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Editorial
O sexo dos anjos

Fundo Novib financia projeto
de Agroecoturismo

Tem-se discutido muito, e
superficialmente, o sexo dos anjos
barrocos e contemporâneos de Paraty.
Até mesmo os grandes jornais já
promoveram esta discussão
nacionalmente, onde os machistas
afirmam que Deus é espada; as
feministas, que Deus é mulher; e os
GLS, que Deus é entendido e governa
com a cabeça.
E, assim, a história vai se repetindo em
Paris, Pelotas e Paraty, como nos velhos
tempos da gaymocracia grega, na qual
sempre alguém acabava tomando cicuta.
Da forma infecunda e superficial com
que este tema tem sido abordado, é
preferível nos atermos aos olhos cegos
dos ateus que, em seu martírio solitário
neste oceano de incertezas e
possibilidades, buscam a luz da razão
nas espumas da crista das ondas
resultantes do embate das diversas
correntes, as quais terão, por fim, a
mesma onda que lavará sem
preconceito as ilhas, enseadas, praias,
os mangues, cabos, sacos e sexos de
Paraty.

O Comamp teve a
iniciativa de criar um
plano que tivesse em
consonância com a sua
missão. Portanto com a
participação das lideranças das comunidades em
amplas assembléias
desenvolveu o plano de
Integração das
Comunidades de Paraty
(ICP) que contempla os
seguintes programas: 1Educação x Gestão da
Qualidade x DLIS; 2Programa de
implantação do
agroecoturismo; 3Programa de
valorização da banana
de Paraty; 4-Coleta
seletiva; 5-Programa de
implantação do medico
de família; 6-Resgate da
cultura local; 7Municipalização das
comunidades.
O programa de

implantação do
agroecoturismo é
elemento vital e
propulsor deste plano,
pois traz na sua essência
a possibilidade de uma
transformação social e
econômica com base no
desenvolvimento
sustentável. Esta trilogia
não foi escolhida
aleatoriamente e nem
por nenhum apaixonado
por agroecologia, mas
sim pela análise do
diagnóstico realizado
pela Data-UFF e
atualizado pelo Fórum
de Desenvolvimento
Local Integrado
Sustentável de Paraty
DLIS), que nitidamente
aponta como saída o
agroecoturismo. O
Projeto de Agroecoturismo foi apresentado às lideranças
das comunidades na

Reunião Geral do
Comamp, dia 19 de abril
às 15 horas.
Durante o período de
abril a dezembro de
2000, o Comamp em
conjunto com as
associações e o Grupo
de Agricultura
Ecológica (GAE) desenvolveram este
programa com base em
pesquisa de mercado e
implantações de
unidades demonstrativas de sistemas
agroecológicos de
produção.
Analisando as
dificuldades para o
desenvolvimento de um
programa deste porte, o
Comamp, com base na
sua política, vem
buscando parcerias com
diversas entidades
como: Idaco, Embrapa,
Sebrae, Acip, Prefei-

tura Municipal etc.
Apesar do grande
incentivo isolado destas instituições, com
apoio técnico, o projeto
corria o risco de não
atingir o seu objetivo
por falta de uma estrutura econômica e uma
ação integradora. Agora, com a aprovação e
apoio financeiro do
Fundo Novib, este programa será uma referência naciona,l dentro
de um contexto global.
Obs: Secretaria de
saúde sinaliza a
possibilidade de um
convênio com o
Comamp para
implantação do
médico de família em
Quatro unidades de
atendimento:
Tarituba, Ilha das
Cobrasl, Mangueira e
Patrimônio.

FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
EM PARATY - RJ
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
DICOESE DE ITAGUAÍ
Tema:
25 de maio
ESPÍRITO SANTO RENOVA
a 03 de junhode 2001
A FACE DA TERRA

O Ministro do Trabalho Francisco Dornelles em visita a Paraty, (no dia 1º de abril)
recebeu das lideranças comunitárias projetos voltados para a geração de emprego e renda.
O Ministro comprometeu-se em dar um retorno com brevidade,alertando às lideranças para que
ninguém acreditasse em promessas de políticos, enquanto estas não fossem concretizadas.
De acordo com a assessora do ministro, Maria da Glória Blando, estão em andamento
os seguintes projetos: Cursos de Maricultura,Artesanto, Inglês e Espanhol básico para
Guias de Turismo; Cópias de Carruagens Antigas (que serão utilizadas pelos guias de turismo;
Barco Comunitário (para comunidades da Joatinga, Pouso da Cajaíba, Calhaus, Ipanema,
Praia Grande da Cajaíba, cinco comunidades do Saco do Mamanguá e Paraty Mirim;

História - A Festa do Divino Espírito Santo
originou-se em Portugal, no século XVI, foi
trazida para o Brasil no século XVII e, hoje, é
festejada em diversas regiões do país, no período
de dez dias, entre o final de maio e início de junho.
No auge do Ciclo do Ouro (séc XVII) ganhou
novos elementos, “enriquecendo e oficializando a
realeza do Imperador do Divino, representado por
um menino escolhido entre as famílias

Aceitamos cheque pré - 30 dias
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* Melhor preço
* Entrega em
domicílio grátis
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CARNE
CERTIFICADA

TEL.: 3362-3625 e 3362-3244
Rua Getúlio Vargas, s/n - Perequê - Angra dos Reis - RJ

importantes da região”.
Na região da Costa Verde, a Festa do Divino tem
especial comemoração nos municípios de Paraty e
Angra dos Reis.
Nos dez dias de festa e devoção religiosa, o
Menino Imperador chega de barco ao cais da
cidade, desfila pelas ruas com o povo e...

idaco
Nos últimos 13 anos, o Instituto de
Desenvolvimento e Ação
Comunitária vem lutando pela
reforma agrária e pela preservação
do meio ambiente em nosso Estado
e na região de Paraty
Conheça mais sobre nossas ações
no site www.idaco.org.br.
Rua Visconde de Inhaúma 134 sala 529
Centro - Rio de Janeiro - RJ
telefax: (21)5168552 – 2334535 - 2337727
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Plano Diretor de Paraty
O Plano Diretor de Paraty foi
iniciado em 1986, tendo como suporte institucional o Ibama, a Prefeitura, o Iphan com assessoria técnica da Secplan – Secretaria de Estado de Planejamento e financiamento do Banco Mundial. Com o
tempo, porém, apesar de ter sido
elaborado, não foi aprovado pelo
governo municipal anterior.
Em virtude de sua defasagem o
Plano Diretor está sendo atualizado.
Esse novo trabalho do Plano
Diretor foi apresentado pela equipe
da Sepdet - Secretaria de Planejamento Desenvolvimento e Turismo
(antiga Secplan), coordenada pela
sub-Secretária Adjunta Haidine
Duarte, no dia 23 de abril no Parque
Hotel Perequê, para que as lideranças comunitárias fizessem uma nova leitura do mesmo e acrescentassem as necessidades atuais. Ficaram definidas datas, protocolos
finais e ações, para alterações, aprovação pela Câmara Municipal e,
finalmente, sanção pelo atual Chefe do Executivo Municipal.

da POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, garantindo a
priorização do INTERESSE COLETIVO;
Compatibilização entre a necessidade de CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO e o interesse pelo
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO;
Estímulo
aos
projetos
de
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
para a população, visando o engrandecimento das dimensões HUMANAS,
CULTURAIS E ECOLÓGICAS.
CONTEÚDO DO PLANO
DIAGNÓSTICO da realidade municipal - 1996:
Definição de POLÍTICAS PÚBLICAS de suporte ao DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL;
LEGISLAÇÃO de PRESERVAÇÃO
DO MEIO AMBIENTE natural e construído;
LEGISLAÇÃO de controle do USO
E OCUPAÇÃO DO SOLO.
TÍTULO I

"NATUREZA DO PLANO
Definição de um INSTRUMENTO de intervenção estratégica
para o DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL de
todo o TERRITÓRIO MUNICIPAL;
Formulação e implementação

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DO
PLANO DIRETOR:
Orientar o desenvolvimento sóciopolítico e econômico do município;
DOS OBJETIVOS, CONTEÚDO E
ABRANGÊNCIA:
Melhoria da qualidade de vida;
Aperfeiçoamento democrático do pro-

DECRETO Nº 041/2001
O Prefeito Municipal de Paraty, Estado do Rio de Janeiro, usando das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e em especial a
Lei nº 011/2001 a qual dispõe sobre a Comissão de Estudos, Auxílio Técnico
e fixa o prazo para o Poder Executivo enviar à Câmara o Plano Diretor;

cesso de gestão e planejamento municipal; Abrange todo o território municipal.
DAS DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL:
Desenvolvimento integrado; Atendimento as necessidades básicas da população; Preservação do patrimônio
natural e construído; Ordenação do uso
e ocupação do solo; Integração interinstitucional.
DOS INSTRUMENTOS PARA
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR:
INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS
Conselho Municipal de Saúde (Art.
151 da Lei Orgânica); Conselho Municipal de Educação (Art. 169 da L. O.);
Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente – CONDEMA (Art. 193 da
L.O.);
Conselho Municipal de Política
Agrária (Art. 207 da L. O.); Coordenadoria Municipal de Defesa Civil COMDEC (Art. 85 da L. O.); Conselho
Municipal de Urbanismo.
INSTRUMENTOS NORMATIVOS E REGULADORES DO USO DO
SOLO (definidos no Plano Diretor);
Macro-zoneamento Municipal; Zoneamento Intra-urbano; Lei de Parcelamento do Solo para Fins Urbanos.
LEIS COMPLEMENTARES DE
ACORDO COM A LEI ORGÂNICA

Código de Obras; Código de Postura; Plano Municipal de Gestão do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais.
INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Fundo Municipal de Defesa Civil
– FUMDEC (Art. 83 a L. O.); Fundo
Municipal de Conservação Ambiental
(Art. 191 da L. O.); Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial
Urbana – IPTU (diferenciado por zona
e progressivo no tempo - Art. 179 da
L. O. e Art.182 da Constituição
Federal); Taxas e Tarifas Públicas;
Contribuição de Melhoria; Recursos de
convênios, etc.
OBS.: O município pode instituir,
por lei, incentivos fiscais específicos.
I N S T R U M E N T O S
ADMINISTRATIVOS E URBANÍSTICOS
Parcelamento ou edificação compulsórios; IPTU progressivo no tempo;
Desapropriação com pagamento
mediante título da dívida pública
(instituídos por lei) ..."
PRAZOS
10/04/2001 – Prazo final para o
Executivo criar a Comissão Inter-disciplinar
para estudo técnico;
10/05/2001 – Prazo final para apresentação das alterações (iniciati-va popular);
09 e 10/06/2001 Revisão do Plano
Diretor;
11/06/2001 – Prazo final para
apresentação do Plano Diretor à Câmara de
Vereadores.

Artigo 4º - Para a consecução dessas tarefas a comissão poderá criar
grupos de trabalhos específicos com a participação de outros representantes
e/ou membros da população do Município de Paraty por ela convocada.
Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, EM 20 DE ABRIL DE 2001

DECRETA:
Artigo 1º - Fica criada a “Comissão de Estudos e Auxílio Técnico ao
Plano Diretor” com a missão de propor:
• Alterações no Volume I - Diagnóstico - do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado de Paraty realizado no Município através dos
Convênios IBAMA 121/92 e 032/95 com recursos provenientes do Acordo
de Empréstimo nº 3173-BR, firmado entre o Banco Mundial e o Governo
Brasileiro e concluído em 1996;
• Alterações no Volume II - anteprojeto de Lei - do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado de Paraty realizado no Município através dos
Convênios IBAMA 121/92 e 032/95 com recursos provenientes do Acordo
de Empréstimo nº 3173-BR, firmado entre o Banco Mundial e o Governo
Brasileiro e concluído em 1996;
• Alterações no Volume III - Mapas Anexos - do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado de Paraty realizado no Município através dos
Convênios IBAMA 121/92 e 032/95 com recursos provenientes do Acordo
de Empréstimo nº 3173-BR, firmado entre o Banco Mundial e o Governo
Brasileiro e concluído em 1996.
Artigo 2º - Os membros da referida comissão serão os seguintes: (* Leia
relação no final do texto)
Artigo 3º - De acordo com o art. 1º, § 1º da Lei nº 011/01 fica garantido
a todo presidente ou representante legal de qualquer Associação de
Moradores do Município de Paraty ou Entidade Civil Organizada o ingresso
para compor a relação de membros da Comissão de Estudos e Auxílio
Técnico ao Plano Diretor.

Folha do Litoral
COMAMP - CONSELHO MUNICIPAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE
PARATY - CNPJ 04.299.686/0001-14
PRODUZIDO E EDITADO POR PCE LTDA - ESTRADA DA GÁVEA, 847/LJ. 110 SÃO CONRADO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22610-000 TEL.: (21) 3322-4405 / 9684-6035 - FAX (21) 3322-6664
E-MAIL: dmoliveir@ig.com.br
COORDENADOR: E. MOURA
EDITOR: CARLOS DEI - REG. MTB/RJ 15.173
SEDE - RUA SERTÃO DO TAQUARI, 57 - SERTÃO DO TAQUARI
CX. POSTAL 74.902 - CEP 23970-000 - PARATY - RJ
IMPRESSÃO: EDITORA E PUBLICAÇÕES SEGMENTADAS LTDA.

JOSÉ CLÁUDIO DE ARAÚJO
Prefeito
Relação dos membros da Comissão de Estudos e Auxílio Técnico referente ao
Artigo 2º - Os membros da referida comissão serão os seguintes:
NOME

INSTITUICÃO

PEDRO JOSÉ ORSI BOSI
MAURO MUNHOZ
FRANCISCO NOGUEIRA FILHO
SUELI BIBAS
MARCO ANTÔNIO GAMA CORRÊA
JORGE MIURA
FERNANDO CÉSAR MELLO
JOSÉ CÁSSIO M.
VICENTE CRUZ
JÚLIO CÉZAR DANTAS
ALMIR DOS REMÉDIOS
JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA
FRED LOWNDES
EURISTÁCIO MOURA DE OLIVEIRA
ADRIANA MATOSO
NEY PINTO FRANÇA
ISABELLE CURY
WILSON ROCHA
MARIA AUXILIADORA DABELA
NEVVTON CANANÉA
MARCOS MARQUES DA SILVA
ADILSON JOSÉ DE OLIVEIRA
DELMO RODRIGUES AFFONSO
DAX PERES GOULART
TIMUR M. KLINK
ELISON ASSIS
GLAYSON ROCHA
WALCYMAR CUNHA BASTOS
PAULO S. BORGES
MARLY CARDOSO DE BARROS
ELIANE TOME
RUBEN PEREIRA FILHO
STAINER PEIXOTO BRAGA
JOÃO CARLOS MIRANDA FREIRE
ANDRÉ INÁCIO MAGARÃO
HERALDO DE SOUZA ARNALDO
ANA PAULA DE FRANÇA
ADEMIR THEODORO
RENATO REIS
SÉRGIO BAPTISTA DE ARAÚJO
JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
BENEDITO CLÁUDIO AQUINO

COOPARATY
PROJETO BORDAS
COMUNIDADE
BASE ECOLÓGICA DE PARATY-MIRIM
ASS.ENGENH. E ARQUITETOS DE PARATY
ASS.ENGENH. E ARQUITETOS DE PARATY
ASS.ENGENH. E ARQUITETOS DE PARATY
ASS.ENGENH. E ARQUITETOS DE PARATY
ASS.ENGENH. E ARQUITETOS DE PARATY
I.P.H.A.N.
COMUNIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - I.E.F.
ASS.ENGENH. E ARQUITETOS DE PARATY
COMAMP
S.O.S. MATA ATLÂNTICA
IBAMA
I.P.H.A.N.
COMUNIDADE
SEBRAE - PARATY
COMUNIDADE
SEC. MUN. OBRAS, ARQUIT. E URBAN.-PMP
CÂMARA MUNICIPAL DE PARATY
CÂMARA MUNICIPAL DE PAPATY
ASSESS. DE PLANEJAM. E CONTROLE – PMP
ASS. ENGEN. E ARQUITETOS DE PARATY
ACIP
GABINETE DO PREFEITO - PMP
SECRETÁRIO OBRAS, ARQUIT.URBANIS.-PMP
SEC. MUNIC.OBRAS, ARQUIT. URBANIS.-PMP
SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
SECRETÁRIO AGRIC. PESCA MEIO-AMBIENTE
VICE-PREFEITO - PMP
ASSESS. DE PLANEJAM. E CONTROLE - PMP
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO - PMP
SECRETÁRIA DE TURISMO E CULTURA - PMP
PROCURADORIA JURÍDICA - PMP
SECRETÁRIO DE FINANÇAS - PMP
SECR. DEF. CIVIL GUARDA E TRÂNSITO - PMP
ASSOC. DOS MARICULTORES DE PARATY
I.H.A.P.

ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO
MUNICIPAL
Ofício APLACON n. 048/2001
Paraty, 25 de abril de 2001.
Do: ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E
CONTROLE
Para: COMAMP
Sr. Presidente,
Em resposta à solicitação pertinente ao Orçamento Participativo informamos que:
1. As obras e solicitações prioritárias resultantes do processo de
consulta às comunidades a serem
desenvolvidas no presente exercício
financeiro de 2001 estão sendo analisadas por, esta assessoria;
2. As comunidades serão contempladas vis à vis de acordo e na proporção do aumento da receita tributária do Município no corrente exercício, pois o orçamento participativo
sugere aplicação e investimento dos
recursos próprios e a Prefeitura
encontra-se em dificuldades financeiras decorrentes da dívida consolidada
deixada pela administração anterior e
o alto índice de inadimplência no
pagamento de impostos e taxas;
3. Não consta no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei de Orçamento Anual
elaborados pela administração anterior menção ao Orçamento Participativo, o que impossibilita a escrituração das contas e destinação dos recursos;
4. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2002 foi elaborada por esta assessoria tomandose como base o Plano Plurianual
dimensionado para o quadriênio1998/
2001;
5. No Relatório de Metas Fiscais
à Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2002 enviada à Câmara de
Vereadores neste mês foi estabelecido
a ESPECIFICAÇÃO DAS METAS
FÍSICAS PARA O EXERCÍCIO DE
2002 distribuídos por função, programa, atividade ou projeto e caberá ao
COMAMP discutir com cada comunidade as prioridades com base no
valores destinados aos investimentos
para cada projeto;
(...)*
9. Foi entregue em mãos por esta
assessoria ao Vereador Carlos José
Gama Miranda – presidente da
Comis-são de Justiça – proposta de
Lei para a criação do Conselho
Municipal de Urbanismo – COMURB (...).
Renovando os protesto de elevada
estima e distinta consideração, subscrevemo-nos.
Cordialmente,
Dax Peres Goulart
Assessor de Planejamento e
Controle
NOTA: Os itens 5,6,7,8 não
foram transcritos aqui, pois já estão
respondidos no texto sobre
Orçamento Participativo Estadual
(página 4)
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Idaco: ONG atuante em Paraty alia desenvolvimento humano e
ambiental
O Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária é uma organização
não-governamental, sem fins
lucrativos, que busca o
desenvolvimento auto-sustentável nos meios rural e
urbano.
Criado em 1988, o Idaco
trabalha por um país mais
justo e solidário, meta concretizada a cada dia com inúmeras atividades e articulações realizadas com o
objetivo de fortalecer as
camadas populares na luta
pela igualdade de seus
direitos, tais como: cursos
de capacitação técnica, uso
ordenado dos recursos
naturais, programas de microcrédito, participação
política e intercâmbio
internacional.
Além de valorizar os pequenos agricultores ou
comunidades urbanas de
baixa renda, o Idaco tem a
preocupação em aliar o
desenvolvimento humano ao
uso racional dos recursos

naturais, em contribuição do
bem estar social e sem prejuízo aos ecossistemas.
Em Paraty, o Idaco preserva a Mata Atlântica através da agrossilvicultura. As
parcerias são fundamentais
para a implantação dos projetos, com destaque para a
Prefeitura Municipal de
Paraty, o Comamp, a UFRRJ, o MST, a Fetag e a Unacoop.
A mais importante linha
de atuação do Idaco está
voltada para as questões
agrária e agrícola, sendo que,
em Paraty, as principais
comunidades contempladas
são Barra Grande, São Roque, Campinho, Taquari,
Mambucaba e Forquilha.
Em parceria com a UFRRJ,
o Idaco mantém um viveiro
florestal onde são produzidas mudas de diversas
espécies florestais nativas,
utilizadas no trabalho educativo nas unidades demonstrativas instaladas em terras

de pequenos agricultores de
Paraty.
O próximo passo do
Idaco será sua inserção na
Rede de Sementes Florestais
no eixo Rio-São Paulo. No
âmbito internacional, o
Idaco promove um intercâmbio anual técnico e de
solidariedade desde 1988,
em parceira com a ONG
francesa Amar.
O Idaco tem consciência
das dificuldades em reverter
a situação política, econômica, social e ambiental da
grande parcela de excluídos
da sociedade. Por isso,
busca alternativas viáveis na
construção de um país com
mais justiça social e melhor
distribuição de riquezas ao
estimular o exercício da
cidadania e a formação de
novas lideranças, base para
a melhoria da qualidade de
vida deste segmento de
brasileiros.

CION - CENTRO INTEGRADO DE OPORTUNIDADES E N EGÓCIOS

Encontro da equipe do CION com o gerente da Agência Paraty do Banco
do Brasi,l para receber orientação sobre as linhas de crédito da
instituição.
A Acip, o Sebrae, Comamp, Cooparaty, Associação Amigos da
Cultura, Sindegtur juntaram-se e criaram um centro de atendimento
integrado – o CIOM - Centro Integrado de Negócios e Oportunidades,
que possibilitará ao cidadão de Paraty estar inserido no contexto de
oportunidades e negócios do município.
As entidades acima convidam todos os cidadãos paratienses para
inauguração do CIOM, no dia 26 de maio de 2001, a partir das 10
horas, com exposições de arte e artesanato, apresentação de Ciranda,
Congada e música ao vivo às 19 horas.
Rua Presidente Pedreira, 10 – Fátima - Paraty.

BRASIL EMPREENDEDOR

Apoiando as
iniciativas
do Fórum DLIS

(24)
3371-2412

Quer abrir uma empresa e não sabe por onde começar?
Tem um negócio e está com dificuldades para mantê-lo? ...
Venha construir estas respostas no CURSO BRASIL
EMPREENDEDOR que será realizado nos dias 19 e 20 de
maio de 2001, no Cembra.
Informações e inscrições na ACIP - Rua Presidente Pedreira,
nº 10 - Paraty - RJ - Tel.: 3371-2150
GANHE DINHEIRO TRABALHANDO
COM A GROECOTURISMO
HOTÉIS, RESTAURANTES, MARINHARIA, SERVIÇOS OPERACIONAIS,
PASSEIOS ECOLÓGICOS, TRANSLADOS, EXCURSÕES

(24) 3371-1972 - Cooparaty; (24) 9814-0767 - Armando;
(24) 9999-9916; (24) 9817-1240 - Wandre
e-mail: coparati@terra.com.br

Plenária do dia 19 de abril de 2001. No detalhe, Rodrigo Bacelar, Coordenador do projeto
de Agroecoturismo.
(continuação da capa)
O AGROECOTURISMO

COMO

CAMINHO PARA O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DAS

RURAIS
P ARATY

COMUNIDADES

DE

A agroecologia envolve formas de manejo do solo e das culturas que não são agressivas ao
homem e ao meio ambiente.
Técnicas de baixo custo, adaptadas à realidade do pequeno produtor, podem ser utilizadas para
promover o desenvolvimento
sustentável aliada à geração de
renda para o pequeno produtor.
A produção estabelecida por este
novo paradigma é de qualidade
superior em vários aspectos
(nutritivo, sabor, ausência de
contaminantes químicos gerando
uma saúde melhor para o consumidor, melhor qualidade de
vida para o agricultor, não
contaminação do solo e das águas
etc.)
O envolvimento do produtor
na comercialização direta com o
consumidor gera um vínculo de
compromisso de qualidade que
valoriza tanto o produto quanto
o agricultor e seu meio. Aproveitando o potencial turístico da
região e as belezas naturais
preservadas que existem nas
comunidades rurais, o agroecoturismo é um caminho viável
para fortalecer este elo entre
produtor e consumidor trazendo
o turista para a zona rural.
O BJETIVOS
•Incentivar a produção Agroecológica e criar mecanismos que
viabilizem a comercialização dos
produtos, em conjunto com potencial agroecoturístico da Região;
•Criar ações que estimulem a
fixação do homem no campo, por

meio da valorização dos recursos
naturais, sociais, produtivos e
culturais, de forma que possam
gerar riquezas a favor da comunidade que os utilizam, seja
por meio de hortas orgânicas, sistemas agroflorestais, do artesanato, da cultura, do manejo sustentável da madeira ou do processamento de produtos agropecuários, melhorando a cooperação e
a organização entre as comunidades.
AÇÕES
•Reunir as associações de
produtores para formar um grupo
de produtores agroecológicos no
município para o escoamento da
produção, estimulando a organização a nível político, social e
comercial. Este grupo de produtores agroecológicos terá um
acompanhamento técnico para
que produzam de acordo com as
normas técnicas da Associação
de Produtores Biológicos do
Estado do Rio de Janeiro
(ABIO), visando a um futuro credenciamento dos produtores
junto a esta entidade, que certifica os produtos orgânicos dentro do Rio de Janeiro.
•Promover cursos, palestras,
seminários, visitas de campo,
trocas de experiências etc, proporcionando aos produtores uma
visão para interagir nas suas propriedades, de acordo com a realidade local.
•Elaborar, um mapa agroecoturístico, localizando as propriedades e seus respectivos produtos, assim como as demais atrações turísticas do município,
possibilitando uma maior interação e aproximação entre os
turistas e os produtores rurais,
que se beneficiarão também através da venda direta ao consumidor.
•Elaborar material promo-

cional de divulgação (folders e
cartazes), que esclareça e estimule
o consumo de produtos agroecológicos, além de promover os
estabelecimentos comerciais
(restaurantes, pousadas, hotéis
e mercados) que trabalharem
estes produtos.
•Construção de uma miniusina de insumos orgânicos e
caldas caseiras no Horto
Municipal, para facilitar a
aquisição destes pelos produtores. A princípio, serão produzidos: bio-fertilizante, agrobio,
calda sulfocálcica, húmus de minhoca e composto orgânico. Para
viabilizar a compra dos kits
seguintes e a continuidade do
programa, os produtos serão
vendidos a preço de custo ou cedidos à base de troca por insumos
necessários para a fabricação dos
mesmos. A Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Rio de Janeiro
(PESAGRO) doará o primeiro kit
contendo parte dos ingredientes
para a produção do agrobio e da
calda sulfocálcica, assim como
prestará apoio técnico para
implementação desta fase do
projeto.
•Adequação de uma das
estufas do Horto Municipal para
possibilitar a produção de mudas
de hortaliças e olerícolas em
bandejas de isopor , sendo estas
vendidas a preço de custo ou
cedidas à base de troca por
sementes. As mudas produzidas
serão utilizadas também em
hortas escolares.

Caso você esteja interessado em participar
deste projeto, como produtor ou patrocinador,
entre em contato com o
C OMAMP – Rua Presidente Pedreira, 10 –
Fátima – Paraty . Tel.:
3371-2150

Reunião do Fórum DLIS das 9h às 11h Dia 31 de maio de 2001
Reunião do Comamp das 11h às 13h

Revitalização da
BORDA D'ÁGUA de PARATY

tel: 24-99 79 76 19 ou 11 -38 85 93 54
fax: 11 -30 52 38 58

e-mail: paraty@munhoz.arq.br

Local - Parque Hotel
Perequê

Bar & Restaurante

CORUMBÊ

O AMIGO DITÃO DESEJA A TODAS AS
MÃES OS MAIS SINCEROS VOTOS DE

FELICIDADES!

* Piscina e Duchas Naturais
** A mais bela paisagem da região
**Drinks -Petiscos - Frutos do Mar - Aves, Carnes

BR 101, km 179 (a 6 km de Paraty
sentido Rio de Janeiro) - Barra do
CORUMBÊ - PARATY - RJ
FUNCIONAMENTO DIÁRIO ATÉ ÀS 21H.

Folha do Litoral
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Canoagem e despoluição
INSTITUTO NÁUTICO PROMOVE TORNEIO DE CANOAGEM EM PARATY
PARA CHAMAR À ATENÇÃO SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO PEREQUEAÇU
O torneio aconteceu no dia 14 de abril, sábado, às margens do Rio Perequeaçú, na
altura do Centro Histórico. Muita gente parou para ver, durante 6 horas. Cerca de 50
inscritos concorrerem a 6 categorias diferentes: canoa caiçara dupla, caiaque duplo,
Lia Capovilla
caiaque simples, caiaque simples feminino, caiaque simples infantil e luta canadense.
Aos vencedores foram distribuídos
CANADENSE- 1º - Osmar Silva; 2 º Adalberto Magalhães.
medalhas, bicicleta e aparelhos de

telefone celular. A idéia do Instituto foi a
de estimular atividades ligadas ao
esporte náutico e a de valorizar o
espaço de água em torno da cidade. De
acordo com um dos fundadores do
Instituto, Júnior Rameck, a entidade
procura defender uma postura mais
responsável do que a corrente, no que
diz respeito à proteção de nosso bem
mais vital, a água. A cidade, que
cresce a cada dia em torno de dois rios
(Perequeaçú e Mateus Nunes),
descarrega, sem controle, dejetos e
lixo, dando chance para que estes
belíssimos elementos da natureza que
compõem a paisagem urbanística se
tornem inimigos da população e de
visitantes, podendo se transformar em
focos de propagação de doenças.
O evento teve o apoio da Prefeitura
de Paraty através da Secretaria de
Esportes e Lazer e da Secretaria de
Agricultura, Pesca e Meio Ambiente, na
figura do Secretário Stainer Peixoto
Braga, que coletou amostras da água
em 8 pontos diferentes do Rio
Perequeaçú, em locais onde
ocorreram as provas. A coleta das
amostras era uma reivindicação do
Fórum de Desenvolvimento Local,
legítimo instrumento da comunidade
para se comunicar com os poderes
municipais. (Obs.: O resultado da
análise desta amostragem não havia
sido concluído até o fechamento desta
edição.)
O Instituto Náutico Paraty foi fundado
em novembro do ano passado como
entidade sem fins lucrativos. Segundo

INSTITUTO NÁUTICO PARATY
Rua 9, Lote 7, Quadra 6 - Portal de Paraty
(24) 33 71 27 41

Festa do Divino
Espírito Santo

Stainer Peixoto recolhe
amostragem da água
do Rio Perequeaçu
para medir quantidade
de coliformes fecais

...Continuação da capa

Júnior, o estatuto da ONG é baseado no
estatuto da APORVELA - Associação
Portuguesa de Treino de Vela, que
funciona em Lisboa. O INP, fundado por
amantes e profissionais da vida náutica
de Paraty, pretende continuar
acompanhando as ações municipais em
relação ao controle de poluição das
águas, propondo projetos a custo baixo
que ajudem a resolver o problema do
saneamento. Júnior diz que a entidade
mantém também outros projetos em
andamento, como a criação de uma
escola profissionalizante para
marinheiros, a construção de um barco
histórico nas águas de Paraty e a
implantação do Projeto Grael, uma escola
de vela para crianças.
COLOCAÇÕES: CANOA CAIÇARA
DUPLA- 1º - Noé Lopes; Luca Lopes; 2 º Joel Neto, Rodrigo Peixoto; CAIAQUE
DUPLO- 1º - Osmar Silva, Adalberto
Magalhães; 2º - Ian Klink Marquinhos; 3º Gabriel Pires, Vado; CAIAQUE SIMPLES
MASCULINO- 1º - José Abílio; 2º - Sidney
de Paula; 3º - Fabiano dos Santos;
CAIAQUE SIMPLES FEMININO- 1º Tânia Corazza; 2º - Susi Joufflineau; 3 º Márcia Toledo; CAIAQUE SIMPLES
INFANTIL- 1º - Indiara Lopes; 2 º - Bruno
Magalhães; 3º - Paulo Conceição; LUTA

ATENÇÃO: O Comamp está fazendo o recadastramento das Associações
de Moradores e dando apoio para a declaração do IMPOSTO DE RENDA,
pessoa jurídica, cujo prazo final para entregaé 30 de maio de 2001.
A multa para quem atrasar a entrega do mesmo é de R$ 441,00.
NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA!

… e autoridades, grupos de dança, etc.
Missas solenes são celebradas durante três
dias - presididas pelo Menino Imperador.
Nos outros dias são realizados
divertimentos populares com antigas
danças dos Coquinhos, Jardineiras, Velhas
e Marujos, Lanceiros, no Império do
Divino (tablado).
No Domingo de Pentecostes é encerrada a
parte religiosa com procissão solene,
quando o Menino Imperador desfila com o
seu séquito, imagens de Nossa Senhora do
Rosário e do Divino Espírito Santo,
irmandades populares e bandas de música.
No final da procissão acontece a cerimônia
tradicional da troca da coroa pelo chapéu
do Menino Imperador, seguido da queima
do quadro Glória e fogos de artifício.
FOLIA DO DIVINO (Paraty)
Quando falamos das manifestações
folclóricas, não podemos esquecer a figura
de Sílvio Romero, a primeira pessoa a
registrar o seu pitoresco, tendo sido Juiz de
Direito nesta cidade, h´amais de um século
(1877-1879). Normalmente era encontrado
metido em canoas, nas palhoças ou em
meio aos pescadores “...Sobretudo à noite
quando as ‘xibas’ se animavam
entrecortadas de ‘rixas’, ao som de violas e
pandeiros, à luz de um ‘potirão’.
Preparativos - “ Os preparativos para a Festa
começam quando o festeiro vai tratar a Folia
do Divino, para que esta percorra ‘a costa e a
roça’, angariando esmolas. Trata-se de um
grupo de cantadores que têm por incumbênica
percorrer todo o município, coletando fundos
para o custeio da festa. Compõe-se, em Paraty,
de número variável de membros, tendo,
geralmente, o ‘mestre de canto’, que é,
exatamente, o ‘patrão da folia’, sempre um
bom violeiro e bom cantador, que ‘puxa o
canto’, um ‘contramestre’, igualmente
cantador e violeiro, encarregado do
contracanto: um ‘contrato’, tocador de
pandeiro e cantador, um ‘ tripé’..., Tocador de
triângulo de ferro, normalmente um meninote,

Orçamento Participativo
Estadual - OPE 2001
Na reunião realizada pela
equipe da Sepdet - Secretaria
de Estado de Planejamento,
Desenvolvimento e Turismo
em Angra dos Reis, no dia 10
de abril para discutir o
Orçamento Participativo
Estadual
OPE, foram
apresentados os seguintes
tópicos:
1. Retomada do trabalho
iniciado em 1999; 2. Prestação
de contas de demanda
aprovada p/ o exercício 2000
...; 3. Justificativa de parada
das atividades por questões
políticas (saída do Governador
do PDT e de Jorge Bittar - do
PT - da Secretaria de
Planejamento).
Em função destas mudanças,
modificou-se a metodologia
adotada hoje pela Sepdet, além
dos conselheiros que tiveram
prorrogados seus man-datos
até julho de 2001 terá a
participação das Entidades
Civis Orga-nizadas; 4. Na
oportunidade, os
representantes do Fórum de
Paraty ali presentes ficaram
com a incumbência de
encaminhar à Sepdet as prioridades das Demandas
levantadas nas comunidades
até 15 de Maio de 2001;
Essas demandas foram
apontadas na reunião do
Fórum DLIS em 19/04/2001
pelas lideranças comunitárias:
1. Construção de Hospital de
Referência com Centro de
Hemodiálise, em Angra;
2. Construção de Cais e
Terminal Pesqueiro, em
encarregado de um contracanto oitavado
acima, em voz aguda: uma ‘caixa’ ou
tocador de ‘adufe’ - pequeno surdo - que
poderá ser o próprio ‘contrato’ e de mais
alguns violeiros, que eventualmente se
disponham a acompanhar o grupo”.

Paraty.
3. Despoluição das Bacias 1 e
2, em Paraty;
4. Construção de Aeroporto
Regional, nas proximidades de
Angra e Paraty;
5. Implantação de Cursos
Profissionalizantes na área de
Turismo (Agro-ecoturismo,
em Paraty.
Obs.: A construção do
Aeroporto Paraty-Angra em
ponto estratégico, para servir
de referencial aos dois
municípios - proporcionando a
aviação comercial, o que não
possível com os aeroportos
existentes - foi incluída como
nova demanda.
Essas prioridades foram
encaminhadas à sub-Secretária
Adjunta da Sepdet, Haidine
Duarte.
Participaram deste evento os
representantes: do Comamp,
Associação de Moradores:
Taquari, Ilha do Araújo, São
Roque, Barra Grande, Pedras
Azuis, Patrimônio, Trindade,
Mamanguá, Várzea do
Corumbê, São Gonçalo,
Tarituba, Serraria; Comissão
de Defesa do Cidadão e do
Meio Ambiente, Câmara
Municipal, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais,
Cooparaty, GAE-Ufrrj, Acip,
Sebrae, Revitalização da Borda
D'Água, Secretaria de
Agricultura Pesca e Meio
Ambiente, Secretaria de Obras,
Sindegtur, Ciep Dom Pedro I,
Paraty.com, Secretaria de
Educação, Secretaria de Saúde.
ANUNCIANDO
NO JORNAL Folha do Litoral
VOCÊ ESTARÁ EM SINTONIA
COM AS COMUNIDADES

POUSADA ESTRELA DALVA

MARUPIARA LTDA
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1979 - 2001
ANOS

Construindo Paraty

TRADIÇÃO SE CONQUISTA
COM QUALIDADE
Tel.: (24) 3371-1179
Fax: 3371-2177
Av. Roberto da Silveira, 41 - CentroParaty - RJ

CM ARRUDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO

Consulte nossos preços

Tel.: (24) 3362-3397
Rua Carlos Drumond de Andrade, 253
Perequê - Angra. Dos Reis - RJ

TRANQUILIDAE * SEGURANÇA
* BOM PREÇO

BR 101, km 160 - Sertão do Taquari - Paraty - RJ

Tel.: (24) 9227-4341

