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“A resposta que procuras para o sentido da vida

está dentro de ti, mas dependerá de outros 

para encontrares o caminho 

da auto-consciência!”

“Voltando um pouco na história, 
verificamos que Socrates, pensador 
grego, utilizava o processo de 
aprendizado denominado 
maiêutica, que significava tirar das 
pessoas o que elas já sabem, sem 
ainda ter consciência da 
importância do que transmitem, 
mostrando-lhes do que são 
capazes. Para Socrates os homens 
estão sempre "grávidos" da 
verdade, sendo preciso que alguém 
os ajude no "parto".
Assim, a maiêutica é a arte de 
mobilizar processos emergentes, 
constituindo a essência do método 
indutivo. Confirmando este 
pensamento, Mariotti nos apresenta 
as origens do termo "educar" que 
vem do latim ex+ducere, que 
significa conduzir (ducere) para 
fora valores que já existem nas 
pessoas em forma de potencial. 
Salienta que o comportamento dos 
indivíduos é fundamentalmente 
orientado por esses valores e que a 
educação é um processo de 
mobilização de potenciais 
Humanos, e não uma simples 
imposição de conceitos vindos de 
fora, embora essa dimensão não 
deva ser subestimada.
Concluindo, enfatiza - ensinar é 
ensinar a ensinar e aprender é 
aprender a aprender".

Ex-ducere (educar)
   O Comamp, Conselho 
Municipal das Associações 
de Moradores de Paraty foi 
criado na I Convenção de 
Associações de Moradores, em 
6 de maio de 2000, com a  
participação de  27 
comunidades, com mais de 300 
pessoas (253 lideranças 
comunitárias e 120 crianças), 
com o objetivo bem definido 
em sua missão: "Representar, 
integrando cultural e 
economicamente as 
comunidades da região de 
Paraty, através do 
fortalecimento das Associações 
de Moradores com ações que 
possibilitem o 
desenvolvimento auto-
sustentável, integrado e 
garantindo o reconhecimento 
de Paraty como: Patrimônio do 
Cidadão e da Humanidade".
   Dentre as suas metas 
podemos destacar: O projeto 
de Agroecoturismo, em fase 
final de implantação; 
Subvenção para reestruturação 
das Associações; Orçamento 
Participativo; Médico de 
Família  ESF, tendo na sua 
forma de gestão o modelo 
colegiado e apartidário, no qual 
cada Associação de Moradores 
tem  direito a voz e voto.
Você está convidado a 
participar da atualização da 
missão, política e metas deste 
Cnselho na II Convenção, que 
será realizada no dia 7 de abril 
no Ciep D. Pedro I,às 9 horas. 
Sua participação é 
indispensável.
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A novidade das sementes florestais
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O IDACO foi uma das primeiras
instituições que começaram a fazer
algo para deter a extração crimi-
nosa de palmito jussara das matas
da Serra da Bocaina, há cerca de
15 anos. Através de um trabalho
educativo em Angra dos Reis e,
mais tarde, em Paraty, a população
local entrou em contato com uma
outra espécie de palmeira que
rebrota após o corte, a pupunha.

Atualmente a pupunha já é
bastante conhecida e plantada nas
diversas propriedades rurais, com
grande aceitação. Isto diminuiu a
pressão sobre a jussara nativa pois
a nova palmeira se enquadra no
conceito de sustentabilidade di-
fundido por muitas instituições.
Mas as matas nativas oferecem
outros produtos que, se adminis-
trados de forma sustentável, po-
dem melhorar a renda dos agri-
cultores familiares das comunida-
des rurais.

Estamos falando das sementes
das árvores nativas, que possui
um mercado seguro e permanente
em todo o país, principalmente nos
estados das regiões Sul e Sudeste.
As sementes florestais são um
produto muito procurado pelas
instituições públicas ou privadas
para matéria prima das mudas
empregadas em reflorestamentos
ambientais, na recuperação de
áreas degradadas protegidas por
lei e em projetos modernos de pai-
sagismo.

Mas como fazer para trans-
formar as sementes florestais em
receita familiar? Não é muito dife-
rente do processo empregado para
transformar um ato criminoso (ex-
tração de jussara) em cultivo ren-
tável (plantio organizado de pu-
punha). Precisa de disciplina pes-

soal, conhecimento técnico,
dispo-nibilidade de trabalho e
per-sistência frente às
decepções, sem esquecer outras
caracte-rísticas.

A colheita organizada de se-
mentes florestais é o novo de-
safio enfrentado pelo IDACO,
deixando para trás a introdução
do palmito pupunha. Uma equipe
local de colhedores de sementes
já foi treinada pela Universidade
Rural, que é a instituição respon-
sável pela comercialização final
deste produto. Agricultores fami-
liares das comunidades de Barra
Grande, São Roque e Taquari já
receberam informações técnicas
sobre as espécies mais interes-
santes, época e equipamentos de
colheita e métodos de limpeza e
armazenamento.

Até o final de março, o
IDACO e a Universidade Rural
estarão convidando todos os
colhedores credenciados para
participarem de uma reunião de
planejamento da retomada das
atividades, discussão da função
de cada envolvido, marcação das
matrizes identificadas e a rea-
lização de novos cursos para
atualização. Nos dias 2 e 3 de
maio, estas mesmas instituições
estarão promovendo um encon-
tro final para montagem dos
grupos de colhedores, divul-
gação do calendário anual da co-
lheita das espécies, entrega do
equipamento básico individual e
lançamento da cartilha técnica.

Se você participou de alguma
capacitação em colheita de
sementes florestais e está inte-
ressado em fazer parte deste gru-
po, procure o IDACO através de
seu representante em Paraty, Ro-
drigo Bacellar.

Integração II -Fórum DLIS Paraty

A reunião do Fórum DLIS,
realizada em 22 de fevereiro na
Câmara dos Vereadores de Paraty,
foi iniciada por Domingos Oli-
veira, que informou a pauta do dia,
objetivando a Integração entre os
parceiros do Fórum, onde foram
descritas as Missões, Políticas e
Metas de cada um.

Em seguida foi apresentado
aos participantes Supervisor do
Projeto Vale do Paraíba do Se-
brae/RJ, Roberto Monzo que es-
tava em visita de integração ao
Fórum.

Devido à ausência do Presi-
dente da Câmara Municipal,
Wagner Oliveira, a palavra foi
passada ao prefeito José Cláudio,
que chamou a atenção para a
importância do evento pois, na
seu entender, a integração com
uma boa comunicação evitará
uma série de problemas que vem
atingindo o município.

Comentou que os órgãos
federais e estaduais que ali atuam,
são independentes, sendo 12 ou
13 “mandando” junto com o
Prefeito. Citou a grande dificul-
dade de desenvolver trabalhos
ou obras que são vetadas ou fi-
cam em estudo por muito tempo,
como, por exemplo, a multa re-
ferente à obra da estrada Paraty-
Cunha, aplicada ao seu governo
e, até hoje, sem definição; falou
também do Projeto do Lixo e suas
dificuldades, pelos mesmos
motivos, concluindo que Paraty

está desintegrada e precisa ca-
minhar para uma Integração.

Em seguida, Vilma Magalhães,
do Balcão Sebrae-Paraty, leu to-
das as integrações previstas para
o Fórum DLIS Paraty 2001, no Jor-
nal Folha do Litoral, edição nº 13
(março/abril).

Logo após, foram apresenta-
das as Missões, Políticas e Metas
das instituições presentes, na se-
guinte ordem: Vilma Magalhães
(Balcão Sebrae-Paraty), Eliane
Thomé (Secretaria de Educação),
Marly Cardoso (Secretaria de Pro-
moção Social), Dib Melo (Emater
e Conselho Municipal de Política
Agrícola e Pesqueira), Maira Ra-
malho (Estratégia de Saúde da
Família), Stênio de Freitas
(Conselho Municipal de Saúde),
Antonio Gatti (Escola de Mari-
nharia), Domingos Oliveira (Co-
mamp), Mauro Munhoz (Projeto
Borda D’Água), Paulo Nogara
(Núcleo de Apoio à Pesquisa de
Águas Turvas)-USP e Comuni-
dade do Saco de Mamanguá), Ne-
na Gama e Gleyson Rocha (Ele-
vação de Paraty ao Patrimônio
Mundial), Ney França (Ibama),
Valdemir Ferreira –Pipoca
(representante da Coordenação da
Fundação S.O.S. Mata Atlântica),
Nogueira (Capitania dos Portos),
Delmo Rodrigues (Vereador –
Líder do governo na Câmara
Municipal), Lauro Cantídio (Ve-
reador), José Ribeiro (Associação
de Produtores de Maricultura de

Paraty), Jorge (Cedae), Pedro Orsi
(Cooparaty).

Ao final, Sílvio Trappa (Área
de Desenvolvimento Sustentável
– Sebrae/RJ) falou sobre o Projeto
Baía da Ilha Grande, destacando
a importância dos trabalhos que
estão sendo realizados por esta
Área, gerenciada por Nélson
Moreira Franco, através do pró-
prio Projeto Baía da Ilha Grande,
do Projeto Comunidade Ativa,
Projeto Vale do Paraíba e do
Projeto Managé, que contempla
80% dos municípios do Estado do
Rio de Janeiro.

Foi registrada a presença de
43 participantes e os resultados
finais deste Fórum serão compi-
lados e, posteriormente enviados
aos participantes.

Reunião do Conselho
de Saúde, na qual foi
criada uma comissão
para fazer estudo sobre
as infraestruturas de
saúde do municipio,
tendo como base o
diagnóstico que será
apresentado dia 22 de
março no Fórum DLIS
com as seguintes
prioridades
Epidemologia, CIS,
hospital, ESF.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O próximo
Fórum DLIS
será no dia

22 de março
de 2002,

no Parque
Hotel

Perequê,
a partir

das 9 horas.
TEMA:

A SAÚDE
DE PARATY

REUNIÃO REUNIÃO REUNIÃO REUNIÃO REUNIÃO DODODODODO C C C C COMAMPOMAMPOMAMPOMAMPOMAMP
EEEEE C C C C CÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA     DOSDOSDOSDOSDOS V V V V VEREADORESEREADORESEREADORESEREADORESEREADORES

DDDDDIAIAIAIAIA     25/03/02 -  -  -  -  - SEGUNDASEGUNDASEGUNDASEGUNDASEGUNDA -  -  -  -  - ÀSÀSÀSÀSÀS     19 HORAS
LLLLLOCALOCALOCALOCALOCAL::::: C C C C CÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA M M M M MUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPALALALALAL

AAAAASSUNTSSUNTSSUNTSSUNTSSUNTOOOOO:::::     VIABILIZAR PENDÊNCIAS PARA LIBERAÇÃO
DA SUBVENÇÃO



3Folha do LitoralMARÇO 2002

Coordenação de Educação Ambiental
TRABALHOS INTEGRADOS NA CAMPANHA PARATY RUMO AO RECONHECIMENTO MUNDIAL

Mesmo no período de férias, em
janeiro, o Coordenador de Educação
Ambiental, Valdemir Ferreira (Pipo-
ca), deu apoio a Fundação SOS Mata
Atlântica nas atividades ligadas ao
Projeto Cairuçu.

Paralelo aos estudos do plano, a
Fundação, juntamente com os par-
ceiros envolvidos no projeto, Pre-
feitura Municipal, Condomínio La-
ranjeiras, Prolata, Polibrasil, IEF,
IBAMA e Harmonia Global, pla-
nejaram mais uma operação para a
temporada de 2002. Esta operação
visava o controle da produção de lixo
gerada pelos visitantes e acam-
pamentos em áreas não permitidas
dentro da APA/REJ. Contamos com
o apoio da Polícia Florestal para que
este controle fosse respeitado.

Reforçou-se atividades do Pro-
jeto Jogue Limpo Cairuçu de Coleta
Seletiva de Lixo, nas comunidades da
Praia do Sono, Pouso da Cajaíba,
Martim de Sá e Ilha do Araújo.

Estas atividades viam à melhoria
de qualidade de vida das comu-
nidades, o lixo é um problema muito

sério, causa inúme-
ras doenças, princi-
palmente quando
está misturado,
restos de comida
com a sucata, a pro-
liferação do mos-
quito do DENGUE,
que pode surgir
com água acumu-
lada em garrafas,
latas, pneus, potes
de vidro ou de plás-

tico, enfim, em qualquer recipiente
jogado em local inadequado.

A Ilha do Araújo foi o maior
exemplo de participação neste
projeto! Durante o período do
carnaval 2002, a Fundação SOS Mata
Atlântica houve distribuição de
folhetos educativos do projeto nas
comunidades, no Centro Histórico e
no cais do porto. Os galpões de sucata
da Ilha do Araújo, materiais arma-
zenados de forma organizada; não
havia mosquito nem mal cheiro.

A comunidade da Praia do Sono
vem respondendo bem ao projeto,
apesar das dificul-
dades para se
retirar a sucata,
devido ao dificí-
limo acesso, os
moradores estão
compreendendo
que é o melhor
que devem fazer
para manter sua
localidade limpa e
apresentável aos

I Encontro de Manipuladores de Alimentos da  Educação do
Município de Paraty - "A EDUCAÇÃO PELA BOCA"

Com o objetivo de reciclar os
manipuladores de alimento das
escolas municipais, para que estejam
aptos a desempenhar suas funções,
o encontro, realizado em  04 de
fevereiro de 2002 foi aberto pela
Profª. Eliane Tomé, que falou da
importância que cada um tem na
educação, além da responsabilidade,
dedicação e compromisso com o
trabalho.

Entre outros, destacamos alguns
temas abordados: Alimento e Saúde;
Classificação dos Alimentos:
construtores, energéticos, regulado-
res; Higiene Pessoal: mãos e pele,

cabelos, orelhas, nariz e boca; Habito
de fumar; Uniforme;  Cuidados gerais
com a saúde e informações sobre
doenças; Higienização das áreas de
serviç; Recebimento e estocagem de

gêneros alimentícios; Trans-
missão de doenças pelos
alimentos; Grupos dos
alimentos - cereais, legumi-
nosas, carnes, hortaliças,
leite, pão, frutas, gordura, etc;
Planejamento de cardápios -
cor, forma, sabor, textura,
temperos, variedades, etc.

Realizou-se duas ofici-
nas: uma, organizada pelas

merendeiras; e outra, com a colabo-
ração da nutricionista Nirian. O
encontro  contou com a organização
do Supervisora de Merenda, Profª.
Rosania Rosa e equipe.

No dia 05/02 foi feito abertura
dos trabalhos sobre Parâmetros
Curriculares Nacionais, com a
presença da Profª. Eliane Tomé
que falou da importância de co-
nhecermos a nova proposta cur-
ricular.

Os coordenadores do muni-
cípio retornam ao trabalho dias
antes do final das férias a fim de
se prepararem para os primeiros
momentos de formação junto aos
professores,  Os primeiros encon-
tros de estudo foram realizados
nos dias 5 e 6/02, num total de 08
horas, do qual participaram os

PCN em Ação

professores de todas as escolas
e segmentos.  Estas 8 horas fazem
parte do Módulo de alfabe-
tização.  Ao final de 32 horas os
participantes receberão certi-
ficado desta primeira etapa cum-
prida no Programa de Formação
Continuada PCN em ação.

A coordenação se prepara se-
manalmente para que a cada mês
este ano os professores reunam-
se nos encontros de formação.  O
próximo será realizado no dia 22
de março, de 8h as 17h, na E.M.
Parque da Mangueira.

Essa é a nova proposta da
SMEEL para 2002:

Em 1997 a SMEEL (Secretaria
Municipal de Educação Esporte
e Lazer) iniciou uma proposta de
nucleação no Corisco e Ponte
Branca . Hoje tira esta proposta
da gaveta e faz novas adequa-
ções.

Desde janeiro, a equipe da
SMEEL vem desenvolvendo  reu-
niões nas comunidades a fim de
mostrar o quanto os alunos ga-
nham ao serem transferidos para
a escola polo.

Imagine trabalhar com uma
turma com  1ª, 2ª, 3ª e 4ª série numa
mesma sala, com uma única pro-
posta! Estamos diante de um no-
vo século, portanto está na hora
de novos desafios.

O microônibus, leva os alunos
da Várzea do Corumbê para a
Praia Grande.

Mas nem tudo foi tão sim-
ples. Além das várias reuniões
difíceis com a comunidade, foi
oferecida condução e projeta-do
aumento no espaço físico da es-
cola polo; transportardo todo o
material (cadeiras, mesas, fo-
gões, livros, estantes, entre ou-

Também faz parte do com-
promisso da SMEEL, as eleições
nas escolas da Rede Municipal.
As reuniões com as equipes
pedagógicas envolvendo profes-
sores, alunos, pais, pessoal de
apoio, enfim a comunidade es-
colar, aconteceram durante todo
o ano  de 2001, para que houvesse
pleno enten-dimento de que a
Democracia e o direito de
cidadania, oferecem aos indi-
víduos, deixando clara as regras,

Processo de Gestão Democrática

pois democracia não é bagunça,
ela tem que estar bem fun-
damentada para que tenha su-
cesso.

A foto ilustra o ex-
posto, nossos para-
béns às diretoras Jus-
sara Ap. Machado. Rita
Gama, da E.M.E.F. Profª.
Pequenina Calixto, por
terem sido reeleitas, nu-

ma eleição tranqüila e equili-
brada.  Sucesso para nossas cole-
gas.

Nucleação das Escolas Rurais

tros) para a nova escola,  tudo
isso acontecendo no mar. As três
escolas, Ponta da Romana, Cur-
rupira e José Moreira Coupê  se
reuniram em  uma só. O transporte
de todo o material foi feito de
barco; efetuou-se o projeto físico
para ampliação da escola e a
contratou-se um barco seguro
para transportar as crianças.  Fora
as reuniões, ainda foi necessário
driblar o encaminhamento dos
serviços para que os barqueiros
e motoristas pudessem estar
trabalhando a partir do dia 18/02/
02, início das aulas.

A SMEEL  contou com o
apoio dos presidentes das Asso-
ciações de Moradores, que enten-
deram o interesse da Secretaria
em melhorar a qualidade de ensi-
no.

Essa História se repetiu em
Pedras Azuis, Pico do Papagai,o
(Patrimônio) Sertão da Indaiatiba,
A SMEEL acredita que esse tra-
balho vai dar grande frutos na for-
mação dos alunos e, para que is-
so aconteça, conta com o bom de-
sempenho dos professores,
frente a nova proposta da Edu-
cação.

turistas.
Na Praia do Martim de Sá, o Sr.

Maneco deu conta do recado,
ecologista por instinto, controlou
todo o lixo produzido pelos
visitantes, nós colaboramos com
placas e folhetos educativas e alguns
sacos de ráfia para armazenar a
sucata.

No Pouso da Cajaíba, apesar de
terem sido  realizadas as mesmas
atividades de preparação para a
temporada, a participação foi mínima
e por conta disto, todo o trabalho foi
perdido. Continuaremos com os tra-
balhos de educação ambiental, princi-
palmente na escola, para que as
crianças possam se conscientizar e
exercer a cidadania, participando dos
projetos que visem a melhoria de
qualidade de vida da sua comunidade.

Iniciamos também o Projeto City
Tours com alunos da Rede Municipal
de Ensino e o Projeto Escolas no
“Caminho do Ouro”, em parceria com
o Teatro Espaço e o Sítio Histórico e
Ecológico do “Caminho do Ouro”.
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COMAMP: Subvenção, Orçamento participativo, ESF ICP - Integração das Comunidades de Paraty
a caminho do título de Patrimônio da Humanidade

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

9  197 - 20029  197 - 2002

C tru nd P r yons i o a atC tru nd P r yons i o a at
AN SOAN SO
2323

MARUPIARA LTDA

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

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

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

Coletânea de plantas medicinais

Nome científico: Aloe Barbandensis; Sinonímia: LILIACEAE; Parte utilizada: Selva

‘Babosa’

HAIR NEW’S
Seu cabelo em boas mã os!

(24) 3362-3543
       9258-6788 
(24) 3362-3543
       9258-6788 

Praç a da República, Loja 1 - 
Vila Residencial de Mambucaba

FONTE: ESCALA RURAL

NILL CABELEIREIROSNILL CABELEIREIROS

Foto 1:  Associação de Moradores do 
Corisco reuniu-se em10/03/02 para discutir 
a aplicação da subvenção para reforma da 
rede de água e o orçamento participativo, 
assuntos referentes a asfalto, melhoria na 
estrada, horário de ônibus, 
etc.Participaram representantes Secretaria 
de Obras, Colitur, Comamp, Movimento da 
Cidadania pelas Águas. 

Foto 2: A Associação de Moradores e 
Pescadores da Ilha do Araújo constitui 
diretoria para legalização da mesma. O 
evento contou com a participação de 
representantes do Comamp. 

Foto 3: A Associação de Moradores e 
Produtores Rurais de Taquari elegem nova 
diretoria através do voto direto, com a 
participação maciça da comunidade. 
Manuel Pinto Filho, juntamente com a nova 
diretoria, passa para o presidente eleito, 
Nilton Belchior, a ata de posse. 

Foto 4: Nova diretoria assume a 
Associação de Moradores de São Roque.

No dia 8 de março, a Prefeitura de Paraty e 
o Conselho Consultivo das Relações 
Internacionais do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro realizaram a solenidade de 
lançamento oficial da Candidatura de 
Paraty ao título Patrimônio Mundial.
Uma comitiva de Cônsules e Embaixadores 
de cerca de 20 países como Alemanha, 
EUA, Grécia, Paquistão, China e México 
participaram da solenidade. No dia 9, o 
grupo visitou os principais atributos da 
cidade candidata, acompanhada pelo 

Prefeito José Cláudio de Araújo. 
O dossiê da candidatura deverá ser 
entregue à Unesco em janeiro de 2003 na 
sede em Paris e, para tanto, Paraty tem de 
vencer uma grande etapa que é ser 
escolhida pelo Governo Federal como a 
cidade candidata do Brasil em 2003. Isto se 
deve ao fato de que cada país só pode 
apresentar uma candidatura por ano. No 
Estado do Rio de Janeiro, Paraty é a 
primeira cidade a pleitear o 
reconhecimento mundial.
A solenidade de lançamento da candidatura 
aconteceu às 20:30hs no Salão de 
Convenções do Parque Hotel Perequê.

Indicações: Na medicina  Hoje, na Alemanha, o estudo da Babosa é muito abrangente 
e envolve doenças como a gripe, doença dos olhos, aids, arteriosclerose, anemia, 
problemas renais, esclerose múltipla; na medicina caseira é utilizada para curar 
ferimentos externos, principalmente queimaduras de sol e de fogo, quase sem deixar 
cicatriz e restaurando a pigmentação da pele, além disso é muito anestésica e 
bactericida. Experiências com eczemas tiveram respostas fantásticas também em 
animais.
Na cosmética  A seiva aplicada por sobre a pele ou o cabelo deixam-nos macios e 
aveludados, principalmente peles secas.

Reuniã o de planejamento da agenda local 
nas comunidades - participaram representantes 
da Secretaria de Educaç ã o, Comitê Pró-Unesco, 
Associaç ã o Pró Paraty, Comamp

   O projeto ICP - Integração das 
Comunidades  de  Paraty,  
desenvolvido pelo Comamp foi 
reformulado pelo Comitê pró-
Unesco e Associação Pró Paraty 
Patrimônio Mundial 
objetivando desenvolver ação 
de cidadania e conscientização 
das comunidades paratienses, 
para que sejam inventariados os 
bens culturais, materiais e 
imateriais, naturais, para o 
pleito do Título de Patrimônio 
Mundial.
   Exigência da Unesco, esta 
ação de cidadania, com equipe 
multidisciplinar, envolverá a 
Secretaria de Educação, Esporte 
e Lazer, a Secretaria de 
Turismo, a Secretaria de 
Agricultura Pesca e Meio 
Ambiente, Secretaria de Obras e 
Urbanismo, Secretaria de 
Saúde, Secretaria de Bem Estar 
Social,  e será iniciada no dia 16 
de março do corrente, com visita 
à comunidade do Patrimônio.

Março
Dia 16 - 9h - Patrimônio  
Escola Theóphilo Rameck;
23 -  9h  Vila 
Oratório/Laranjeiras E.M. 
Samuel Costa;
Abril
06  9h  Parque da Mangueira  
E.M. Pq. da Mangueira;
13  9h  Ponta Negra  E.M. 
Ponta Negra;
20  9h -  Tarituba  E.M. 
Silvio Romero;
27  9 h  São Gonçalo E.M. 
Marechal Santos Dias;
Maio
04  Taquari  E.M. Sertão do 
Taquari e E.M. José Carlos 
Porto;
11  Barra Grande  E.M. 
Barra Grande;
18  Praia do Sono  E.M. 
Martin de Sá;
25  Ilha das Cobras  E.M. 
Guiomar Schimidt Marques;
Junho
08  Praia Grande  E.M. 
Monsenhor Hélio Pires;

15  Ponte Branca  E.M. 
Major J.L.C. do Amaral;
22  Pantanal  E.M. Ensino 
Fundamental M.S. Mota;
29  Corisco  E.M. Maria 
Jácome de Mello;
Julho
06  Paraty Mirim  E.M. 
Paraty;
13  Cabral  E.M. José 
Melo;
Agosto
03  Ponta da Juatinga  
E.M. Ponta da Juatinga;
17  Pouso da Cajaíba  
E.M. Praia Grande da 
Cajaíba;
24  Calhaus  E.M. Praia 
do Calhaus;
30  Ponta Grossa  E.M. 
João Apolônio dos S. 
Pádua;
Setembro
14  Cajaíba  E.M. 
Cajaíba;
21  Mamanguá  E.M. 
Domingos G. de Abreu;
28  Campinho da 
Independência  E.M. 
Campinho.

Calendário de visitas
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   A reunião  do  COMAMP 
ocorrida em 23/02/02, em sua 
sede, teve como pauta: 
aplicação da subvenção, 
levantamento de prioridade 
para o Orçamento Partici-
pativo e a estruturação do ESF 
(médico de família). Teve 
como participantes o Ppefeito 
municipal, José Cláudio, a 
Coordenadora do ESF, Maira 
Panza, agentes de saúde  e 
representantes das seguintes  
Associações de Moradores: 
Mangueira, Praia Grande, Ilha 
do Araújo, Ponte Branca, 
Pedra Azuis,  Barra do 
Corumbê, Pantanal, Serraria, 
Chapéu do Sol, Tarituba, São 
Gonçalo, Parati  Mirim, 
Patrimônio, Mamanguá, Ca-

mpinho, Ilha das Cobras, 
Jabaquara, Graúna, Corisco, 
Amoparque, Cachoeirinha, 
Trindade, Taquari.
   Com relação à Subvenção e 
o Orçamento Participativo  
aprovado pela  Câmara  
Municipal e sancionado pelo 
Executivo,  foi agendado pelo  
Prefeito uma reunião com o 
D i r e t o r  E x e c u t i v o  d o  
Comamp no dia 25/03/02 às 
10 horas, em seu gabinete, 
para agilização do processo 
de liberação dos recursos.
 Quanto ao PSF, a Coor-
denadora esclareceu as 
estratégias adotadas e a deli-
mitação das áreas alcançadas 
p e l o  p r o g r a m a  q u e  
futuramente terá novos 

módulos implantados. Foi feita 
uma observação pelo Diretor 
Executivo do COMAMP sobre o 
constante  atraso no pagamento,  
que gera um desestímulo nos 
profissionais tão empenhados em 
desenvolver um novo modelo de 
saúde para as comunidades de 
Paraty.
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