretoria
do Comamp foram convidados por
Domingos Oliveira a irem a frente da
platéia, “para vocês saberem quem é
a verdadeira cara do Comamp, quem
são as pessoas que ficam no dia-a-dia

batalhando... uma equipe dinâmi-
ca,...para vocês gravarem seus rostos
e comprometê-los mais ainda com
esse processo”: Francino Pires de
Souza, Carlos Pimenta , Antônio Al-
ves de Oliveira, Luís Pontual, Riso-
neide Maria  H. Hollanda, Sebastião
Nogueira.

ASSOCIAÇÃO QUALIDADE 2000

Por ordem, os certificados foram
entregues pela diretoria do CO-
MAMP aos representantes das As-
sociações de Moradores:

Antonia Malvão (Associação de
Moradores de Tarituba); Wagner
Martins (Associação de Moradores
de São Gonçalo); Manoel Pinto e
Terezinha de Jesus (Associação de
Moradores do Taquari); Hélio Fran-
cisco (Associação de Moradores da
Barra Grande); Luís Eduardo Pon-
tual e Anísio (Associação de Mora-
dores da Cachoeirinha); Edilson
Marcelino de Souza (Associação de
Moradores da Barra do Corumbê);
Carlos Pimenta (Associação de Mo-
radores do Corisco); Maria Maura
dos Santos (Associação de Mora-
dores da Serraria ); Divan Rodrigues
(Associação de Moradores de São
Roque); Antônio Alves (Associação
de Moradores do Patrimônio).

O engenheiro Agrônomo Rodri-
go Bacelar recebeu homenagem espe-
cial, pela importância do seu tra-
balho, que tem como foco principal
agroecologia, ou seja, o processo
equilibrado, com o qual se diminui o
impacto ambiental, racionalizando
os recursos, otimizando o que se
tem em mãos, gerenciando melhor o
risco e valorizando o estilo e a qua-
lidade de vida. O trabalho de Rodrigo
Bacelar destacou-se também por ser
efetuado de forma não isolada, utili-
zando uma metodologia científica,
porem sem desprezar o fator
humano local.

Almir dos Remédios recebeu o
certificado Associação Qualidade
2000,  da  Associação de Moradores
da Ilha  do Araújo, e o certificado
Cidadão Qualidade 2000, tendo se
destacado pela sua participação no
Fórum DLIS e por ser um represen-
tante nato paratiense.

CIDADÃO QUALIDADE 2000

Os certificados Cidadão Quali-
dade 2000 e Empresa Cidadã Quali-
dade 2000  foram entregues por Ma-
ria Auxiliadora e Hiroko Matsumoto
a: (Cidadão Qualidade 2000) Sibele
Ensel (representante dos Guias de
Turismo e do Turismo Náutico);
Risoneide Maria  F. Hollanda
(S.Roque); Marcos Marques (Coo-
paraty); Orivaldo Carvalho (Coopa-
raty); Pedro José Orsi Bosi (Coopa-
raty); Divan Rodrigues do Nasci-
mento (S.Roque); Rodrigo de Men-
donça (Comtur); Maria dos Remé-

dios Freire Rameck (Ass. Amigos da
Cultura); Carmem Silva Menezes
(Comtur); João Bosco Inácio (Tari-
tuba); Carlos Anísio Alhanati (Ele-
tronuclear); Vilma de Alvarenga Ma-
galhães (Sebrae); Wilson Santos Ro-
cha (Prefeitura);  Adriana Matoso
(S.O.S. Mata Atlân-tica); Valdemir
da Conceição Ferreira (Seduc); Lia
Capovilla (Jornalista); Solange Alves
Duarte dos Santos (Prefeitura); Ney
Pinto França (Ibama); João Solimeno
(Jornal Paraty); Maria Guadalupe
(Trindade); Jair Calixto (Reciclagem
de Lixo);

EMPRESA CIDADÃ QUALIDADE 2000

Burkhart (Hotel Perequê); Glau-
ter Luiz de Mello (Marupiara Mate-
riais de Construção Ltda); Sandra
(Pousada do Ouro); Maurício Pedro-
za (Pousada das Canoas); Aleomir
de Oliveira Bicudo (Mercado Fartu-
rão)

Os líderes comunitários da Trin-
dade, Ricci Martinelli e seu Antônio
de Jesus se manifestaram a respeito
da questão polêmica desta comuni-
dade, que é a discriminação de cida-
dãos não nativos e moradores locais
que, por esta razão, não são aceitos
como membros da Associação de
Moradores Oriundos e Nativos da
Trindade o que, além de ser  ilegal,
gera uma divisão desnecessária e
questionável. O Comamp já se dirigiu
a esta Associação pedindo uma solu-
ção, mas até agora não houve res-
posta;

PRESIDENTE DO COMTUR

E PREFEITOS

Pelo reconhecimento ao seu tra-
balho em prol do turismo integrado
em Paraty João Gerônimo (Presi-
dente do Comtur) recebeu o certifi-
cado Cidadão Qualidade 2000.
Gerônimo falou que o mais impor-
tante não era receber a homenagem,
mas cumprimentar os presentes, as
Associações, a energia que vê em
Paraty... que reflete-se na partici-
pação de todos para resolver os pro-
blemas sem esperar que outros o fa-
çam... Afirmou receber a homenagem
no seu nome e em nome dos demais
membros do Comtur.

Sobre o trabalho do Comtur, ob-
servou que gostaria de visitar cada
Associação, para conversar, dentro
das comunidades, sobre o que é o
Conselho, o que se pretende fazer, o
que este pode ajudar em termos de
parcerias.

Em seguida  passou às mãos do
então prefeito Benedito Melo o Pla-
no de Soluções para o Problema do
Lixo em Paraty, resultante do tra-
balho do fórum DLIS: Jogue Limpo
Comunidade e o certificado Cidadão
Qualidade 2000.

Benedito Melo falou da situação
caótica quando assumiu o município,

com o hospital fechado, acumulação
de lixo pela cidade, empresários
ameaçando fechar os negócios de a-
cordo com o resultado da eleição; Para
que a administração desse certo, ele
só viu uma saída: o estabelecimento
de parcerias para tirar o município
do atraso em que se encontrava.
“Procurar vocês para serem par-
ceiros não foi beneficiar as comu-
nidades, pelo contrário, foi procurar
o apoio para que pudesse desen-
volver as atividades que o município
precisava... Grande parte do que
aconteceu no município este ano
(2000) se deve a vocês, às comuni-
dades, às entidades...

As comunidades que mais se be-
neficiaram foram aquelas que estavam
melhor organizadas, que brigaram
mais, que reivindicaram mais, que
tiveram mais presença... Gostaria de
dividir este diploma, apesar de ele já
ter recebido o seu, mas Levy foi peça
fundamental... gostaria que fizésse-
mos esse reconhecimento... Gostaria
de, publicamente, fazer esse reconhe-
cimento...

... E o Domingos pegou a questão
do Comamp, e a gente percebe que
ele incorporou isso... e com a sua  lide-
rança tem conseguido aglutinar esse
grupo de pessoas em torno dessa
idéia, que é a idéia da união. Unidos a
gente vai crescer, unidos a gente é for-
te...

... Gostaria de dizer que, talvez,
a obra mais importante do nosso
governo, tenha sido esta obra que a
gente está vendo hoje aqui se fortale-
cendo, que nós tivemos com o
aparecimento e o fortalecimento das
associações de moradores em cada
local, depois uma associação destas
associações, o Comamp, o despertar
do sentimento da cidadania...as
pessoas hoje sabem do seu direito,
sabem o que elas devem reivindicar,
o que elas podem, o que têm direito.
Mas, também é fundamental que a
gente cumpra com os nossos deveres,
para que possamos pleitear os nosso
direitos...”

Em seguida, Domingos Oliveira
convidou o prefeito eleito José Cláu-
dio Araújo para entrega do certificado
Cidadão Qualidade 2000, observan-
do que aquela homenagem não signi-
ficava nenhum tipo de tentativa de
barganha, mas o reconhecimento em
função dos resultados das urnas, pois
se a urna, que é legítima, o apontou
como o candidato vencedor, estava
ali a convicção da população de que
ele é realmente um Cidadão Quali-
dade de Paraty, e enfrentará, junto
com toda a comunidade, o desafio
que passa pela questão estrutural, e
até do lixo.

Benedito Melo passou às mãos
de José Cláudio Plano de Soluções
para o Problema do Lixo em Paraty e
o certificado Cidadão Qualidade
2000.

José Cláudio  agradeceu a ho-

menagem e falou: “...O exercício da

cidadania é o ato mais importante de
quem vive numa sociedade. A res-
ponsabilidade de ser Prefeito de

Paraty, conferida pela população, nos
leva a tempos difíceis num passado
não muito distante, a uma grande luta

pela democracia... a sociedade
brasileira, especialmente a sociedade
paratiense, vem se mobilizando para

se organizar...
... vivemos numa sociedade única,

e o objetivo maior é servir a essas

comunidades... trabalhar pela
melhoria desse lugar... é esse o nosso
objetivo... Estive reunido com um

grupo de empresários norte-ame-
ricanos, que vieram tratar da questão
da água, do lixo  e esgoto, eu dizia que

se pudéssemos resolver os problemas
de Paraty fora dos bastidores da
política..., é claro que faríamos esta

opção. ‘Dedé’, que está saindo do
governo, que também não é, como eu,
político de carreira sabe muito bem

das dificuldades da convivência com
a classe política, essa que tem na
política somente o seu emprego.

Nesse momento de dificuldades
pedimos o apoio de toda a sociedade
paratiense, de todos os Conselhos,

de todas as Associações de Mora-
dores, que mobilizem as suas comuni-
dades, que se organizem mais. Nosso

gabinete estará aberto, a nossa casa
também...

Pedimos que todos estejam alertas
para começar a avaliar a atuação
política de cada homem público; essa
é uma responsabilidade da população
e é um assunto muito sério. Paraty
hoje se encontra numa encruzilhada:
ou Paraty se desenvolve, rompe esses
laços do passado, com esse cliente-
lismo, ‘Dedé’ combateu mas ainda
existe, ou essa falta de autoridade do
prefeito em função desse inúmeros
órgãos, inúmeros tombamentos que
aqui se realizaram – estamos cheios
de processos do Ibama... – ou a gente
se une em torno da comunidade para-
tiense, da classe política, para, não
virar as costas para esses órgãos, não
combatê-los, mas sim apresentar,
dizer a todos eles que temos autono-
mia, que temos um governo consti-
tuído e uma comunidade unida em
torno dos seus direitos...

Esse diploma é mais um reconhe-
cimento, um presente de vocês, uma
demonstração de carinho, de apreço.
Temos muito tempo ainda para a
comunidade avaliar a nossa atuação
junto ao executivo municipal...”

O evento culminou com a entrega
do certificado Cidadão Qualidade

2000 a Jair Calixto, em reconheci-
mento ao seu trabalho de Coleta Se-
letiva do Lixo de Paraty, desen-
volvido num período de oito anos,

que representa a síntese prática do
sistema de coleta seletiva, discutido
durante o Fórum DLIS.
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1. O então Prefeito, Benedito Melo, recebe de João Gerônimo (Comtur)oa Cartilha com o diagnóstico e indicativos de 

soluções para o problema do lixo em Paraty; 2. O Prefeito eleito, José Cláudio Araújo recebe de DomingosOliveira o 

certificado Cidadão Qualidade 2000 e de Benedito melo, a Cartilha;3. Jair Calixto é homenageado como Cidadão 

Qualidade 2000 pelo seu pioneiro trabalho de coleta seletiva do lixo; 4. Richie e seu Antonio protestam contra 

a discriminação da Associação de Oriundos e Nativos de Trindade; 

: 5. Antonio Alves recebe de Francino o certificado da Ass. Mor. Patrimônio; 6.Carlos 

Pimenta entrega o certificado a Wagner Martins, da Ass.Mor São Gonçalo; 7.Sebastião Nogueira entrega-o a Manoel

Pinto e Terezinha de Jesus, da Ass. Mor. Taquari; 8. Anísio (Cachoeirinha); 9. Edilson Marcelino de Souza recebe o certi-

ficado da Ass. Mor. Corumbê; 10. Antonio Alves entrega o certificado da Ass. Mor. Tarituba a Antonia Malvão;

Associação Qualidade 2000

11. Nogueira entrega-o a Hélio Francisco da Conceição, da Ass. Moradores da Barra Grande;  

12. Divan Rodrigues recebe o certificado da Ass. Mor. São Roque;13  Luís Pontual entrega-o a 

Maura, da Ass. Mor. Serraria; 14. Almir dos Remédios, Ass. Mor. Ilha do Araújo; 15. Carlos 

Pimenta recebe o certificado da Ass. Mor. Corisco; 

: 16. Engº Agrônomo Rodrigo Bacelar  é homenageado; 17. Maria

Auxiliadora, do Sebrae; 18. Hiroco Matsumoto, ACIP; 19. Rizoneide Mª F. Hollanda (S.Roque;

20. Maria dos Remédios Rameck (Ass. Amigos da Cultura) ; 21. Orivaldo Carvalho Lourenço

( Cooparaty);22. Pedro José Orsi Bosi (Cooparaty); 23. Marcos Marques (Cooparaty); 

24. Sibele Ensel Wizentier (Sindicato dos Guias de Turismo); 25. Valdemir da Conceição Ferreira

- Pipoca (Seduc); 26. Vilma de Alvarenga (Sebrae); 27. Solange A. Duarte (Prefeitura);

28. Lia Capovilla (Jornalista); 29. Maria Guadalupe (Educadora Ambiental); 30. João Solimeno

(Jornal de Paraty), Rodrigo de Mendonça (Comtur), Carmem Silva (Comtur), Wilson Santos Rocha

(Prefeitura);

: 31. Burkhart (Parque Hotel Perequê); 32. Maurício Pedroza (Pousada

das Canoas); 33. Aleomir de Oliveira Bicudo (Mercado Farturão); 34. Glauter Luiz de Mello (Maru-

piara Ltda); 35. Sandra (Pousada do Ouro);  : 36. Levy Coelho.   

Cidadão Qualidade 2000

Empresa Qualidade 2000

Cidadão Qualidade 2000

CM ARRUDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
TRANQUILIDAE * SEGURANÇA 

* BOM PREÇO
TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO

BR 101, km 160 - Sertão do Taquari - Paraty - RJTel.: (24) 3362-3397

POUSADA ESTRELA DALVA

Consulte nossos preços

Rua Carlos Drumond de Andrade, 253
Perequê - Angra. Dos Reis - RJ
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MARUPIARA LTDA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

TRADIÇÃO SE CONQUISTA
COM QUALIDADE
Tel.: (24) 3371-1179

Fax: 3371-2177
Av. Roberto da Silveira, 41 - CentroParaty - RJEm
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