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Madrugada se levanta/canta galo/tudo canta
Beira de mar/ Mata Atlântica
Suave canção de aves/ cheiro de erva pisadas
Trilha, trabalho/renda de orvalho
Tramam tratores novas estradas
É  mentira do progresso mudando o rumo dos 
versos
Casa de aves e ervas virando  areia e deserto
Matas mortas, morros calvos  e os corvos 
cuidam do resto
O povo vence o grileiro, mas não vence os 
projetos
Da mentira, dos políticos  mascarados, 
desonestos
No canto bravo do solo vão deixando um 
manifesto
- Adeus, adeus curupira, caipora e insetos
Os guardiões naturais não têm armas pro 
concreto
Mata Atlântica te levanta, deixa o meu peito 
aberto
Pra te guardar na lembrança, pra te contar pros 
meus netos
No registrar dos meus olhos vou te guardar  
nos meus versos
Se pudesse eu te dava as asas do pensamento 
Quem sabe te guardaria do jeito que eu te 
penso 
Criando os teus nativos, crescendo no teu 
silêncio
Bem longe desse projetos de pseudo-
crescimento 
Que prometem melhoria e trazem 
arrependimento
Porque vêm os condomínios 
Com o fascínio do dinheiro 
O pescador troca a rede pela colher de pedreiro
Depois, só volta na praia de gari ou faxineiro
A estrada do político não foi feita pro roceiro
Só serve para o levar no dia de limpar o lixo 
dos forasteiros 
E a cultura é esmagada, como se deu tantas 
vezes
Trocamos trovas da roça por batuques e farofa
Ou o silêncio pros burgueses 
E assim começa outra história, porque é o fim 
da estrada
Não têm matas, não tem aves, não tem ervas, 
não tem nada
Tem uma cerca, um portão, um caiçara de farda
E uma placa: "Atenção, é proibida a entrada" .

                                                     Luís Perequê
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Agricultores e Idaco ampliam
produção florestal
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O IDACO (Instituto de Desen-
volvimento e Ação Comunitária),
após seleção de 45 famílias de Pa-
raty, inicia neste mês, a implan-
tação de diversas unidades de-
monstrativas em sistemas agro-
florestais *, em parceria com a Uni-
versidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, a Embrapa/Agrobiologia
e as Associações de São Roque,
Taquari, Barra Grande e Campinho,
com o apoio do COMAMP e da
Prefeitura Municipal de Paraty.

Na implementação das uni-
dades demonstrativas, foram es-
colhidas áreas para testar três tipos
de consórcios – combinação de
culturas – em três espaçamento di-
ferentes. Esta atividade faz parte
do Projeto de Desenvolvimento de
Sistemas Alternativos para a Recu-
peração de Áreas Degradadas e
Geração de Renda em Comu-

nidades Tradicionais do Entorno
de Unidades da Mata Atlântica,
apoiado pelo Prodetab (Programa
de Desenvolvimento de Tecno-
logia Agropecuária para o Brasil),
que objetiva a preservação am-
biental e gerar renda a pequenos
agricultores através da diversi-
ficação de cultivos.

Também está em andamento
um estudo para implantação de
áreas comparando variedades lo-
cais de cana-de-açúcar com uma
variedade da Embrapa a fim de
averiguar qual é mais produtiva
e adaptada para a região da Costa
Verde

Se você está interessado em
obter informações sobre as ações
do Idaco no âmbito deste projeto,
basta entrar em contato com
Rodrigo Bacellar Mello.

A agrofloresta imita a mata nativa: é constituída por muitas
espécies diferentes de plantas que ocupam todos os espaços
que vão do solo até o alto das árvores maiores.

Num sistema agroflorestal, as árvores são muito impor-
tantes. A combinação inteligente de árvores com a agricultura
aumenta o rendimento da área, protege o solo e mantém o
equilíbrio do meio ambiente.

Mas por que as árvores?
Porque as árvores dão sombra para as culturas que sofrem

com o sol;
Protegem o solo contra a erosão;
Ajudam o solo a ficar mais solto e úmido;
Trazem os minerais das camadas mais profundas do solo;
Fertilizam o solo com frutos, folhas e galhos que caem.

Formação do Conselho de Saúde e eleição da diretoria

Câmara dos Vereadores aprova  Orçamento
Participativo e subvenção para as Associações de

Moradores

av Otávio Gama, 100 Beira-rio
23970-000 Paraty  RJ
reservas: (24) 3371-2248
0800-2826263

A Câmara dos Vereadores de Pa-
raty aprovou e o Executivo sancionou
a Subvenção para Associações de
Moradores no valor de R$
130.200,00 que será destinado à
implementação de ações de regulari-
zação institucional e modernização da
estrutura, ficando facultado ao Co-
mamp encaminhar para a Secretaria
de Planejamento, Controle, Orçamen-
to e Gestão, até 20 de janeiro 2002 a
relação nominal de seus respectivos
valores para pagamento destas sub-
venções diretamente às Asspcoações
de Moradores.

O pagamento da subvenção às
Associações de Moradores, previsto
na Lei Municipal nº 1.286/2001, foi
sancionado através do Decreto nº 003/
2002, assinado pelo prefeito José
Cláudio de Araújo, em 04 de janeiro
de 2002.

Em virtude dessa aprovação , o
Comamp convoca as Associações pa-
ra a Reunião  Extraordinária no
dia 19/01/2002, às 9 horas, na sede
do Comamp, com a participação do
Secretário de Planejamento Dax
Goulart, que dará mais esclare-
cimentos.

Diretoria do Cobnselho de Saúde

O Secretário de Planejamento,
Controle, Orçamento e Gestão,
Dax Goulart, encaminhou ao Co-
mamp o ofício SEPCOG nº 003/
2002, dando ciência da destinação
de 10% (dez por cento) dos recur-
sos de dotações de Obras e Insta-
lações integrantes do orçamento
da Secretaria de Obras, Arqui-
tetura e Urbanismo para gestão

Unidade PSF Taquari
que atenderá também ao
Chapéu do Sol, Tarituba,
São Gonçalo e São
Roque.

MAS VOCÊ SABE O QUE É UMA
AGROFLORESTA?

por participação popular, através
das suas entidades representati-
vas.

A SEPCOG, segundo o ofício,
aguarda até 30 (trinta dias) após
o protocolo de recebimento deste
documento, os PROJETOS a se-
rem contemplados na forma do
disposto no art 7º da Lei Muni-
cipal nº 1281/2001.

O novo Conselho de Saúde
de Paraty foi formado na plenária
de saúde, realizado em 20 de
dezembro de 2001 no Cembra. Já
a diretoria do Conselho foi eleita
em 07 de janeiro deste ano, no
CIS- Centro Integrado de Saúde.

Duas chapas disputaram a
eleição. A diretoria eleita tem

como presidente Alecir de Jesus
Nunes e, como secretário, Stênio
Freitas Barreto. A chapa não eleita
foi formada por Amarildo Roberto
(Presidente e Sibele (Secretária).

Propôs-se que, na próxima
reunião, seja alterado o Regimento
Interno, para que a chapa não elei-
ta ocupe os cargos de vice-presi-

dente e segundo Secretário.
As reuniões em 2002 serão

realizadas às primeiras segundas-
feiras de cada mês, às 14 horas,
no CIS.  No dia 16 haverá uma
reunião técnica na Secretaria de
Saúde, com o Dr. Rubinho, que
apresentará os trabalhos da
Secretaria e o planejamento para
este ano.

REUNIÃO DE PLANEJMENTO PARA 2002

DIA - 22/01/2002
HORA - 17h
LOCAL - Sebrae ( Rua
Presidente Pedreira, 10 -
Centro - Paraty

FÓRUM DLIS
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Fechando o ano de 2001 com
chave de ouro, o Fórum DLIS rea-
lizou a segunda edição de entrega de
certificados CIDADÃO QUALIDADE
2001, em 19 de dezembro no Parque
Hotel Perequê. O evento foi um mar-
co para a comunidade paratiense, u-
ma vez que foi reconhecido pelo Se-
brae-RJ como fórum referência no
estado.

O  evento foi aberto pelo Diretor
Executivo do Comamp, Domingos
Oliveira, afirmando que o sucesso do
fórum DLIS de Paraty deve-se, prin-
cipalmente, à participação espon-
tânea e representativa dos diversos
setores da sociedade organizada  e a
forma de gestão que coordena as
ações, através de um gerenciamento
integrado e dinâmico, através de um
time de consultores espontâneos de
alta qualidade e diversidade, compro-
metidos com o desenvolvimento lo-
cal integrado e sustentável, que se
utiliza de uma metodologia de síntese
e análise equilibrando a ÉTICA e o
OPERACIONAL, operando na linguagem,
tendo como dimensões: o conheci-
mento, a percepção, a comunicação,
a aprendizagem e a organização de
todo ser vivo, possibilitando uma au-
toconsciência sobre a autonomia
operacional do indivíduo e a dinâmica
social. Na seqüência Sibele Ensel fez
exposição dos temas discutidos
durante o ano (com utilização de
transparências).

Foi um evento ímpar, com a sala
superlotada por membros das diver-
sas comunidades paratienses e suas
lideranças, que contou com a presen-
ça do prefeito José Cláudio, o presi-
dente da Câmara dos Vereadores,
Wagner Oliveira, o vereador José Ro-
berto, o presidente do Crea-RJ, José
Chacon, representantes do Sebrae-
RJ, José Raed e Sílvio Trappa (este
representando Nélson Moreira
Franco), entre outros.

PRONUNCIAMENTOS

José Cláudio (Prefeito) - Cum-
primentou toda a mesa, presidentes
de Associações de Moradores e aos
presentes, afirmando que é  gratifi-
cante observar os passos que o muni-
cípio tem dado após a instalação do
Fórum de Desenvolvimento Local
Integrado e Sustentável, além de ver
que a cada dia é maior a participação
da sociedade nessas reuniões e a a
formação da consciência que o
Fórum tem propiciado. Disse que os
debates são fundamentais e neces-
sários e que os maiores aliados são
as Associações de Moradores..

Afirmou que "como esse Fórum,
o trabalho está sendo desenvolvido,
como o S.O.S. Mata Atlântica, im-
plantação da APA do Cairuçu, o Pla-
no de Manejo, que têm sido funda-
mentais, hoje são mais de três mil
pessoas participando...Salientou que
Paraty é hoje é um dos municípios
do Rio de Janeiro, que mais discutem
seus problemas que estão quase na
meta final para sua resolução. É
importante acentuar aqui hoje a
proposta do lixo, que vi discutido
em vários momentos, no ano retra-
sado, no ano passado e, hoje, pratica-
mente as discussões já se finalizaram,
o local é aquele mesmo, uma área de-
gradada que precisa ser recuperada...
E aí, depois que se resolve tudo prati-
camente, começam os novos proble-

mas acerca de documentação que
temos que encaminhar a Brasília,
acerca de desapropriação, certidões,
etc... "e o nosso maior desejo é que a
comunidade permaneça desta forma,
vigilante, nos cobrando, cobrando do
poder, cobrando  (...) do Executivo e
do Legislativo".

...Quando recebi esse diploma
hoje, me pediu a nossa amiga (Sibele)
que eu estabelecesse um compromis-
so. Esse compromisso está estabele-
cido, não através deste diploma, que
é um papel muito significativo, mas
é um papel.; esse compromisso está
estabelecido pela nossa própria cons-
ciência, pela nossa ideologia.

Ricardo Raed (Gerente Regi-
onal - Sebrae-RJ) - "É uma honra
para nós do Sebrae estarmos aqui
mais uma vez, num evento tão signi-
ficativo como este em Paraty. O su-
cesso do evento do ano passado nos
sinalizou de que não poderíamos
deixar de fazer esse ano outra vez
(...) o CIDADÃO QUALIDADE.

Muito melhor esse ano, porque
o DLIS, esse fabuloso Fórum de sus-
tentação do município, que vem ten-
do um sucesso maravilhoso em par-
ceria com a sociedade, com a comu-
nidade com as Associações de Mora-
dores, principalmente com o poder
público, temos certeza que hoje so-
mos referência, Paraty é referência
no estado do Rio de Janeiro, como
Fórum (...) que tem alavancado muito
esse evento...

O Sebrae estará disponibilizando
em 2002 recursos para Paraty (...)
justamente por causa do sucesso do
Fórum...não poderíamos deixar de
dar continuidade ao trabalho, esforço
de todos nós (...) O Domingos fala
que o Sebrae colocou uma semente...
nós a colocamos em uma terra fértil.
E é isso que está dando resultado, a
comunidade aqui, casa cheia, o
Prefeito e a Câmara dos Vereadores
nos apoiando, é isso que precisa-
mos...

Quero agradecer à equipe do
Sebrae de Paraty, principalmente à
incansável Auxiliadora, à nossa par-
ceria com a Prefeitura, a Associação
Comercial, ao Sílvio Trappa e ao
Paulo, dois consultores que estarão
trabalhando em 2002 com muita
intensidade aqui em Paraty,
principalmente no Fórum. Para 2002
na parte de meio-ambiente, artesana-
to, cultura turismo, cooperativa e as-
sociativismo serão os aportes do Se-
brae que estarão vinculados a este
maravilhoso Fórum de Desenvolvi-
mento Sustentável que estarão
obtendo os resultados, frutos dos
nossos relatórios, do Nélson Moreira
Franco aqui representado por Sílvio
Trappa..."

Hiroco Masumoto (Presidente
da Acip) - "Sou empresária. Luto pe-
los empresários porque, através dos
empresários estou lutando pela co-
munidade, porque estou abrindo
campo de trabalho, fazendo mais cur-
sos, qualificando as pessoas. Isso é
muito importante. É para isso que
estou na Associação, pois quero ver
um mundo melhor para todos nós..."

João Carlos (vice-Prefeito) –
... As pessoas reclamam que a dis-
cussão gera um planejamento e não
gera depois uma ação. No caso do
Fórum, estamos vendo o oposto. A-
qui, por exemplo foi mostrado pela
Sibele a questão de Paraty, Patri-

mônio da Humanidade, estamos ven-
do agora Paraty buscando o título,
com o trabalho incansável do nosso
amigo Gleyson, do Comitê da Unes-
co, que está conseguindo coordenar
com muita dificuldade mas com
muita competência todo esse trabalho
(...) isso foi discutido aqui e está
virando ação.

Uma outra coisa  muito discutida
foi o PSF – Programa de Saúde da
Família que já está sendo executado,
juntamente com o Comamp, grande
parceiro nessa questão. É um progra-
ma que se destina realmente a levar a
saúde às famílias do município como
um todo e que já deu certo em todos
os locais em que foi implantado.

Outro assunto muito importante
é o Plano Diretor do Município. Sa-
bemos que o município para crescer
com ordem é preciso ter um Plano
Diretor. E esse Plano Diretor foi dis-
cutido várias vezes no Fórum, já foi
consolidado pelo Planejamento,  pelo
Dax, e agora já está em discussão na
Câmara dos Vereadores...

Wagner Oliveira (Presidente
Câmara dos Vereadores) – ... A
Câmara, juntamente com o Executivo,
a associação de bairro, juntamente
com o Comamp, ontem decidimos
sobre o Orçamento, Plano Plurianual
do Município... Espero que, enquan-
to eu for presidente da Casa do Le-
gislativo, tenhamos a participação de
todos... No segundo mandato em que
estou, é a primeira vez que as asso-
ciações de moradores decidem junto
com o Legislativo o orçamento do
município de Paraty...

Francino Pires (Pres. Ass.
Morad. Barra Grande/ Dir. Exec.
Comamp) - ...Orçamento participa-
tivo, plano de governo, já deu resul-
tado porque antes nada disso acon-
tecia, não tinha participação. A gente
pode estar cometendo alguns erros
porque não temos a prática, mas é
importante a nossa participação (...)
é uma coisa nova no município, quero
parabenizar a prefeitura e pedir às
associações de moradores que cont-
inuem nos apoiando (...) enquanto a
gente estiver organizado, pensando
no município, vamos conseguir mui-
to progresso...

Almir dos Remédios (Fórum
DLIS/Líder comunitário da Ilha
do Araújo) - ... sou até suspeito de
falar, pois sou escolhido do Fórum
pela sociedade paratiense desde o dia
desde o dia 20 de junho de 1999 e,
tudo que já foi dito nesta mesa o que
a gente vai falar é pouco, porque todo
mundo sabe o que é o trabalho do
Fórum. Hoje no Fórum a gente não
resolve o problema, a gente levanta o
problema para a comunidade e traz
as pessoas (...) para se aprofundar e
(...) ver quais são as necessidades do
município (...)

O Fórum é de todo aquele que
participa, que dá idéia, que traz o
problema, onde a gente discute para
achar a solução...

Sílvio Trappa (Consultor - Se-
brae-RJ) – O importante deste cer-
tificado, e o estou recebendo pelo
Nélson Moreira Franco, é saber que,
de alguma forma, dentro dessa vito-
riosa campanha, vitorioso projeto
(...) nós também estamos ajudando,
participando. Eu, particularmente, a
partir do curso, este ano... Esse
trabalho, bem finalizado, bem
discutido e muito bem respeitado.

Foi muito importante o que falou
o Almir. O meu primeiro contato de
trabalho pelo Sebrae, em Paraty, foi
justamente na Ilha do Araújo, onde
tivemos a oportunidade de desen-
volver uma palestra sobre o processo
de desenvolvimento... Gostaria de di-
zer que esse trabalho foi aprovado e
deverá começar já a partir de janeiro
o projeto Baía de Ilha Grande, para o
qual estamos partindo do que vocês
realizaram... para que a gente possa
montar outros postos em Angra dos
Reis, Mangaratiba, Itaguaí e Sero-
pédica (...)

José Chacon (Presidente do
Crea-RJ) –  Ressaltou a realização
do 4º Encontro Nacional pelas Á-
guas, em Paraty, comentando que o
último contou com 600 pessoas
inscritas, representando 17 estados
brasileiros. Afirmou que a discussão
nos outros dois encontros era forte,
mas ainda não havia tomado um
cunho nacional. A partir do último,
decidiu-se por esse rumo. Disse que
os três Centros de Referência Nacio-
nal, fundados recentemente (Foz do
Iguaçu-PR, Palmas-TO, Caxambu-
MG, mostraram que a política desses
centros extrapolam as fronteiras do
estado do Rio de Janeiro e começa a
cuidar desta questão de forma mais
ampla. Assim, garantiu que o 4º En-
contro já está sendo divulgado há
três, quatro meses, tendendo a ter a
presença de todos os estados da fe-
deração.

Enfatizou a realização do 4º En-
contro Nacional pela Águas em Pa-
raty, devido à importância histórica
do município. Fez um rápido histó-
rico da questão das águas, dizendo
que, antigamente quando as socieda-
des degradavam o seu meio ambiente,
migravam para outras áreas. Só que,
hoje a sociedade moderna não tem
mais para onde migrar. A água está
sendo buscada cada vez mais longe a
um custo maior. Salientou o que acon-
teceu recentemente com a água do
Rio e Grande Rio, sua intratabilidade
devido à qualidade ruim, à irrespon-
sabilidade das empresas poluidoras
que não cuidam da questão.

Falou do censo sobre o sanea-
mento no Brasil que hoje representa
um universo de 60% dos domicílios
com águas tratadas e 50% de esgoto
coletado. Disse que a OMC (Organi-
zação Mundial de Saúde) é bem clara
na questão ao determinar que o do-
micílio saneado é aquele que tem água
tratada e encanada, esgoto coletado e
tratado, lixo coletado e tratado, com-
bate a pragas e vetores e drenagem
especial (...). afirmando que o Brasil,
do ponto de vista da OMS, não chega
a ter 5% dos seus domicílios sanea-
dos, sendo “esse o tamanho da dívida
social brasileira” (...) "mas, com cer-
teza a grande discussão desse mi-
lênio, século, etc, vai ser a preocu-
pação com a sustentabilidade, essa é
uma discussão fundamental. Não po-
demos continuar fazendo empreen-
dimentos urbanos (...) as grandes cai-
xas pretas que são a nossa residência,
o empreendimento comercial e in-
dustrial, que é uma cidade. É uma
grande caixa preta, em que entra água
pura, energia, ar puro e matérias-pri-
mas. O que sai do outro lado? Sai á-
gua poluída, sai lixo sólido, esgoto,
poluição do ar e a degradação da
energia, sem o cuidado de manter uma
melhoria nesse custo energético das

nossas caixas pretas, que  são os em-
preendimentos humanos. Se nós, se-
res humanos, não estivermos preo-
cupados em fazer com que o con-
teúdo dessas caixas pretas sejam
mitigados, reduzidos a zero em alguns
casos e procure fazer com que a de-
gradação energética seja a mínima
possível, não vamos dar mais via-
bilidade ao planeta (...)

José Roberto (Vereador) – (...)
Disse que recentemente o Comamp
ganhou crédito dentro da Câmara de
vereadores, num gesto de elevada de-
mocracia do presidente da Câmara,
Wagner Oliveira, que muito o honrou,
bem como ao Comamp e a cada uma
das Associações de Moradores,
dando a palavra ao Conselho, para
que este tenha mais força dentro da
sociedade. Ressaltou ainda a força
que o Comamp ganhou na gestão do
Orçamento Participativo e nas
questões das Bacias Hidrográficas do
município, do Saneamento, da Saúde
(PSF), etc. Por fim citou que no dia
anterior ao evento, fora votada a
liberação de 10 % do orçamento da
Secretaria de Obras para o Orçamento
Participativo, percentual este que
será comandado pelo Comamp, pelas
Associações de Moradores.

Concluiu, dizendo que era um
avanço para o município poder o
usar o dinheiro da melhor forma, uma
vez que o prefeito sempre faz o que
ele acha melhor para a cidade, o que
pode não ser o melhor para determi-
nada comunidade. Desta forma a co-
munidade é que decidirá qual é o
melhor investimento.

ENTREGA DOS DIPLOMAS...

Bráulio Fernandes (PSF) –
Recebeu o Certificado CIDADÃO
QUALIDADE 2001 devido ao seu em-
penho na implantação do Programa
Saúde Familiar : “(...) esse momento
foi importante, são muitos núcleos
que a gente encontra no desenvol-
vimento de uma sociedade. Já se falou
muito disso aqui. (...) Quero dizer
que é um trabalho de equipe. O Do-
mingos disse em um primeiro mo-
mento disse que se a implantação do
programa não desse certo seria uma
responsabilidade minha. Não, é nos-
sa. Tanto é nossa, que estamos aqui
nesse momento, as associações de
moradores, o Comamp (...), a minha
equipe está aí. Obrigado!”

Cidadão Qualidade 2001: o compromisso é a chave da auto-consciência
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Empresa Cidadã 2001Empresa Cidadã 2001

1. Sibele Ensel entrega o Certificado Cidadão Qualidade 2001ao prefeito José Cláudio; 
2. José Cláudio, ao representante do Sebrae-RJ, Ricardo Raed; 3. Raed, à Presidente da Acip, 
Hiroko Masumoto; 4. Masumoto, ao vice-Prefeito e Consultor Jurídico do Fórum DLIS, João Carlos; 5. João Carlos, ao 
Presidente da Câmara de Vereadores, Wagner de Oliveira;  6. Wagner, ao Presidente da Associação de Moradores da 
Barra Grande e Diretor do Comamp,
Francino Pires; 7. Francino, ao coordenador do Fórum, Almir dos Remédios; 8. Almir, a Sílvio
Trappa - representando o Gerente de Desenvolvimento Sustentável do Sebrae -RJ, Nélson 
Moreira Franco; 9. José Cláudio, ao Presidente do Crea-RJ, José Chacon; 10. Chacon, ao vereador José Roberto. 
Estes compuseram a mesa e entregaram os certificados aos presidentes de Associações de Moradores(de acordo com a 
2ª foto da capa, da esquerda para a direita): Patrimônio - Antonio Alves (diretor do Comamp) Sandra Alves( vice-
Presidente); Tarituba - João Bosco; Mamanguá - Aleci de Jesus (diretor do Comamp); Mangueira - Amarilso Perfeito; São 
Gonçalo - Wagner Martins; Ilha das Cobras - Amarildo Roberto; Cabral - representado por Sônia de Jesus; São Roque - 
Maria do Espírito Santo; Pantanal - Paulo César Cananéa; Barra do Corumbê - Edilson Marcelino.
Em seguida, aos Consultores Espontâneos do Fórum (de acordo com a 3ª foto da capa, da esquerda para a direita) : 
Maria Rameck, Sibele Ensel, Lia Capovilla, Edayr Azevedo, Lydia Furtado, Maria Guadalupe, Rosália Pinto, Armando 
Martins, Marco Marques, Gibrail Rameck, Izabel Costa, Júlio José, Valdemir Ferreira, Nena Gama, Mauro Munhoz, 
Genivaldo Dib Melo, André Goes, João Victal, Sônia de Jesus, João Fernandes
11. Domingos Oliveira, ao Coordenador do PSF, Bráulio Fernandes...12. E a Diuner Melo como Consultor Cultural de 
Paraty e também representando o Secretário de Saúde, Rubens Pereira; 13. Grupo de Agroecoturismo: Érica Braz, 
Rodrigo Bacellar, Rodrigo Rocha, Claudemar Mattos, 14. Domingos homenageia os professores, através da Professora 
Geisa, ressaltando a importância da Pré-Escola, 15. Domingos à secretária Rizoneide França e ao tesoureiro Sebastião 
Cruz, pelo seu desempenho junto ao Comamp; 16. Secretário de Planejamento Dax Goulart - que empenhou-se na 
implementação do Orçamento Participaivo e o Plano Diretor, 17. O músico e poeta Luís Pereqê que reflete em seu 
trabalho o sentimento do caiçara;  e o empresário Sebastião - representando a Empresa Qualidade 2001 Marupiara, pelo 
seu apoio ao Fórum DLIS e ao projeto de Reciclagem.
18. O secretário de Agricultura Pesca e Meio Ambiente,  Stainer Peixoto; 19. A secretária de Educação, Eliane Thomé; 20. 
Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Valentim Conceição: destacados pelo apoio ao Projeto de Agroecoturismo.
21. Pedro Orsi Bosi, 22. Amaury Barbosa, 23. João Jerônimo, 24. Carmem Silva, 25. Wilson Rocha : que se destacaram 
como Consultores Espontâneos e Agentes Operacionais do Fórum; 26. Presidente  da Associação de Moradores do 
Cabral, Domingos de Ramos  e família; 27. Coordenadora do Fórum, Maria Auxiliadora; 28. Urs-Burkhard - Empresa 
Qualidade 2001- Parque Hotel Perequê, pelo apoio que deu ao Fórum durante o ano; 29. Francisco Marconi - Empresa 
Qualidade 2001- Mercado Econômico; 

Érica Barros (GAE)  - "Queria estender um 
pouco esse CidadãoQualidade 2001 que, só 

Grupo responsável pelo sucesso do 
Projeto de Agroecoturismo:

me foi permitido hoje estar aqui como cidadã paratiense pelo 
Comamp, sua força impulsionadora, por todos aquele agricultores 
que abriram suas portas, que nos receberam como ente querido 
até da família, dando os anos de vida e nos ensinado essa riqueza 
que é ser paratiense."
Rodrigo Bacelar  (GAE/Idaco): "(...) Ressaltando aqui que no 
ano passado eu estava sozinho e, hoje, temos seis pessoas da 
equipe que trabalha na área rural. Pediria que olhassem mais para 
os agricultores, que também têm a sua cultura, as suas 
perspectivas de vida e, às vezes, são muito esquecidos, não só 
aqui em Paraty, como em todo o estado do Rio, no Brasil 
inteiro..."
Rodrigo Rocha  Recebeu o Certificado Cidadão Qualidade 2001 
por seu trabalho de implantação da Agroecologia no município, 
desenvolvido pelo Idaco: "(...) Esse evento é da maior 
importância, não só pelo conhecimento das instituições, mas 
também dos indivíduos que no dia-a-dia colaboram com esse 
movimento, com esse trabalho maravilhoso aqui em Paraty, com 
apoio do Sebrae e todas as instituições (...) Quero parabenizar 
todas as associações, através do Comamp (...), acredito que esse é 
o mais importante instrumento de defesa da coletividade (...) é 
um movimento que a gente viu nascer e está crescendo a cada 
dia, ganhando adesão de novas pessoas (...), acho que Paraty está 
num caminho muito bonito e interessante... com um movimento 
partindo não do Poder Público para a sociedade, mas da 
sociedade para o Poder Público (...)".
Claudemar (Gae/SAPMA) também dedicou o certificado ao 
agricultor paratiense, salientando que este não pode ser excluído 
do projeto Patrimônio da Humanidade. 
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