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EDITORIAL

Hagua dois o
ssociação de Moradores

do Cabral dá passo 
decisivo para legalização

 - Xamãs chamam saúde
em Paraty

Uma nova ética
para habitação
no Brasil
 Feira Para-ty, cidadão

genda 21 brasileira
está atrasada
daco: seleção de famílias,

uma oportunidade
de desenvolvimento

eminário: Paraty, 
panejamento e 
Patrimônio Mundial
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Filha do Combustível e 
comburente,sem cheiro e 
sabor, líquido incolor essência 
da vida. 
Em Sólido, fluido e gás, a 
todas as formas se adapta ou 
envolve.
De molécula em molécula a 
gota e, de gota em gota, a 
chuva, enchem bacias 
transbordantes em córregos, 
riachos, lagos e doces rios, 
destinados a salgar o mar com 
os sais da terra, que ao sol 
transpira em nuvens de gotas 
ozônicas meteóricas,
lavando, como água benta, a 
terra e os restos de fauna-flora 
das sujeiras do mundo,
Chorume que escorre
Pelas coxias, esgotos, 
Rios mortos, 
enchendo nossos copos de 
águas-de-guerra, águas-tofana, 
águas-pesadas, águas-poluidas, 
águas-furtadas, água-servidas, 
aguardentes... 
Mãe d'Água, afasta de nós esse 
cálice!
E nos dê de beber na cuia 
Das águas-de-batismo
Das águas-de-Oxalá, 
águas-santas, águas-sanas, águas 
claras, aguas profundas, 
águas-do-deserto...
Águas-do-caminho-certo.

Microbacias Hidrográficas

de Paraty

Microbacias Hidrográficas

de Paraty Págs. 4 e 5

Fórum DLIS: Sanemamento Básico de ParatyFórum DLIS: Sanemamento Básico de Paraty
DIA: 22/11/2001

LOCAL: Parque Hotel Perequê
Das 9h às 11h - Saneamento Básico
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REUNIÃO DE

 INTEGRAÇÃO 

DOS CONSELHOS

DIA 22/11/2001

LOCAL: PARQUE

 HOTEL PEREQUÊ

HORA: DAS 14H ÀS 18H
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Folha do Litoral

Associação de Moradores do Cabral
dá passo decisivo para legalização

Agroecoturismo
De 01 a 16 de Setembro, e de

06 a 28 de outubro de 2001 foram
realizadas entrevistas junto às
áreas rurais a fim de levantar
dados para a continuidade do
Projeto “ O AGROECOTURISMO COMO
CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DAS COMUNIDADES RURAIS
DE PARATY” .

Este projeto tem como objeti-
vos principais incentivar a produ-
ção Agroecológica1  e criar meca-
nismos que viabilizem a comer-
cialização dos produtos, em
conjunto ao potencial agroeco-
turístico da Região; criar ações que
estimulem a fixação do homem no
campo, por meio da valorização dos
recursos naturais, sociais, produ-
tivos e culturais, de forma que pos-
sam gerar riquezas a favor da co-
munidade 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,  melho-
rando a cooperação e a organização
entre as comunidades.

Esta fase do Projeto foi execu-
tada com a parceria do COMAMP,
membros do Grupo de Agricultura
Ecológica (GAE/Ufrrj) e pelo
Programa de Residência em Agro-
nomia (convênio firmado com a
Secretaria Municipal de Agricul-
tura, Pesca e meio Ambiente), am-
bos da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro.

Na ocasião, os alunos do GAE,
por meio de um questionário e
entrevistas, explicaram aos Agri-
cultores Familiares, artesões e
pescadores em que consiste o refe-
rido Projeto, além de levantar os
problemas enfrentados na produ-
ção e comercialização agrícola pelos
agricultores e qual é o potencial
agrícola, ecológico e turístico de
cada propriedade.

Embora seja uma
das comunidades mais
carentes do município
de Paraty, o Cabral,
através da sua Asso-
ciação de Moradores,
está se mobilizando em
busca de soluções para
os problemas cruciais
que a afligem. Essa de-
terminação foi de-
monstrada na reunião
do dia 03 de novembro, da qual par-
ticiparam cerca de 60 pessoas,
entre moradores e convidados,
além do presidente do Comamp,
Domingos Oliveira e Lydia Furtado,
membro da Amopam e do Fórum
DLIS e o vereador Carlinhos
Ribeiro.

Além da preocupação com a
imprescindível legalização da en-
tidade, foram abordados temas re-
lativos à estrada de acesso, esco-
la, telefone e, especialmente, à saú-
de. Durante a abertura, o presidente
da associação, Domingos Ramos
do Santos, enfatizou que cabe à co-
munidade a responsabilidade pela
manutenção da estrada de terra que
dá acesso ao Cabral, pois não é
mais possível todos ficarem à es-
pera de providências pelo Poder Pú-
blico, que efetivamente não está
acontecendo. Santos sugeriu a
contratação de alguém da comuni-
dade, que esteja desempregado pa-
ra execução do serviço que poderá
ser remunerado com recursos da as-
sociação. Sugeriu ainda que a co-
munidade, em regime de mutirão, fa-
ça a limpeza ao redor da escola. Foi
levantada a questão do ma-
nilhamento inacabado que faz falta
à comunidade. Segundo foi infor-
mado, o trabalho iniciado pela atual
administração municipal foi parado
por “denúncias da oposição”.

O presidente do Comamp, Do-
mingos Oliveira falou da necessi-
dade de legalização da associação,
para que a mesma tenha acesso aos

recursos que serão destinados às
comunidades para reestruturação
das entidades. Orientou para que
a associação encaminhe ao pre-
feito José Cláudio a ata dessa reu-
nião abordando tais questões. Já
Lydia Furtado enfatizou a dispo-
nibilidade de espaço no Jornal
Folha do Litoral para divulgação
dos trabalhos e reivindicações da
comunidade.

SAÚDE

A professora Sônia de Jesus
Ribeiro, que foi eleita Secretária
de Promoção Social da Asso-
ciação, comentou a respeito de um
relatório sobre saúde, originado
a partir de uma visita de profis-
sionais da Secretaria Municipal de
Saúde (Cybele Ribeiro Amado –
médica, Márcia Cristina de Lima –
nutricionista e Ana Maria Braga
– funcionária do CIS e membro da
pastoral, à comunidade em 29 de
agosto, quando foi constatado o
alto índice de desnutrição infantil
no local.

Nesse relatório, assinado por
Cybele Ribeiro, foi proposta uma
aliança entre as secretárias de
Saúde, Educação, Agricultura e
Promoção Social, para minimizar
tais carências através de ações
conjuntas. O secretário de Saúde,
Rubens Pereira Filho, que já está
de posse deste relatório, recebeu
a professora Sônia de Jesus em
seu gabinete no dia 05 do cor-

rente, quando falou das
providências que serão
tomadas para solucionar
tais problemas.

Tais providências fo-
ram listadas:

1. Designou que nutri-
cionista Márcia efetuasse
nova triagem na comu-
nidade do Cabral, com to-
da a população. A data a-
gendada para esta visita

será no dia 28 de novembro; 2.
Todas as crianças, menores de 05
anos de idade, em situação de
desnutrição, deverão ser cadastra-
das e inscritas no programa assis-
tencial para receberem a cota
mensal de leite. 3. ...A possibilida-
de de encaixar idosos nos progra-
mas assistenciais, mediante a
verificação de algumas alternati-
vas. Para isso, serão tomados co-
mo base os registros em mãos do
Dr. José Aloísio Ribeiro Cabral
(funcionário da Secretaria de Saú-
de); 4. Colocou à disposição da
professora a funcionária Ana
Maria Braga, para que esta ensine
o preparo da multimistura (con-
feccionada a partir de folhas, cas-
cas e sementes de alimentos, en-
contrados em abundância no
município; 5. Tal mistura passará
a ser utilizada até na merenda
escolar, servida aos alunos do Ca-
bral.

LINHA TELEFÔNICA

Foi decidido também sobre a
organização de um abaixo-assina-
do, solicitando a instalação de uma
linha telefônica para a comunida-
de, bem como a instalação de tele-
fones públicos (orelhões).

O vereador Carlinhos Ribeiro
observou que, tanto a escola,
quanto a Associação de Morado-
res do Cabral fazem jus à linha tele-
fônica sem a necessidade de inter-
ferência política de ninguém.

As atividades aconteceram entre
9h e 18h e foram coordenadas pelo
Agrônomo Residente (Secretaria
Municipal de Agricultura) que apoiou
e realizou entrevistas nas comunidades
com o veículo e com a Kombi cedida
pela Secretaria Municipal de Edu-
cação.  A alimentação e as hospeda-
gens do grupo: dias 01 e 02 de
setembro, na Pousada Pedras Azuis;
dias 15, 16, 20 e 21 de setembro, na
Ponte Branca; dias 06, 07, 27 e 28 de
outubro, na Pousada Estrela do Ori-
ente em Taquari) foram viabilizadas
pelo COMAMP e  moradores locais.

Foram visitadas 165 famílias das
comunidades de Pedras Azuis, Paraty
Mirim, Campinho, Patrimônio, São
Roque, São Gonçalo, Tarituba, Taqua-
ri, Barra Grande, Corumbê, Serraria,
Praia Grande Ilha do Araújo, Graúna,
Mato de Dentro, Ponte Branca, Coris-
co, Pantanal, Penha, Cabral, Trindade,
Córrego dos  Micos e Mercado Muni-
cipal do Produtor Rural.

As entidades e pessoas envolvidas
com a coordenação executiva do pro-
jeto farão nova reunião para
elaborarem um seminário, com data a
ser marcada, para a apresentação
sistemática dos dados e do diagnóstico
a fim de favorecer um debate com as
comunidades locais, poder público e
outros interessados que permitam
levantar propostas para a continui-
dade do projeto.

(1) Os princípios básicos da
agroecologia são: reduzir o emprego
de insumos externos; reduzir as per-
das de nutrientes, através do controle
da erosão, diminuição da lixiviação e
do escoamento superficial; incre-
mentar a reciclagem de nutrientes,
promover a produção de alimentos
que se adaptem ao meio ambiente e
às condições sociais e econômicas do
agricultor; respeitar o ser humano e
o meio ambiente e trabalhar os
recursos da propriedade (naturais e
humanos) de forma integrada.

A Comunidade do Paraty-Mirim ganhou uma fazenda-modelo de
maricultura. O Presidente do IED-BIG, José Luiz Zaganelli, esteve  em
Paraty, onde se reuniu com a comunidade pesqueira para apresentar
publicamente o programa junto ao Prefeito José Cláudio, que garantiu total
apoio municipal à iniciativa. Esta é uma das principais medidas para
promover a geração de emprego e renda na zona costeira - uma das
prioridades do plano desenvolvido recentemente pela Associação dos
Moradores e Amigos de Paraty-Mirim, Associação dos Maricultores de
Paraty (AMAPAR) e pelo Instituto de Preservação Histórica e Ambiental
do Cairuçu (IPHAC).

Feira de Ciências do
Colégio Paraty Objetivo,
dia 1/11/2001- Equipe que
ficou em 1º lugar:
Carolina Conti, Caroline
Dabela, Profª. Sônia,
Balbinco, João Paulo
Monticele, Kenji Fonseca
Miuram (e Fellipe Odin,
que não está na foto)
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Programa Saúde da Família
XAMÃS CHAMAM A SAÚDE EM PARATY

Após uma fase de difíceis
negociações com os governos
federal e estadual para viabili-
zarem o repasse da verba para o
Programa de Saúde Familiar em
Paraty, o PSF teve início no
município com a implantação de
quatro unidades em: Ilha das
Cobras, Mangueira, Patrimônio e
Taquari, sendo que a equipe da
unidade instalada no Patrimônio
atenderá também às comunidades
de Campinho, Laranjeiras, Trin-
dade e Pedras Azuis. As comuni-
dades de São Roque, São
Gonçalo, entre outras, serão
beneficiadas pela unidade do
Taquari.

As decisões sobre o PSF foram
consenso no encontro sobre o
mesmo, realizado em 29 de ou-
tubro, com participação do prefeito
José Cláudio, o presidente do
Comamp, Domingos Oliveira, o se-
cretario de Saúde de Paraty, Dr.
Rubem Pereira Filho  e o coor-
denador do PSF em Paraty, Bráulio,
além dos vereadores José Roberto,
Lauro Cantídio, representantes de
Associações de Moradores,
profissionais da área de saúde e
agentes comunitários.

AMOR AO PRÓXIMO

Bráulio, ressaltou na abertura
do encontro que o PSF tem como
objetivo o resgate a atenção
básica à saúde, para tentar
resolver problemas que vêm
ocorrendo na saúde do país -
“Hoje, o atendimento à saúde é
baseado no assistencialismo e na

especialização, esquecendo-se
do todo, da busca do equilíbrio
do ser humano considerando o
meio em que vive”. O
coordenador do programa
convocou toda a comunidade –
governamental ou não – para
trabalharem juntos, pois o
sucesso do PSF depende da
colaboração de todos. ‘AMOR AO

PRÓXIMO’ será a bandeira do
programa.

Quanto à capacitação das e-
quipes que atuarão nestas áreas,
médicos e enfermeiros de Paraty
participaram do curso preparató-
rio para o PSF em Angra dos Reis
e as reciclagens periódicas já
estão previstas. Também já foi
concluído o treinamento da pri-
meira turma de agentes comu-

nitários que farão o trabalho em
campo nestes locais.

LUCROS EM DETRIMENTO DA SAÚDE

O secretário de Saúde muni-
cipal Rubem Pereira, além de citar
dados alarmantes, como a
existência de 54 milhões de brasi-
leiros pobres e carentes, hoje no
país, manifestou sua preocupa-
ção em relação ao grande avanço
e desenvolvimento da ciência
que, quando mal empregado, po-
de até matar. Para ilustrar essa
questão, disse que uma pesquisa
descobriu a existência de 186
medicamentos prontos – que
curariam certas doenças – feitos
pela indústria farmacêutica
brasileira que decidiu não lançá-
los no mercado porque traria
problemas financeiros a
fabricantes de outros medica-
mentos que não curam, somente
amenizam dores e doenças.

Informou ainda que o Con-
selho Federal de Saúde anda
preocupado com os Planos de
Saúde, pois estão faturando
pouco. A matéria que trata deste
assunto foi publicada pelo Jornal
do Conselho Federal de Saúde -
“É este conselho que decide
sobre a saúde dos brasileiros !”,
concluiu.

Rubem comentou também
que Cuba implantou este mesmo
tipo de programa (PSF) e, embora
seja um país pobre e sofra um
boicote econômico dos EUA, é o
primeiro em saúde no mundo. Um
dado impressionante, segundo
informou é que, após a implanta-
ção do programa, muitos hospi-
tais foram fechados, pois sim-

plesmente deixaram de ser neces-
sários.

LUCRO SOCIAL

Falando em nome das Associ-
ações de Moradores, Domingos
Oliveira afirmou que Paraty não
fica atrás nem à frente do Brasil
como um todo em termos de
problemas de saúde. Resgatar a
saúde do município, através do
PSF , é uma das principais metas
do COMAMP, conselho que tem
apoiado intensivamente o progra-
ma - “O único lucro do conselho
é o social !”.

O presidente do Comamp con-
vocou todos a participarem efeti-
vamente das associações das
regiões em que vivem, pois “esse
é um meio de revolução social,
começando pelos nossos quin-
tais”. Um dos grandes problemas
apontado por Domingos é tirar
um raio-x das comunidades e
quem pode ajudar nisso são os
agentes comunitários da saúde,
afirmou.

XAMÃS

Interessante e não usual foi
ouvir de um profissional técnico
da área de saúde do governo
municipal a citação das práticas
dos Xamãs - “Há tempos, eles fa-
ziam atendimento local nas casas
ou tribos, usando elementos da
natureza - até mágicos - e muito
amor nos tratamentos”. Concluin-
do, chamou os agentes comunitá-
rios da saúde de Exército de
Xamãs, sendo eles os que vão
resgatar a dignidade, a humani-
dade e a fraternidade.

Os Xamãs também foram
referenciados no pronuncia-
mento do prefeito municipal. José
Cláudio considera complicado
resolver os problemas do hospi-
tal, por exemplo, mas que os
agentes comunitários, sim, é que
podem reverter o péssimo quadro
em que se encontra a saúde
municipal, agindo como verda-
deiros Xamãs.

Ao final do encontro houve a
entrega dos certificados de
conclusão e dos manuais de
referência ao agentes comunitá-
rios que concluíram o curso.

Equipe do PSF - Paraty

...das mãos do prefeito José
Cláudio,...

...do vereador José Roberto
que, junto com o vereador
Lauro Cantídio, representaram
a Câmara Municipal no
evento,...

...do coordenador do PSF em
Paraty, Bráulio Fernandes

AGENTES DE SAÚDE RECEBEM

CERTIFICADOS...

Texto sobre relatório de André
Góes, secretário operacional do
Comamp

Paraty corre o risco de ficar sem o Centro de Convivência do
Idoso. O projeto faz parte de um Programa Estadual que visa proporcionar
um espaço de lazer e de atendimento geriátrico. Para isso, o Prefeito José
Cláudio está tentando um acordo entre Governo Estadual e vereadores
quanto ao prazo de entrega da documentação necessária.

Prefeito José Cláudio considerou positiva a visita do
Superintendente Estadual do IBAMA, de representantes do DER e
do Ministério Público a Paraty. O serviço de manutenção e limpeza da
estrada Paraty Cunha, realizado pela Prefeitura em agosto deste ano, deixou
de ser considerado crime ambiental. A multa de R$60 mil foi reduzida para
R$6 mil e a Prefeitura vai assinar um termo de ajuste de conduta se
comprometendo a investir no município o equivalente a R$54 mil. O
grupo também entendeu que é necessária a demarcação dos limites do
Parque na estrada e estarão providenciando a construção de duas guaritas.

TELEMAR divulgou chegar a quase três mil, o número de linhas
telefônicas a serem instaladas em Paraty, entre acessos individuais e
públicos. Praia do Sono, Trindade, Tarituba, Taquari, Barra Grande,
Fazenda Graúna, Corisco, Coriscão, Corisquinho, Ilha do Araújo, Sertão
da Colônia, Ponte Branca, Zona Urbana, Cabral e Pouso da Cajaíba são as
localidades contempladas no primeiro programa. Praia Negra, Penha, Sertão
do Mato a Dentro e Praia Vermelha só vão receber telefone em 2006, de
acordo com o Plano Geral de Metas estabelecido pela empresa junto à
ANATEL. Mas o Prefeito não está de acordo e já está providenciando
para que o telefone chegue à estas comunidades, no máximo, até o ano que
vem. Ele justifica: “Na temporada, o número de potenciais usuários
aumenta e a necessidade do serviço também”.

Notas de Paraty
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FÓRUM DLIS: BACIAS HIDROGRÁFICAS...

(D) João Jerônimo (Conselho Municipal de Turismo), Gláuber Pinheiro (Crea/RJ), José Cláudio (prefeito de Paraty), Dibe Melo
(Emater), Luís Henrique (Eletronuclear), Wilson Rocha (Sanitarista)

Consultores do Sebrae em visita para descobrir o tempero do
Fórum DLIS: Domingos (comamp/Dlis) Paulo Sérgio Vasconcelos
(Sebrae)- semiJosé Leão Filho(Sebra1), Sílvio Trapa (Sebrae),
Armando França (Sindegtur), Maria Rizoneide ( Comamp/Dlis),
Agachado: Almir do sRemédios (Dlis), Sibele Wizentier (sebrae/
Dlis), Maria Auxiliadora (Sebrae/Dlis)

Dibe  Melo faz exposição sobre as bacias hidrográficas de
Paraty, afirmando que Barra Grande está incluída no
projeto Rio Rural, com recursos de R$ 295 mil

O vice-Prefeito João Carlos
(Consultor espontâneo jurídico
do Fórum) compõe a segunda
mesa de debates

Gláuber Pinheiro
(representando o Crea/RJ)
entrega ao Fóruma, fita sobre o
Movimento de Cidadania pela
Águas, para divulgação nas
escolas e comunidades.

Visando à produção de
conhecimento sobre os recur-
sos hídricos, saneamento básico
de Paraty e à sensibilização das
comunidades sobre a utilização
desses recursos, o Fórum DLIS
reuniu-se em outubro, tendo
como pauta, não só “Bacias
hidrográficas” e “Saneamento
Básico”, como também um
“fantasma” que, volta e meia,
ronda a Costa Verde: a questão
da energia nuclear, especial-
mente sobre a recente divul-
gação da imprensa sobre o
vazamento de  Angra I. A mesa
deste fórum foi composta pelo
prefeito José Cláudio (subs-
tituído, logo após, pelo vice-pre-
feito e consultor jurídico do
Fórum Delis João Carlos), João
Jerônimo (Comtur),Wilson Ro-
cha (Sanitarista e consultor Fó-
rum Dlis), Dibe Melo (Emater),
Glauber Pinheiro (Crea/RJ) e
Luís Henrique (Eletronuclear).

A abertura do evento foi feita
por Maria Auxiliadora (Sebrae)
que falou sobre o Fórum em si,
programas e projetos em anda-
mento no município. Em segui-
da, Domingos Oliveira comen-
tou  a leitura que tem feito sobre
o sucesso e o reconhecimento
do gerente de desenvolvimento
sustentável do Sebrae Nelson
Moreira Franco, como o me-
lhor Fórum do Rio de Janeiro -
“O sucesso deste Fórum deve-
se, principalmente, à participa-
ção espontânea e representativa
dos diversos setores da socie-
dade organizada e a forma de
gestão que coordena as ações,
através de um Gerenciamento
Integrado e dinâmico, que se
utiliza de uma metodologia de
síntese e análise, operando na
linguagem, tendo como dimen-
sões: o conhecimento, a percep-
ção, a comunicação, a apren-
dizagem e a organização de todo
ser vivo, possibilitando uma au-
to-consciência sobre a autono-
mia operacional do indivíduo e
a dinâmica social.”

O prefeito José Cláudio
ressaltou a importância da
realização do Fórum, falou
sobre o assoreamento dos rios
e das denúncias de desmata-
mentos e da grande quantidade
de lama fecal que está sendo
despejada nos mesmos. José
Cláudio admitiu que a prefei-
tura está encontrando dificulda-
des para efetuar obras que para
correção dos problemas, esbar-

rando em leis e no Ministério
Público (que resulta em multas)
em questões como a limpeza
dos rios e do lixão de Terra No-
va.

QUESTÃO DAS ÁGUAS

O representante do Crea/RJ,
Glauber Pinheiro disse que ,
citou a Lei Federal 9.433 sobre
recursos hídricos, na qual cons-
ta o que também é uma reco-
mendação da comunidade cien-
tífica, que a gestão dos recursos
hídricos - que “é de domínio
público”, “recurso finito”(Art.

1) e não infinito como se pensa
- seja executada através das
bacias hidrográficas e de forma
integrada entre governos, socie-
dade civil e usuários e não
apenas pelo governo municipal
ou estadual. Segundo Pinheiro,
a lei prevê a formação de três
comitês de bacias, representan-
do cada um dos segmentos. In-
formou ainda que o CREA foi
eleito representante da sociedade
civil de um comitê existente para
cuidar das bacias de São Paulo
e Minas Gerais e que esse
comitê está trabalhando pela
criação de uma Agência das
Águas.

O representante da Emater,
Dibe Melo, se reportou a um
trabalho realizado em 1996
sobre bacias hidrográficas do
governo do Estado do Rio de
Janeiro. Neste trabalho, infor-
mou, consta que há 12 micro-
bacias localizadas no município
de Paraty: o rio Perequê-Açu,
por exemplo, pertence a uma
microbacia e o rio Mateus Nu-
nes pertence a outra.

De acordo com Melo, o go-
verno estadual anterior não des-
tinou recursos desse projeto pa-
ra as microbacias da região:
Baía da Ilha Grande. Este
projeto foi resgatado recente-
mente pelo governo atual, agora
com o nome de Rio Rural. Ele
informou ainda que já há
recursos destinados à microba-
cia da Barra Grande (uma das
12 mencionadas) no valor de
mais ou menos duzentos no-
venta e cinco mil reais, mas não
se sabe se serão recebidos ou
não. Tais recursos poderiam ser
usados para educação, saúde,
moradia, daquela comunidade,
sugeriu, “E por que esta comu-
nidade, ou esta microbacia, foi
escolhida? Porque na época era
a comunidade que tinha uma
Associação de Moradores mais
organizada?”, concluiu.

João Jerônimo (Comtur),
então, falando sobre o apro-

veitamento hidroelétrico e
hidroenergético das bacias,
informou que a ANEEL é a
agência que regula estes usos
através de leis federais; que há
um portal na Internet com deta-
lhes sobre o assunto. Por fim,
propôs a criação de um Movi-
mento da Cidadania pelas Águas
para a Baía da Ilha Grande, pois
a legislação atual não é adequada
para esta região.

 Wilson Rocha disse ser mais
uma dádiva natural de Paraty:
“todos os nossos rios não
interferem em outros municí-
pios; todos nascem e morrem
no município. Então, a gestão
das microbacias poderia ser
apenas municipal. Observou
que costuma-se fazer uma
confusão entre rede de drena-
gem (chuvas) que deve ser se-
parada da rede de esgoto. “É
por isso que se tem tanto
mosquito, pernilongo,  ou seja,
vetores de doenças.” Segundo
ele, a situação ainda é pior du-
rante os meses de setembro e
outubro; época das primeiras
chuvas e que trazem todas as
sujeiras (fezes de animais, por
exemplo) através dos rios. “É a
época que se tem mais doenças
gastro-intestinais”. Esclareceu
ainda que a gestão das bacias
(natureza) não tem nada a ver
com o uso comercial da água
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... E SANEAMENTO BÁSICO - FÓRUM DLIS

TV Eco de volta a Paraty, faz cobertura do evento. Da esquerda
para adireita: André Goes (Secretário do Comamp), Sueli Bibas
(Paraty-mirim), Josias Pereira, Hermes Dantas, Urubatan Silva
(TV Eco) Érica Braz (Gae/Uffrj), Lídia Furtado (Ass. Moradores
Mangueira, Maria do Espírito Santo (São Roque).

que é feito pela prefeitura e pela
Cedae.

O vereador José Roberto,
interveio, afirmando que o
Fórum apenas desperta as
comunidades para os proble-
mas. A prática, segundo ele, está
muito longe. Citou como
exemplo a coleta de lixo. Salien-
tando que “ao mesmo tempo em
que se faz um grande projeto
para salvar as bacias hidro-
gráficas, o governo federal ins-
tala uma Usina Nuclear no nos-
so quintal”. O vice-prefeito João
Carlos ressaltando a importância
do Fórum DLIS, “sugeriu que
o Fórum faça um encaminha-
mento à Secretaria Estadual de
Agricultura, afirmando que
tomou conhecimento de verba
para pagamento da microbacia
da Barra Grande e pediu a im-
plantação o mais rápido pos-
sível. Ele disse que fará o mes-
mo em nome da prefeitura.

VAZAMENTO EM ANGRA I

A respeito do vazamento em
Angra I, noticiado pela revista
Época, o superintendente da
Eletronuclear, Luís Henrique
Oliveira, disse que tudo come-
çou com a publicação dessa
matéria “sobre um assunto que
não merecia tamanho destaque”
e, a partir daí, foi espalhada por
toda a imprensa. Afirmou que a
Usina Angra II, com um ano de
funcionamento, está batendo

todos os recordes de produção
de energia ficando entre as dez
melhores do mundo. Afirmou
que em nenhum momento a
usina esteve fora de controle.
Em seguida, leu um texto
escrito pelo prefeito de Angra
dos Reis, em que o mesmo
afirma ter sido uma matéria
especulativa. Segundo Luís
Henrique, o que houve foi um
defeito numa válvula que pro-
vocou a saída de água do siste-
ma de refrigeração do reator,
água esta que foi purificada e
canalizada de volta ao sistema,
sem contaminar. Explicou que
são feitos relatórios diários por
uma equipe de vigilância e
enviados a vários órgãos, entre
eles, a Defesa Civil de Angra dos
Reis.

Salientou ainda que o ocor-
rido foi classificado como
Evento não-usual, e não liberou
elementos radioativos no meio
ambiente. Disse ainda que a Co-
missão Nacional de Energia Nu-
clear avaliou o evento logo após
ser informada e, depois de  con-
cluída a avaliação, autorizou o
funcionamento do reator nova-
mente. Concluiu esta apresen-
tação fazendo uma pergunta, à
qual ele próprio respondeu: Por
que a imprensa não foi infor-
mada? Porque não havia motivo
suficiente.

João Carlos complementou,
então, esclarecendo que era a
sua opinião como cidadão e não
como vice-prefeito de Paraty,
que a energia nuclear é neces-
sária, devido à crise energética
do país, embora a tendência se-
ja de diminuição e que outras
formas de geração de energia
também podem trazer riscos ao
meio ambiente. Sobre o risco de

acidente nuclear, disse que é
importante que tenhamos
informação do que acontece
sempre, para que nos prepa-
remos e para que não criemos
fantasmas psicológicos. Infor-
mou ainda que a Eletronuclear
está recuperando a BR-101 des-
de o trevo de Angra até o trevo
de Tarituba com recursos pró-
prios. Mas que não basta, é pre-
ciso que a Eletronuclear seja
parceira (Eletronuclear, prefei-
tura de Paraty, prefeitura de
Angra dos Reis e as sociedades
civis) de Paraty na recuperação
da BR-101 desde Tarituba até
Ubatuba e também de Paraty até
Cunha.

João Carlos terminou seu
comentário, pedindo que a
prefeitura e a Defesa Civil de
Paraty sejam incluídas na rede
de informação diária, ou seja,
que passem a receber os rela-
tórios mencionados, diaria-
mente, ao que Luís Henrique
respondeu ser possível, porém
após negociação com a Co-
missão Nacional de Energia
Nuclear - que produz tais rela-
tórios.

Almir  dos Remédios  re-
presentante do Fórum e da
comunidade pesqueira de Pa-
raty, manifestou a preocupação
dos pescadores, uma vez que
as correntes marítimas levam
águas da usina para a Baía de
Paraty, segundo afirmou.

Sueli Bibas, moradora de Pa-
raty Mirim, sugeriu o controle
civil e questionou se vai sair
mesmo a usina Angra III.

João Jerônimo questionou
quanto ao recebimento dos rela-
tórios, "se passarmos a recebê-
los, quem vai analisá-los?  “...A
tendência é irem para a gaveta.”

Domingos Oliveira pergun-
tou se houve ou não falha huma-
na? E, em nome das  comuni-
dades de Paraty, solicitou  infor-
mações prévias sobre possíveis
acidentes, via correio eletrônico
ao Comamp.

Luís Henrique, apesar de
todos continuarem a se referir
ao vazamento, voltou a afirmar
que não houve vazamento e que
não houve necessidade de se
notificar a sociedade em geral.
reafirmou que não passou de
Evento não usual e não haven-
do necessidade de nenhum tipo
de plano de emergência.
Afirmou em relação aos riscos:
“... tem-se que discutir com
transparência antes, não após
acontecer algum acidente.”
Reconheceu o distanciamento
da Eletronuclear no diálogo

O vereador José Roberto,
representando a Câmara
Municipal

Luís Henrique - Eletronuclear
disse que Usina não vazou.

com as comunidades e convidou
o representante do Fórum e
pescadores  para visitarem em
grupo o laboratório de águas da
usina em Angra.

Respondendo à pergunta de
Domingos Oliveira observou:
“Tecnologicamente falando,
quando houver uma falha, 70%
pode ser falha humana, e 30%,
do próprio equipamento. Das
nove paradas, desligamento da
usina, ocorridas num período de
dois anos (maior número do
mundo no período, hoje não
mais) quatro, foram por causa
de problemas externos elétri-
cos".

Sugeriu que se marque outra
ocasião para continuar as
discussões e responder mais
perguntas, pois o assunto
requer muito mais tempo.

Paraty, 13 de novembro de
2001.

À
CÃMARA DOS VEREA-
DORES
Senhor Presidente
Wagner de Oliveira Santos
PARATY-RJ

O CONSELHO MUNI-
CIPAL DAS ASSOCIAÇÕES DE

MORADORES DO MUNICÍPIO DE PARATY (COMAMP), insti-
tuição que representa as Associações de Moradores através
de uma gestão colegiada e apartidária, tendo como missão
integrar social e economicamente as comunidades de Paraty
através das seguintes metas:

- Ampliar a participação dos moradores e a legalização
das associações.

- Garantir o direito de comunicação entre as comunidades
através dos sistemas

     de correios, telefonia ou radioamador.
- Garantir às comunidades o direto à saúde preventiva;
- Garantir a pavimentação das estradas vicinais;
- Dotar os núcleos rurais com infra-estrutura agroeco-

turística, reflorestar as margens dos rios com palmito, coco,
madeira-de-lei ,etc.

Solicitamos, com o aval dos representantes das comuni-
dades,  que esta Casa Legislativa conceda  ao COMAMP o
título de Utilidade Pública,  não só para atender à exigência
da Lei 928/93, mas também como reconhecimento da
importância desta Entidade no processo de emancipação das
Associações de Moradores, elemento fundamental no
desenvolvimento sócio-econômico participativo de nosso
município.

Portanto gostaríamos de ser convidados para uma Audiên-
cia Pública, para esclarecermos qualquer dúvida sobre este
Conselho.

Agradecemos antecipadamente ,

Domingos de Oliveira
Dir. Executivo COMAMP



6 Folha do Litoral NOVEMBRO 2001

I Feira Para-ty Cidadão

A necessidade da “constru-
ção de uma nova ética que
redefina a função social da cida-
de” foi a tônica do seminário “U-
ma nova ética para habitação no
Brasil”, realizado no Crea-RJ, no
final de outubro, no Rio de Janei-
ro, durante o qual foi apresentado
o Projeto Moradia, do Instituto
Cidadania, por Luís Inácio Lula
da Silva, (presidente de honra do
PT e membro do Conselho Con-
sultivo do Instituto).

Da mesa do evento partici-
param José Chacon de Assis (pre-
sidente do Crea-RJ), Luís Inácio
Lula da Silva, a vice-Governadora
Benedita da Silva, o presidente
regional do PT, Gilberto Palmares,
o prefeito de Armação de Búzios,
Delmires de Oliveira Braga, o pre-
sidente do Instituto dos Arqui-
tetos do Brasil, Carlos Fernandes
e o presidente do Sindicatos dos
Arquitetos, Canagé Wilhena.

Falou-se do déficit de habi-
tação no país, de 6 milhões de
moradias e da perda da função
social da cidade, e que nos gran-
des centro impera uma filosofia de
habitação pautada em práticas
especulativas, o que os frag-
mentou “entre o morro e o asfalto,
condomínios fechados e ocupa-
ções clandestinas ou irregulares,
que culmina na exclusão de ha-
bitantes desassistidos.

Para o presidente do Crea -RJ,

Uma nova ética para a habitação no Brasil

José Chacon “Uma ampla Reforma
Urbana só será viável quando a
gestão da cidade seja sobera-
namente exercida pela sociedade
civil e produza políticas públicas
que reduzam a exclusão social e
reconstruam a cidadania sob uma
nova ótica”.

Segundo o Projeto Moradia,
o foco não está somente na casa,
mas na cidade, uma vez que não
adianta só construir a moradia
(como ocorre nos loteamentos ir-
regulares e em muitos regulari-
zados) sem construir a infra-
estrutura (escola, transporte, sa-
neamento, saúde, lazer, etc). O

projeto estima uma modificação
das condições habitacionais do
país em 15 anos, impulsionando a
construção civil para “geração de
emprego em curto espaço de
tempo”. Além da proposta de
moradia popular, o projeto sugere
melhorias dos sistemas de sa-
neamento básico e de coleta de
lixo nesse período com investi-
mentos de R$ 90 bilhões que
sairiam de parte da arrecadação
de ICMS e do FGTS.

Ao final do evento, Lula con-
cedeu uma entrevista coletiva, na
qual falou da crise energética do
país e criticou o governo que,

afirmou, ficou incomodado com
o Projeto Fome Zero, também do
Instituto Cidadania. Na época, o
presidente Fernando Henrique
falara que o Projeto Fome Zero
geraria inflação. Lula disse ainda
que o país vive uma crise de
planejamento e que o Instituto
lançará ainda dois projetos de
combate aos problemas de ener-
gia e de segurança. “Precisamos
de divisas, mas enquanto crian-
ças morrem de fome sem poder
tomar nem um copo de leite de
soja, a gente exporta soja para
fazer ração para porcos na frança
e em outros países”.

O Jornal Folha do Litoral
perguntou ao possível candidato
a presidente pelo PT qual o seu
posicionamento sobre três ques-
tões próximas à região da Costa
Verde e, particularmente ao muni-
cípio de Paraty: A questão da E-
nergia Nuclear e a construção da
usina Angra III, a Agenda 21 e
Programa de saúde Familiar. Lula
respondeu: “ O companheiro na
verdade quer uma orientação
sobre a questão programática do
PT. Primeiro, com relação à ener-
gia nuclear o PT... foi contra a
energia nuclear. No início o PT
achava que o Brasil não preci-
sava disso... O PT criticou o acor-
do que o Brasil fez com a
Alemanha, que já era defasado
(...) com tecnologia defasada.
Agora que esta aí, é preciso
cuidar disso, para evitar um mal
maior...”

Sobre a agenda 21 – “... vamos
ter um encontro no Amapá (em
novembro) para discutir a questão
do desenvolvimento sustentável,
(...) a questão da preservação
ambiental no nosso país. Vai ser
um encontro nacional que nós
pretendemos (...) nesse encontro
tirar uma diretriz para que o PT
possa trabalhar no programa de
governo...

Sobre saúde familiar - “...na
política, que em algumas cidades
tem nomes diferentes: Saúde em
Casa, Médico de Família, o PT tem
podido provar, ao longo da sua
administração, que fica muito mais
barato (...) evitar que as pessoas
fiquem doentes, com uma
medicina preventiva, do que você
curá-la depois que ela está doente.
É por isso que nós implantamos
em Brasília e foi desmontada; que
em muitas cidades que o PT
governa, nós implantamos o
Médico de Família. E em São Paulo
começa a ser introduzido agora os
primeiros núcleos da chamada
Saúde em Casa ou Médico de
Família...

Eu acho que é uma coisa que
deveria ser bom pro Brasil como
um todo.”

Foi um sucesso a I Feira Para-
ty Cidadão, cujo objetivo foi
integrar as instituições,
associações conselhos, escolas,
governo municipal visando ao
desenvolvimento social e
econômico do município.

O evento, realizado em 13 de
outubro, teve apresentações de

Fanfarra da Escola mangueira,
Teatro dos alunos do Cembra,
com direção de Themilton, Coral
dos alunos da Mangueira
(coordenação da professora

Janete), Grupo Dançart da
Mangueira, Teatro de Rua de
Angra dos Reis (com direção de
Zequinha), Desfile de moda das
crianças de Paraty (Obstáculo e

Maresia) e Teatro “Jovens por
uma Missão.

Participaram e apoiaram:
Fundação Leão XIII, Comamp,
Sebrae, ACIP, Cooparaty, Simpar,

PAIF, Cembra, Conselho Tutelar
e Assistência Social, Proed,
Conselho Anti-drogas do Rio de
Janeiro e Secretaria Municipal de
Obras e Meio Ambiente

1

2

3

4 5 6

7 8

1. Teatro de Alunos do Cembra;
2. Coral dos Alunos da Mangueira;
3. Fanfarra da Escola Mangueira
4. Recreação de crianças indígenas de
Paraty
5. Teatro Jovem Procura Missão -
Louvarte;
6. José Cláudio (prefeito), Secretária
de Promoção Social, Marli Cardoso
(coordenadora do evento;
7. Teatro de Rua de Angra dos Reis;
8. Representantes dos Conselhos de
Paraty;

 Carlos Dei
FOTOS: CARLOS DEI

Lula apresenta o Projeto Moradia, observado pela vice-
Governadora do Estado do Rio de Janeiro, Benedita da Silva e
pelo presidente do Crea-RJ, José Chacon
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Seleção de famílias: uma
oportunidade de desenvolvimento

Nas edições anteriores foi
noticiado que o IDACO está am-
pliando suas atividades em Paraty e
arredores. O novo projeto se encontra
na fase inicial de implantação, sendo
executado em parceria com a Uni-
versidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, a Embrapa e as Associações
de Barra Grande, Campinho, São
Roque e Taquari, com o apoio da
Prefeitura Municipal de Paraty e do
COMAMP.Nesta etapa estão sendo
selecionadas algumas famílias na-
quelas comunidades rurais para que
sejam instaladas glebas de produção
ocupando uma pequena parte das suas
terras, chamadas de unidades de-
monstrativas pelos técnicos.

Como exemplo ilustrativo das ati-
vidades previstas está a montagem de
algumas parcelas em áreas abando-
nadas que estão se transformando em
capoeira improdutiva.Na comunidade
de Barra Grande já foram pré-
selecionadas 7 famílias enquanto que,
em Campinho, este número chega a
12 famílias. Já o assentamento de São
Roque registra 15 famílias interes-
sadas em participar do projeto, total
muito próximo das 11 famílias cadas-
tradas em Taquari.

Este é um projeto de pesquisa em

Devido à excessiva demora
na elaboração da Agenda 21
brasileira, o país pode ir à reu-
nião Rio+ dez (cúpula da ONU)
em Johannesburgo (Áfri-ca do
Sul) no próximo ano de mãos
vazias.

Essa conclusão está no
diagnóstico apresentado por
ambientalistas no encerramento
do 13º Foro de Ministros da
América Latina e do Caribe,
realizado mês passado no Rio
de Janeiro, com participação do
Presidente da República.

Embora Fernando Henrique
Cardoso tenha destacado a im-
portância do protocolo de Ky-
oto, para limitar a emissão de
gás carbônico, que os EUA se
recusam a assinar, criticando a

Agenda 21 brasileira está
atrasada: dizem ambientalistas

posição deste país, ambien-talistas
também criticaram o go-verno por
não dar prioridade à Agenda 21
brasileira.

Segundo os representantes de
ONGs, a Agenda 21 foi proposta e
acordada na Rio 92 (1992), mas só
em 1997 o Brasil criou uma comis-
são para discutir o tema, o que de-
monstra falta de prioridade do go-
verno para o assunto.

O Ministério do Meio Ambiente
discorda das críticas e diz que o do-
cumento não está atrasado, tendo
o secretário-executivo do Meio Am-
biente, José Carlos Carvalho afir-
mado “Para que a agenda refletisse
a opinião de uma sociedade tão
diversa como a brasileira, foi neces-
sário tempo para fazer reuniões em
todos os Estados do país”.

sistemas agroflorestais, adubação
verde e coleta de sementes florestais,
com participação direta dos pe-
quenos agricultores locais nos re-
sultados finais. A produção obtida
nas unidades demonstrativas é de
propriedade das famílias selecionadas,
podendo ser comercializada após o
estudo realizado pelos técnicos da
Universidade Rural e da Embrapa.

Os selecionados deverão parti-
cipar, no dia 13 de novembro, de uma
visita até a Fazendinha Agroecológica
da Embrapa, localizada em Sero-
pédica, onde poderão comprovar a
viabilidade econômica e ambiental
das técnicas que se pretende repro-
duzir nas unidades demonstrativas
de Paraty. Neste dia, com saída pela
manhã e retorno à noite, os visitantes
irão conhecer algumas experiências
com agricultura orgânica e adubação
verde, além de participarem de um
evento chamado de Dia de Campo
de Colheita e Beneficiamento do
Palmito Pupunha.

Já nos dias 1 e 2 de dezembro os
selecionados deverão participar do
Curso de Manejo Agroecológico dos
Solos, a ser realizado pelo IDACO
em Paraty. Esta capacitação irá
mostrar algumas técnicas de controle

da erosão, de recuperação das terras
e de preparo do biofertilizante.

Tanto a excursão à Fazendinha
Agroecológica quanto o Curso de
Manejo Ecológico dos Solos fazem
parte do aperfeiçoamento cultural
realizado pelo IDACO na prepara-
ção e capacitação das famílias
participantes, pois o melhor investi-
mento que existe é o estudo. A parti-
cipação está aberta ao público em
geral para ambos os eventos, mesmo
que os interessados não tenham sido
selecionados para instalação de
unidades demonstrativas em suas
terras, desde que tenham vagas
disponíveis.

O leitor já percebeu que existe
grande seriedade e responsabilidade
no trabalho, sendo que as principais
condições exigidas para participar no
projeto são o compromisso e a con-
fiança pessoais. O processo de
escolha das famílias ainda não foi
concluído, bastando que os inte-
ressados procurem o técnico do
IDACO Rodrigo Bacellar Mello, que
é o responsável pela seleção dos
participantes, ou a diretoria das
respectivas Associações locais ou o
próprio COMAMP, para inscrição,
esclarecimentos das dúvidas ou
apenas para a participação nos
eventos.

AMOPAM - Associação de
Moradores do Parque Mangueira

CONVOCA Toda a comunidade de Moradores
e Amigos do Parque Mangueira para a

ASSEMBLÉIA no dia 23 de novembro de
2001, às 19h, na Escola da Mangueira para

tratar de Assuntos de Interesse Geral.
Amarildo Perfeito dos Santos - Presidente.
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CM ARRUDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO

Tel.: (24) 3362-3397
Consulte nossos preç os

Rua Carlos Drumond de Andrade, 253
Perequê - Angra. Dos Reis - RJ

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

TRADIÇÃO SE CONQUISTA
COM QUALIDADE

Tel.: (24) 3371-1179

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

1 9 - 2097 011 9 - 2097 01

Construindo ParatyConstruindo Paraty
AN SOAN SO
2222

MARUPIARA LTDA

GANHE DINHEIRO TRABALHANDO

COM  AGROECOTURISMO
HOTÉIS, RESTAURANTES, MARINHARIA, SERVIÇOS OPERACIONAIS,
PASSEIOS ECOLÓGICOS, TRANSLADOS, EXCURSÕES

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

Seminário: Paraty, planejamento
e Patrimônio Mundial

FÓRUM  DLIS e COMAMP  APOIA COM SUA PARTICIPAÇÃO

  Paraty é candidata a 
Patrimônio Mundial, por este 
motivo será realizado um 
seminário cujo o objetivo é a 
discussão e a formatação de 
um documento que venha 
integrar o dossiê a ser enca-
minhado à UNESCO, espe-
rando-se aprofundar ques-
tões ligadas ao planejamento 
estratégico, projetos priori-
tários de infra-estrutura urba-
na, bem como reunir suges-
tões e contribuições técnicas 
e conceituais a respeito de 
Paraty. 
  Haverá também uma expo-
sição dos projetos debatidos 
pelo  Fórum Dlis de Paraty e 
estudos locais de preservação 
do patrimônio material e 
imaterial  feita por três  gru-
pos de trabalho.A organi-
zação pretende reunir as 
autoridades, representantes 
da sociedade local e profis-
sionais das áreas afins para o 
debate de experiências sobre 
o tema, assim como estabe-
lecer os compromissos e res-
ponsabilidades das partes  
envolvidas. O evento será 
realizado nos dias 30 de no-
vembro e 1º de dezembro e 
terá a participação de auto-
ridades municipais, estaduais 
e federais.

Pré-programa

A abertura do evento contará 
com a presença de perso-
nalidades do cenário nacio-
nal, estadual e municipal 

que, desta forma, pres-
tigiarão a candidatura de 
Paraty ao título de Patri-
mônio Mundial: Maria 
Celina de Azevedo Rodri-
gues (diretora Geral do De-
partamento Cultural do 
Ministério das Relações 
Exteriores  Palácio Itama-
r a t y / D F ) ;  F r a n c i s c o  
Weffort (Ministro da Cul-
tura); José Sarney Filho 
(Ministro do Meio Am-
biente); Anthony Garo-
tinho (Governador do 
Estado do Rio de Janeiro); 
André Corrêa  (Secretário 
de Meio Ambiente/RJ); 
Jorge Werthein (repre-
sentante da UNESCO no 

Brasil-DF); Carlos Heck  
(Presidente do IPHAN/DF); 
Helena Severo  Secretária 
de Estado e Cultura/RJ; José 
Cláudio de Araújo  (Prefeito 
de Paraty/RJ); José Roberto 
Marinho  (diretor Geral da 
Fundação Roberto Ma-
rinho/RJ); 
  No primeiro dia serão dis-

cutidos os seguintes temas-:  

"As tendências atuais da 

UNESCO para a inclusão de 

sítios na lista do Patrimônio 

Mundial (conferência); 

"Experiências recentes e 

sugestões para a estratégia de 

Paraty" (painel 1), Plano Di-

retor  Programas de ação  

governamentais privados / 

Um plano estratégico para 

Paraty (painel 2).
  2º dia  "Porto do Ouro  

Evolução urbana de Paraty  

as trocas de riquezas mate-

riais e imateriais pelos cami-

nhos da Mata Atlântica" 

(conferência); "Os cami-

nhos da civilização em 

Paraty" (painel 3); "Pre-

servação e a questão urbana 

em Paraty" (grupo de 

trabalho 1), "Patrimônio ma-

terial e imaterial" (grupo de 

trabalho 2), "Patrimônio Na-

tural" (grupo de trabalho3).

Paraty, o porto do Caminho do Ouro

FOTO: PIPOCA

Paraty, 12 de novembro de 
2001

M e n s a g e m  à  C â m a r a  n º  
050/2001

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores

  Pela presente mensagem, 
estamos enviando a essa 
Egrégia Casa Legislativa, para 
apreciaç ã o e votaç ã o, o projeto 
de Lei  que disp õ e  sobre 
concessã o de utilidade pública 
ao Conselho Municipal das 
Associaç õ es de Moradores de 
Paraty  Comamp.
  C o m  o  o b j e t i v o  d e  
descentralizar as aç õ es e ampliar 
o seu raio de abrangência, 
tendo em vista conseguir 
atingir o conceito pleno de 
desenvolvimento integral, 
torna-se imperativo conceder 
ao COMAMP o referido título, 
p o i s  e s t a  e n t i d a d e  t e m  
representado os interesses das 
associaç õ es de moradores de 
forma democrática, pluralista 
e, sobretudo, com o eminente 
d e s e j o  d e  a p r o x i m a r  a  
realidade das comunidades à 
gestã o pública, garantindo 
e f i c i ê n c i a ,  e f i c á c i a  e  
efetividade.
  N e s t a  o p o r t u n i d a d e ,  
solicitamos que V.Sas. atentem 
para esta titulaç ã o que é de 
suma import â ncia para a 
implementaç ã o das aç õ es a 
serem intensificadas por este 

PARATY

PROVEDOR DE

ACESSO À INTERNET

BRASIL

Rua João Luiz do Rosário, 12 
Bairro de Fátima - Paraty-RJ
Tel.: (24) 3371-1360


	Capa-FLit 20 - Nov2001.pdf
	Página 1

	Capa-FLit 20 - Nov2001.pdf
	Página 1

	Capa-FLit 20 - Nov2001.pdf
	Página 1




