
   Jornal das Associações de Moradores de Paraty - RJ    Ano VII   nº 30   Setembro 2002 
 flitoraldlis@hotmail.com

A luta por
justiça social e

desenvolvimento
sustentável

A luta por
justiça social e

desenvolvimento
sustentável

Rua Visconde de Inhaúma 134 sala 
529, Centro - Rio de Janeiro - RJ

telefax: (21)2516-8552  2233-4535  2233-7727 
site: www.idaco.org.br.

SUPERMERCADO

PREÇO BOM

Av. Roberto da Silveira, 60 - Fátima - Paraty - RJ

FARTURÃO
(24) 3371-1212
Av. Roberto da Silveira, 60 - Fátima - Paraty - RJ

III Encontro Municipal da Pesca

Realização: Fórum DLIS  
V !A SIM AO TS N IS UAL Q V SAR ON SOS

P !la etn nte e mes ea t s

CIAO ÇS ÕS ESA   DS EA  MD OL RA API DC OI RN EU SM   DO E H PL AE RS AN TO YC
tuir ba aT

onG s

 

a

o

l

ã

o

S

uaq

ra

iT

oR q o uã e

S

Gr aa n

rr d

a e

B

mur bo êC

pinm ha oC

môir nt ia oP

adn di erT

jen ia rr aa sL

sir co oC angm ua áM

ntao l
P

Gr 

aa

n

i

d

ar

eP

Br aet nn co aP

lanaP tan

C

é

a

r

bo

sar
b

I

o

lh

C 

a 

s

da

P

I

o

II

r

 

t

o

ã

r

o

r

 

e

de 
F

Pa

êp

r

I
q

 
ue

Pa

ni

r

ri
at

My 

M
a

a
ring eu

C

a

h

r

áca

P
r

o

a

n
i

o
a

S
 

 do

AMMO PC

PARATY - RJ

C

a

aj

bí
a

J

a

a

r
ba

a
qu

z
a

A 
s

rd

uis

eP

Pescador, arme sua rede e pesque essas idéias:
Salário Defeso, Subsíddio diesel e Equipamentos,
Questão Fundiária, Maricultura.

Ilha do Araújo - sábado - 28/09/2002
A partir das 9 h

Um olho no padre e o outro, na missa.
Um olho no pastor e o outro, nos cultos comícios.
Um olho no político e o outro, no seu plano de governo.
Um olho no voto e o outro, na urna.
Um olho no Saddam e o outro, no tio Sam.
Um olho na paz e o outro, na guerra.
Um olho no caridoso e o outro, no olho grande.
Um olho no caminho e o outro, na caminhada.
Um olho no olho vivo e o outro, no de peixe morto.
Um olho é certo e o outro é torto.
Um olho é cego e o outro vagueia procurando por um.
Um olho no olho do furacão e o outro, na calmaria.
Um olho no quintal e o outro, no global.
Um olho na internet e o outro, no boca-a-boca.
Mesmo com tantos olhos no mundo,
insistimos em manter cega a terceira visão
e continuamos a vagar tristemente felizes na escuridão
simplesmente pelo pão, circo e poder,
buscando alguma coisa que não sabemos muito bem o que.
Mas num breve lapso de tempo, de um piscar de olhos,
podemos transcender no espaço-tempo de infinitas centelhas mágicas
que, em saltos quânticos, eclodem pelo universo, 
transformando matéria em energia,
energia e sub-partículas em átomos, átomos em moléculas, 
moléculas em neurônios, neurônios em cérebros 
e cérebros produzindo a consciência do observador
que se modifica ao influenciar o fenômeno observado, 
numa relação fecunda de um orgasmo entre a criatividade e o amor,
forças unificadoras que nos levam de volta à auto-consciencia 
da unidade divina. E
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Colheita de sementes florestais
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11 de setembro, um dia
marcado pela violência
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Folha do Litoral

11 de setembro! Um dia especial-
mente marcado pela violência! Pode-
ríamos parar neste dia por alguns mi-
nutos e refletirmos sobre este ato de
violência. Talvez se refletíssemos so-
bre a violência que acontece próximo
da gente, pudéssemos imaginar o que
foi aquele 11 de setembro, principal-
mente nas vidas das famílias das
vítimas do atentado (World Trade Cen-
ter, em Nova Iorque – EUA- 2001).

Todas as grandes coisas começam
bem pequenas e tudo o que cuidamos
podem se tornar belo. Há uma grande
diferença entre uma planta semeada
em terreno fértil e regada adequada-
mente e outra, em solo inadequado.

Do mesmo modo são os animais.
Se os tratarmos bem, viverão em har-
monia. Caso contrário, teremos um
desequilíbrio que refletirá em todas
as outras espécies. Exemplo: em um
rio ou um mar poluído, provavel-
mente não poderá existir vida de
nenhuma espécie de peixe, plantas
ou algas, etc. Quem polui os rios e os
mares?

O animal da espécie humana me
parece o mais complicado. Muitas
vezes se reproduzem acidentalmen-
te. Depois, pegam estes seres em
desenvolvimento e começam a molda-
los do jeito que bem entendem. Uns
criam seus filhos como se fossem
máquinas. Não podem nem sorrir,
quanto mais chorar. Outros, os trans-
formam em verdadeiros troféus, exi-
bindo-os para os amigos e não
admitem muitos “defeitos de fabri-
cação”. Têm aqueles que compram
jogos de ‘lutinha’, que os filhos, ao
jogarem, sentem-se como se fossem
eles no lugar do lutador vencedor.

Nós estamos sempre querendo
algo do outro e não paramos sequer
para refletirmos se o que damos aos
outros é o que realmente queremos.

Muitas vezes, quando esperamos
algo e não recebemos, passamos a
tratar o outro com agressividade,
desprezo, egoísmo; e os menores,
como crianças, empregados, etc, com
requinte de crueldade.

Outro dia, tive o desprazer de

observar um ser humano, do sexo
feminino, consumindo uma bebida,
que parecia alcoólica, ao mesmo tem-
po em que tentava conduzir um auto-
móvel. Fiquei indignada. Após alguns
minutos de revolta, Cheguei à con-
clusão que eu não podia mudar a pos-
tura dessa pessoa e muito menos as
conseqüências que ela poderia causar,
a ela e aos outros.

Isto é só um pequeno exemplo
de coisas que passam despercebidas,
na maioria das vezes. Estas são as
pequenas atitudes que podem con-
tribuir para desestruturar muitas fa-
mílias, influenciar no desenvolvi-
mento de muitas crianças e desen-
cadear um desequilíbrio na sociedade.
Cada pessoa que sofre uma violência,
seja ela percebida ou não, cada pessoa
que vive numa família sem diálogo,
sem comida, sem escola, sem
emprego, teto, faz parte da sociedade.
Cabe a cada um de nós estarmos
dispostos a querer reverter este tipo
de sociedade, refletindo sobre todos
os nossos atos, sobre nosso
comportamento para com o outro e
para conosco.

Os grandes atos de violência que
poderão acontecer no futuro, podem
estar acontecendo agora, dentro de
cada um de nós. E está em nossas
mãos reverter este quadro. Vamos
pensar no que podemos fazer
diferente, na criação dos filhos, no
convívio com o próximo e no
convívio com nós mesmos. Vamos
trabalhar o egoísmo. Trabalhar o ego-
ísmo não é só trabalhar os bens ma-
teriais, mas palavras, o tempo que
dispensamos ao próximo para ouvi-
lo, etc.

Vamos parar e pensar nas outras
espécies de vida, seja animal ou ve-
getal. A falta deles significa o fim para
nós, humanos.

A violência não está lá fora. Ela
está em cada casa, em cada ser, está
em nós. Ela pode estar na nossa fala,
nas nossas mãos, no nosso olhar,
enfim, em todo nosso comporta-
mento.

Quando cada um de nós
admitirmos que precisamos mudar
nosso comportamento em  relação
às pessoas, à natureza e, principal-
mente, a nós mesmos, o dia 11 de se-
tembro de 2001 passará a pertencer
a um passado muito distante de todos
nós.“Ai dos que justificam o ímpio
por presentes, e ao justo negam
justiça!” Isaías 5.23

Margarida Fraga

TREINAMENTO DAS
PRIMEIRAS EQUIPES DE

COLETORES.

O IDACO promo-
veu uma capacitação
técnica sobre Colheita
de Sementes Flores-
tais, na comunidade do
Campinho da Indepen-
dência, entre os dias 27
e 29 de agosto. O curso reuniu 58
participantes e foi ministrado pela
professora Fátima Piña-Rodrigues,
representante da Universidade
Rural, e contou com o apoio dos
demais parceiros institucionais:
EMBRAPA/Agrobiologia, Prefei-
tura Municipal de Paraty/Secretaria
de Agricultura e COMAMP.

O principal objetivo do evento
foi apresentar uma opção mais
moderna e segura de geração sus-
tentável de renda familiar com-
plementar, a partir das matas ainda
existentes na região, e formar
equipes treinadas e organizadas de
agricultores-coletores de
sementes. Os parceiros institucio-
nais desta iniciativa estão retoman-
do as etapas necessárias para a
consolidação de mecanismos co-
munitários que atendam ao mer-
cado consumidor de sementes flo-
restais no Brasil.

Merece destaque a participa-
ção das seguintes lideranças: Va-
lentim da Conceição (Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Paraty), Ronaldo dos
Santos (Vice-Presidente da Asso-
ciação dos Moradores do Cam-
pinho), Lineu Coelho Filho (Secre-
tário Municipal de Agricultura,
Pesca e Meio Ambiente de Paraty),
Antônio Marchiori (Secretário de
Agricultura, Pesca e Abasteci-
mento de Ubatuba) e Amauri Bar-
bosa (Diretor do Departamento Pe-
dagógico da Secretaria Estadual de
Educação do Rio de Janeiro).

“O curso é uma demanda da
comunidade. Estamos criando um
viveiro de mudas com apoio do
IDACO e IEF - Instituto Estadual
de Florestas, e precisamos de
sementes. O bom da semente é que
não exige dedicação integral,
podendo ser coletada nas horas
livres”, afirma Ronaldo dos San-
tos, de Campinho. “Nossa associa-
ção valoriza o desenvolvimento

social e ambiental mais do que o
puramente econômico. O mero
ganho financeiro não é susten-
tável. Vemos isso no trabalho fora
daqui, num condomínio próximo.
As pessoas ganham salário, mas
perdem o cultural, enfraquecendo
a união típica da cultura negra”
complementa.

O primeiro dia do curso serviu
para contextualizar as vantagens
da colheita de sementes: perspec-
tivas de uso ambiental e mercado
potencial. À tarde falou-se sobre
os fatores ecológicos que afetam
a produção de sementes flores-
tais, como o tipo de flor, clima,
época de reprodução da planta e
existência de animais que as
dispersam (morcegos, pássaros
e insetos). Para ilustrar, sabe-se
que as flores cheirosas e colori-
das são polinizadas por aves, di-
ferente das flores sem estes atri-
butos, que são visitadas por mos-
cas.

No segundo dia do curso os
alunos colocaram as “mãos nas
sementes”. Aprenderam a mane-
já-las, que nada mais é o modo
de extrair, beneficiar e limpar a
semente. Viram que algumas
(guapuruvu, jatobá, olho de
cabra, etc) apresentam dormên-
cia. São mais difíceis de germinar,
precisando de uma ajuda externa,
como ralar a casca da semente
para facilitar a entrada de água e
a conseqüente germinação.

No terceiro dia houve a mar-
cação das árvores matrizes. Divi-
didos em equipes, todos os par-
ticipantes manusearam os equipa-
mentos para a colheita das se-
mentes. Para cada árvore existem
ferramentas mais adequadas.
Aprenderam a utilizar peia, esca-
da, roldana e o equipamento de
alpinismo: corda, mosquetão,
freio, cinto de segurança e ascen-
sor. Ensinou-se que a espora não

é boa para a maioria
das árvores, por
“machucá-las”.

Um indicador de
interesse comunitá-
rio foi comprovar a
participação dos jo-
vens agricultores,
tais como Aline,
Cleuson, Danilo,
Gleison, Jorge, Ká-

tia, Pedro e Tiago, entre outros,
demonstrando confiança em
aprender uma nova maneira de
conseguirem o seu sustento no
futuro.

Há 14 anos o IDACO incen-
tiva o desenvolvimento sustentá-
vel da agricultura familiar em áreas
pequenos produtores da Costa
Verde. Inicialmente em Mambu-
caba, ajudando a preservar o
palmito nativo com a introdução
de espécies que rebrotam após o
corte e que podem ser utilizadas
por cerca de 30 anos. Depois,
ampliando sua atuação para Pa-
raty, com a apresentação de uma
técnica de plantio que imita a di-
versidade existente nas matas,
conhecida como sistema agro-
florestal. E agora, nesta terceira
fase de trabalho, ensinando que
a colheita das sementes florestais
(material abandonado nas matas)
pode ser um bom negócio para
melhorar a renda familiar sem
destruir o meio ambiente, desde
que seja realizada de acordo com
os aprendizados nas aulas.

No último dia 19 de setembro,
as lideranças dos agricultores
familiares do assentamento rural
de Sebastião Lan, no município
de Silva Jardim, convidaram al-
guns agricultores de Paraty para
visitarem aquela comunidade e
conversar sobre as técnicas
sustentáveis já incorporadas:
pupunha, sistemas agroflorestais,
sementes florestais e viveiro de
mudas. O encontro foi interme-
diado pelo IDACO em parceria
com a EMATER e Paraty foi re-
presentada pelo Eraldo (Patrimô-
nio), Valdivino (São Roque) e Zé
Ferreira (Taquari).

Estas iniciativas independen-
tes são frutos colhidos pelo IDA-
CO que refletem a seriedade do
trabalho da instituição, legiti-
mado pelo reconhecimento das
demais comunidades de peque-
nos agricultores do estado do
Rio de Janeiro.

CONVITE: O Idaco convida
as comunidades para participarem
de uma reunião sobre a Implantação
das Unidades Demonstrativas de
Agroflorestas nas Comunidades de
São Roque (sede da Associação -
07/10 - segunda às 19h) Barra
Grande (sede da Associação em
09/10 - quarta-feira às 18h);
Taquari (sede da Associação - 10/
10 - quinta-feira às 16 h)

UNIDADE DEMONSTRATIVA
DE AGROFLORESTA
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FÓRUM DLIS - ALTERNATIVAS PARA AS COMUNIDADES PESQUEIRAS - II ETAPA
Dando prosseguimento ao tema

‘Atividade Pesqueira em Paraty’, o Fó-
rum DLIS de Paraty, realizou reunião,
em 31 de agosto, na Ilha do Araújo. O
evento, coordenado pelo agente DLIS
Luiz Armando França em parceria com
Vilma Magalhães  (Balcão-Sebrae/
Paraty), a exemplo do acontecido em
19 de julho, teve o objetivo de discutir
exclusivamente a questão do pescador
paratiense, cuja categoria precisa ser
fortalecida, principalmente através da
Colônia de Pescadores de Paraty, com
ênfase na necessdiade de mais credibi-
lidade e união para essa categoria pro-
fissional, como foi no passado.

França destacou as entidades e seus
representantes, presentes no encontro:
José Cláudio de Araújo (Prefeito de
Paraty), Lineu José Coelho Filho
(Secretário de Agricultura Pesca e Meio
Ambiente de Paraty),Júlio César Stani-
ce Dutra (Presidente da Colônia de Pes-
cadores Z-18), sargento Itamar da Silva
Nascimento , cabo Roberto Carvalho
Nery e marinheiro Carlos Eduardo Viei-
ra (Agência da Capitania dos Porto de
Paraty); Vilma Magalhães (técnica-Bal-
cão Sebrae-Paraty, Marília de Sant´A-
na Faria (técnica-Balcão Sebrae/RJ e
coordenadora do Projeto Fórum DLIS
Baía da Ilha Grande);André Espírito
Santo (vice-Presidente da Fapesca –
Federação das Associações de Pesca-
dores Artesanais do Estado do Rio de
Janeiro); Roberto Ferraz (Departamen-
to de Promoção Social da Fapesca);
Luiz Alberto (Representando a Fiperj
– Fundação do Instituto de Pesca do
Estado do Rio de Janeiro); Sérgio Alves
(Representando SEPRE- Secretaria
Estadual de Projetos Especiais)Paulo
Mello (responsável Técnico do SE-
PRE); Sr. José Ribeiro dos Santos (Pre-
sidente da AMAPAR – Associação do
Maricultores do Município de Paraty);
Ivan Marcelo Neves (representante
SAPE – Sociedade Angrense de Pro-
teção Ecológica e APEDEMA-RJ);
Nair Borges (Chefe da Agência do
Ministério do Trabalho de Paraty); Ro-
sária Moraes Marianho (representan-
do a Secretaria de Promoção Social de
Paraty ), Mauro Munhoz e Isabel Cer-
meli ( Projeto de Revitalização da Borda
D´Agua e Associação Casa Azul ); Do-
mingos de Oliveira (diretor Executivo
do COMAMP – Conselho Municipal
das Associações de Moradores de
Paraty); Pedro José Orsi Bosi  Diretor
(presidente da Cooparaty- Cooperati-
va Mista de Trabalho e Produção de
Paraty Ltda); pescadores e esposas,
representando suas comunidades (Ilha
do Araújo, Praia Grande, Barra Grande,
Tarituba, Taquari, São Roque, Ilhas das
Cobras, Mangueira, Pouso da Cajaíba).

Prosseguindo, Luiz Armando fez
uma narrativa sobre os aspectos sociais
e históricos na  pesca artesanal (de a-
cordo com texto de noções básicas de
segurança, Saúde e Meio Ambiente na
atividade de Pesca Artesanal, elabora-
do pelo coordenador da Fundacentro
Antônio Lincoln Coluci), informando
que a PESCA é uma das atividades
econômicas mais antigas do homem e
que, no Brasil, é responsável pelo
sustento de milhões de pessoas, pesca-
dores de pequena escala que têm asse-
gurado considerável parcela do abas-
tecimento interno em produtos pes-
queiros, geralmente com tecnologia de
baixo impacto ambiental e sem muito
apoio do poder público.

Citando como exemplo o Norte e
Nordeste do Brasil que contribuem com
70% ou mais do total da produção pes-
queira, e enfrentam grandes dificul-
dades para vender seu produto,
concorrendo com frotas industriais e
tendo precário acesso a direitos pre-
videnciários e trabalhistas.

Falou da pressão imobiliária que a
categoria sofre, da poluição industrial
e doméstica, e da degradação dos
ecossistemas litorâneos; sobre a pesca.
O texto apresentado referenciou-se
também no livro “ A Doença dos traba-
lhadores” , escrito por Bernardino Ra-
mazine, cuja primeira edição data do
ano de 1700.

Em seguida, Almir dos Remédios
(Almir Tã ), pescador, artesão e inte-
grante do Fórum DLIS, fez uma nar-
rativa da Atividade Pesqueira de Pa-
raty desde de 1920  até os dias de hoje
(já publicada na edição anterior, nº 29
– agosto/02). Por fim salientou que se
não houver uma união dos pescadores,
terminarão se transformando numa
classe sem passado, sem presente e
muito menos sem futuro.

Logo após, foi passada a palavra
para Nair Borges (Chefe da Agência
do Ministério do Trabalho de Paraty).
Falou sobre o seguro desemprego do
pescador artesanal, que é muito grande
em Paraty, que a Agência do Ministério
do Trabalho de Paraty não tem um nú-
mero suficiente em relação ao número
de pescadores e esclareceu que o seguro
desemprego do pescador artesanal é
uma Assistência Financeira  que o go-
verno libera no período do defeso do
camarão  e da sardinha.

Disse que tem direito ao seguro
desemprego o pescador que tenha
registro ou na Marinha, Ibama ou no
Ministério da Agricultura, desde que
tenha a descrição de 03 anos. O pesca-
dor precisa estar em dia com a Colônia
de Pescadores em termos de documen-
tação; dedicar-se à pesca em caráter
ininterrupto entre a paralisação anterior
e a atual. E que os documentos necessá-
rios para ele dar entrada e ter direito ao
seguro desemprego é: Carteira do M-
inistério da Agricultura ou Carteira do
Ibama, documentos necessários para
comprovar os 03 anos de vínculo com
a pesca; Carteira de Trabalho, Carteira
de Identidade, a Inscrição da Previdên-
cia Social, que é feita através da Colônia
de Pescadores de Paraty, a Inscrição
do PIS, CPF e o atestado da Colônia
de Pescadores. Toda essa documen-
tação deve ser enviada para Agência do
Ministério do Trabalho da cidade. O
prazo para requerer esse seguro é do
primeiro dia do período do defeso ao
último dia . No defeso da sardinha é a

partir de primeiro de Dezembro até a
data de 28 de fevereiro. No defeso do
camarão e de primeiro de maio até 31
de maio. O número de parcela do seguro
desemprego são 03, correspondendo a
um salário mínimo em cada uma delas.
O pagamento é feito através da Caixa
Econômica Federal de Angra dos Reis.

O número de pescadores que deram
entrada no seguro Desemprego (Defeso
Camarão) em março de 2002 em Para-
ty: (60 pescadores; Defeso Sardinha:
Dezembro 200: 06 pescadores.

Em seguida foi passada a palavra a
Júlio César Stanice Dutra (presidente
da Colônia de Pescadores de Paraty –
Z-18 ). Ele informou que a Colônia de
Pescadores de Paraty, “pode-se dizer
que é a Colônia mais rica do Estado do
Rio de Janeiro em patrimônio, se nós
formos percorrer o Estado do Rio de
Janeiro e verificar outras Colônias de
Pescadores  que chegaram a falir é triste
essa situação. A Colônia de Paraty é
privilegiada com esse patrimônio que
tem. Disse que, apesar das dificuldades,
estão estruturando-a novamente com
à ajuda dos pescadores e que, pelos
dados fornecidos, a Agência do Minis-
tério do Trabalho de Paraty, apesar de
ser insuficiente, está conseguindo dar
entrada em 160 seguros desemprego
para os pescadores, porém a necessi-
dade é muito maior.

A documentação é providenciada
via Colônia dos Pescadores porque o
custo é reduzido, até então o pescador
tinha que procurar um despachante, e
o custo seria mais ou menos no valor
de R$200,00 para atualizar a toda a
documentação, “só vamos conseguir
ter parte em todos os benefícios que o
pescador tem direito se tiver
documentado”, finalizou.

Passou-se a palavra para  Rosária-
Morais Marinho (representante da Se-
cretaria de Promoção Social de Para-
ty. Ela informou que a Secretária fará
um convênio a partir de setembro de
2002 com todas as entidades responsá-
veis em tirar  documentações  e fotos,
durante um dia da semana em cada mês,
para aquelas pessoas que precisam tirar
seus documentos, e que poderá tirar
toda a documentação no mesmo dia,
tudo gratuito (exceto o documento
CPF-Cadastro de Pessoas Física que
terá que ser pago uma taxa, por ser
vinculado à Receita Federal ), a
Secretaria de Promoção Social de Para-
ty disponibilizará essa operação em
sua sede, Trevo de Paraty (início da
estrada do Corisco ).

Em seguida foi passada a palavra a
Lineu José Coelho Filho (Secretário de
Agricultura Pesca e Meio Ambiente
de Paraty). Ele disse que é motivo de

orgulho e satisfação essa mobilização
feita pela Fórum DLIS de Paraty em
parceria com a Secretaria de Agricultura
e Pesca e Colônia de Pescadores, vol-
tada para a categoria, para buscar alter-
nativas de uma vida sustentável para a
pesca e pescadores, relacionadas à
maricultura, seguro defeso, etc.

Logo após, foi passada a palavra a
José Cláudio de Araújo (prefeito de
Paraty ). Araújo iniciou, referindo-se
ao tema principal do Jornal a Folha do
Litoral de agosto de 2002 Pescador, se
o mar não está para peixe, pesque essa
idéia.

Comentou a realidade do setor
quando era criança e acompanhava seu
pai na pesca do robalo, quando via as
pessoas pespcando o camarão VG, etc.
Falou do tenente Anjo, que cadastrou
todas as canoas do município, cobrou
de todo o mundo, e ofereceu serviços.
“A palavra de ordem há mais de 30
anos era exatamente essa de hoje,
“União”, vamos nos unir, vamos nos
agrupar. Lembrou, então a advertência
do tenente Luiz sobre a ameaça que
representavam os atravessadores para
as famílias que viviam da pesca, sobre
quando estes assumiram a cooperativa,
levando-a à decadência. Ilustrou com
esse fato, para concluir sobre a ne-
cessidade de união da categoria, refle-
xão e busca de soluções a partir de
encontros como este.

Prosseguindo, André do Espírito
Santo (vice-Presidente da Fapesca-
Federação das Associações de Pesca-
dores Artesanais do Estado do Rio de
Janeiro) boservou que quem detém o
conhecimento da captura e do mar são
os pescadores, incluindo-se na categoria
- registrado na Colônia de Pescadores
de Sepetiba Z-15. Disse que as Colô-
nias de Pescadores são 25 no Estado
do Rio de Janeiro, e 650 em todo o
Brasil; que as Colônias são extrema-
mente importante, e que a Fapesca foi
criada não para ter rivalidade com estas,
pois as Associações de pesca repre-
sentam hoje o universo da pesca em
todo o Estado do Rio de Janeiro, 49 ao
todo, integradas dentro das áreas das
Colônias de Pescadores...

Falou da necessidade de cons-
cientização sobre a problemática do
setor, dos projetos de sucesso em
andamento em Coroa Grande, já pre-
miados pela ONU. Comentou que a
Associação de Maricultores dessa
comunidade conseguiu um terreno de
4600 m2 para instalação de um Centro
de Beneficiamento da Pesca. Falou
também da entrada em funcionamento
de uma máquina comprada pela
Associação de Maricultores de Juru-
juba, no valor de R$ 80 mil, com a qual
que dobrará o número de famílias

beneficiadas, de 250 para 500.
Falou que dentro de cada municí-

pio, existe uma cultura, existe um co-
nhecimento, existe uma forma de pres-
tar serviço, uma série de condições que
nós temos que reconhecer que é a
identidade do indivíduo. O indivíduo
tem que saber quem ele é. Exemplo da
cidade de Maricá que tem cinco Asso-
ciações, todas diferentes umas das ou-
tras, porém estão resgatando cultural-
mente aquilo que o pescador tem para
dar para a sociedade...

A Fapesca pode orientar e que lá
no final do túnel tem uma luz acesa e
alguns pescadores descobriram isso
através do diálogo, da união, do acor-
do... Cada pescador, que entra no mar
com sua canoa, gera cinco empregos.
Não esqueçam das pessoas que
fornecem o gelo, das redes, do chumbo,
do óleo, do comércio, não se esqueçam
do trabalho que vocês criam para outras
pessoas lá fora", finalizou.

Por fim, Lineu José Coelho Filho
rwtomou a paplavra para informar que
durante o Fórum vários pescadores
apresentaram propostas com relação
à fiscalização nas áreas de pesca na
Baía de Paraty. E, segundo reivindica-
ções de um grande número de profis-
sionais, foi escrito um Termo de Com-
promisso que é uma necessidade da
pesca artesanal  no município de Pa-
raty .

TERMO DE COMPROMISSo

Nós , Pescadores abaixo-assina-
dos, em comum acordo com a Secretaria
Municipal Agricultura Pesca e Meio
Ambiente de Paraty, assumimos o
compromisso de não fazer pesca de
Arrasto na área da Baía de Paraty deli-
mitada por Ponta do Jurumirim, Ilhas
dos Cachorros, Ilha dos Micos, Ponta
do Quiriri, Ponta da Baleia e Ponta do
Guarda-Mor, e área do Saco do Ma-
manguá delimitada pela Ponta do Leão
e pela Ponta da Romana.

Paraty, 31 de Agosto de 2002,
durante o Segundo Encontro da
Atividade Pesqueira promovido pelo
Fórum DLIS de Paraty.

Ficou agendou-se o próximo
Fórum DLIS para 28 de setembro de
2002 – sábado Local Ilha do Araújo
em continuidade ao tema Atividade
Pesqueira em Paraty III Etapa

Luiz Armando França, Vilma Maria, Almir Tã, Nair Borges, Júlio César Stanice, Rosária Moraes Marinho, Lineu José Coelho, José
Cláudio, André do Espírito Santo; Na foto acima, à direita, Lineu Coelho negocia Termo de Compromisso com pescadores
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Objetivando a busca de  melhor
qualidade de vida e da saúde da
população, bem como encontrar a so-
lução ideal para o saneamento básico
de Paraty, o Bioconsult – Programa
Internacional de Otimização de Sa-
neamento em Paraty, com apoio da
Associação Pró-Paraty Patrimônio
Mundial, Cultural e Natural, IPHAC
e parceria técnica da Bioconsult –
Consultoria em Biociências
Avançadas S/C Ltda está propondo à
Prefeitura Municipal a elaboração de
profundos estudos para otimização
do saneamento do município, coor-
denados pelo professor Dr. Donald
Harleman, Professor Emérito do
MIT-Massachusetts Institute of
Tecnology, dos EUA, com custos
reduzidos para o município. O resul-
tado destes estudos virará teses de
mestrado de alunos seus no MIT. Ao
final desse trabalho, Paraty “teria a
análise e o diagnóstico do sistema de
captação e distribuição de água
potável, e de coleta e tratamento dos
esgotos, com a definição dos rumos
mais adequados ao nosso caso
específico”. A solução do problema
de saneamento básico é um dos re-
quisitos fundamentais para que Paraty
pleiteie junto à Unesco o Título de
Patrimônio Natural e Histórico da
Humanidade. A propopsta detalhada,
com data de 12/09/02 (resumo abaixo)
foi enviada ao Prefeito Municipal
José Cláudio, do qual se aguarda uma
resposta para início do processo de
execução.

“O Professor Harleman desen-
volveu revolucionária estratégia de
tratamento de esgoto, e participou
destacadamente nas soluções dadas
a Veneza e a Hong Kong, no cenário
internacional, e a Riviera de São Lou-
renço, no cenário paulista, cidades
com problemas e dificuldades
similares – porém em grau poten-
cialmente maior – ao nosso. E sua e-
quipe de trabalho em Paraty seria for-
mada por mestrandos, alunos seus
do Programa de Mestrado em
Engenharia do MIT – ou seja, da mais
alta qualificação no cenário mundial”.

Gestões de Harleman em Paraty:
Preocupado em conhecer as difi-
culdades e necessidades do município
na área de Saneamento Básico, o
professor Harleman  visitou Paraty
em meados de setembro, quando
participou de jantar com membros
da Associação Pró-Paraty, da
Eletronuclear (área de engenharia am-
biental), do qual também participou
o secretário Municipal de Meio Am-
biente, Lineu José Coelho, no qual
foi discutido o assunto.

RESUMO DA PROPOSTA

A análise e diagnóstico do sanea-
mento em Paraty serão realizados
pelo Prof. Harleman e sua equipe atra-
vés do Programa de Mestrado em
Engenharia do MIT. Neste programa,

PROJETO DE SANEAMENTO BIOCONSULT
quatro ou cinco engenheiros, alunos
do mestrado no MIT, virão a Paraty
para desenvolver as suas teses, sob a
orientação do Prof. Harleman e de
um professor-assistente do MIT. A
interface da equipe do MIT com
autoridades e pessoal de campo será
efetuada pela BIOCONSULT, que está
coordenando o presente Programa
desde a sua concepção, e será o res-
ponsável técnico por sua viabiliza-
ção, execução e conclusão.

A equipe coordenada por Harle-
man não cobrará honorários para
realização destes estudos (cujo valor
está estimado em US$ 48,300.00,
equivalente a R$ 144.900,00 ao
câmbio R$ 3,00/US$ 1.00].

A maior parte dos custos para a
implantação do Programa Tecno-
lógico de Saneamento em Paraty está
coberta por acordos já celebrados.
Também as despesas para os meses
de trabalho no MIT, nos E.U.A.
também já estão cobertas;

Os honorários e despesas com a
equipe de suporte ao MIT no Brasil,
disponibilizadas pela equipe da
BIOCONSULT, serão assumidas por
esta, sem qualquer custo para a
Prefeitura [Valor: R$ 13.300,00];

As despesas de transporte dos
seis a sete membros da equipe entre
a sede do MIT, em Cambridge,
Estado de Massachusetts, nos
E.U.A. e o Rio de Janeiro, serão co-
bertos por patrocínios já organizados
pela BIOCONSULT e Prof. Harleman.
[Valor: US$ 10,500.00, equivalente
a R$ 31.500,00 ao câmbio R$ 3,00/
US$ 1.00]

A contrapartida do município
seria no transporte da equipe - do
Rio de Janeiro a Paraty, e futura
volta, nos deslocamentos em Paraty,
e na oferta de hospedagem, alimen-
tação e reagentes básicos de análises
– conforme projeto detalhado da
BIOCONSULT enviado ao Prefeito José
Cláudio.

ANÁLISES LABORATORIAIS

Como não há um laboratório mon-
tado para os testes-piloto de trata-
mento da água e do esgoto em Paraty,
haverá necessidade de montar um
laboratório temporário. Assim, a
BIOCONSULT emprestará seus equipa-
mentos para a montagem do labora-
tório durante o período do estudo.
Para análises mais específicas, como
a composição dos elementos
químicos da água e do esgoto de
Paraty, a BIOCONSULT encaminhará as
amostras para análise nos laboratórios
da Universidade de São Paulo, e arcará
com as despesas destas análises na
USP. Valor: R$ 35.320,00 em equi-
pamentos cedidos e R$ R$ 3.320,00
em análises]

As análises de rotina a serem rea-
lizadas em Paraty deverão requerer
reagentes e materiais de consumo.
Solicitamos a gentileza de sua cober-

tura pela Prefeitura de Paraty, no va-
lor estimado de R$ 3.500,00.

Para a análise de alguns parâme-
tros que requerem uma padronização
biológica, como D.B.O. e bactérias
(coliformes totais e fecais), seria
interessante contar com a colabora-
ção neste projeto, do Laboratório de
Controle Ambiental da Eletronuclear,
localizado na Praia de Itaorna, Angra
dos Reis.

O conhecimento e as informações
geradas no processo serão úteis para
nortear as futuras ações da Prefeitura
no setor de saneamento. Serão im-
portantes também, como modelo pa-
ra a elaboração do Plano Diretor de
Saneamento de Paraty – que constitui
o instrumento para solicitar financia-
mentos nacionais e internacionais.
Uma vez que o Prof. Harleman é um
dos principais consultores do Banco
Mundial na área de saneamento, du-
rante a sua estada, poderá orientar a
Prefeitura sobre este assunto.

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão realizados em
Paraty no início do ano de 2003,
único período em que a equipe do
MIT pode se ausentar dos Estados
Unidos da América, no intervalo do
calendário de atividades na Univer-
sidade. Esta época também é essencial
para os bons resultados do trabalho
em Paraty, uma vez que constitui o
período de população máxima na
cidade, situação em que os problemas
de saneamento atingem seu ponto
crítico.

A equipe do MIT permanecerá
em Paraty durante duas semanas, no
período proposto de 05 a 19 de ja-
neiro de 2003. A coleta de dados de
campo ocorrerá basicamente durante
este período. Ao retornarem aos
E.U.A., os membros da equipe reali-
zarão a análise dos dados coletados e
desenvolverão os seus trabalhos nos
meses seguintes. A finalização e a a-
presentação das teses ocorrerá no mês
de maio de 2003.

Em conclusão, o Programa Inter-
nacional para Otimização do Sanea-
mento em Paraty consistirá de uma
revisão do saneamento básico na ci-
dade, executado pela equipe no mun-
do mais bem qualificada para as con-
dições específicas a Paraty. Os resul-
tados deste programa apontarão as
estratégias ideais para a cidade, de
modo a nortear as ações futuras da
Prefeitura, além de servir como ins-
trumento auxiliar para a elaboração
do Plano Diretor de Saneamento de
Paraty. Ricardo Tsukamoto
(BIOCONSULT).

PATRIMONIALISMO

critérios pessoais e/ou
particularistas na alocação
dos recursos públicos

utilização pessoal e/ou
privada dos recursos
públicos;

"troca de favores" ou
barganha política com a
utilização dos recursos
públicos (clientelismo).

relações não contratuais;

- acesso privilegiado às
decisões;

- intransparência;

- ausência de mediações
intitucionais e do controle do
poder;

- tutela e cooptação por parte
do Estado.

dualidade entre os níveis
institucional-legal e o
social;

disparidade entre as
decisões públicas e a
realidade social.

CIDADANIA

critérios impessoais,
objetivos e universais na
distribuição dos recursos
públicos.

diferenciação entre o que é
interesse público e o que é
interesse privado e/ou
pessoal;

diferenciação entre a esfera
pública e a esfera privada.

relações contratuais:

- acesso universal às
 decisões;

- transparência na gestão e
prestação de contas
(accountability);

- mediações institucionais,
controle e partilha do poder.

coerência entre os níveis
institucional-legal e o
soicial;

equivalência entre as
decisões públicas e a
realidade social.

Extraído do livro "Orçamento Participativo", de Luciano
Fedozzi - Tomo  Editorial

LEIA ANTES DE VOTAR
A amizade do Rei é desejável justamente porque,

num país como o Brasil, não basta ser cidadão para
ter direitos de cidadão. Nossa grande ânsia por

Pasárgada vem desta consciência do Estado não
como algo que nos serve mas como um clube de
poucos no qual é preciso ser membro porque a
alternativa é ser sua vítima. (...) (L.F. Veríssimo,

1994, p. 16)

"A cidadania exige um elo de natureza diferente, um
sentimento direto de participação numa comu-
nidade baseado numa lealdade a uma civilização
que é um patrimônio comum. Compreende a leal-
dade de homens livres, imbuídos de direitos e prote-
gidos por uma lei comum. Seu desenvolvimento é
estimulado tanto pela luta para adquirir tais direitos
quanto pelo gozo dos mesmos, uma vez ad-
quiridos" Luciano Fedozzi
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Em ato realizado no Departa-
mento Geral de Insumos Básicos -
DGIB, em 16 de setembro, no bairro
do Barreto, Niterói, o secretário de
Estado de Saúde, Leôncio Feitosa,
entregou aos Secretários Municipais
de Saúde do Estado do Rio de Janeiro,
insumos de ordem estadual e federal
para melhoria do atendimento à po-
pulação. Paraty, representado pelo
Secretário Rubem Pereira, foi um dos
onze municípios favorecidos pelos
insumos estaduais, como automóvel
Gol e computadores, num universo
de noventa e dois. Deste total, porém,
40 receberam dotações financeiras
federais, que serão aplicados na
melhoria do atendimento à popula-
ção. O evento foi aberto por Silmar
Nascimento (diretor do DGIB) que,
em nome da governadora Benedita
da Silva agradeceu a presença de
todos.

Em seguida, Luís Roberto Tenório
(representante da prefeitura de Nite-
rói) falou em nome do Prefeito
Godofredo Pinto e do secretário Mu-
nicipal de Saúde, Francisco D’Ângelo,
dando as boas vindas a todos. Disse
que era grande a satisfação do
município em sediar esse ato (Termo
de Cessão) de importância para todos
os municípios do estado. Enfatizou
que a atitude da Secretaria Estadual
de Saúde, com a realização desse ato,
demonstrou a integração necessária
entre a Secretaria e os municípios
fluminenses.

Valter Lavinas (representando os
secretários municipais na mesa de
abertura) enfatizou que quando Leôn-
cio Feitosa assumiu a Secretaria Esta-
dual de Saúde, todos tinham certeza
que ele seria um Secretário sem ban-
deira partidária, enxergando a neces-
sidade de todos os municípios, uma
vez que, no Cosemes - Conselho de
Secretários Municipais de Saúde do
Rio de Janeiro, sempre agiram desta
forma, visando o de melhor para a
comunidade. Criticou o fato de a verba
oriunda do governo federal, ter sido
destinada em forma de benesse a
apenas quarenta dos 92 municípios,
de acordo com “bandeiras” partidá-
rias. Disse que obviamente nenhum
secretário municipal de Saúde deveria
recusá-la, em função da realidade de
cada um, porém, defendeu a tese de
que essa mesma verba seja destinada
a todos os municípios, igualitaria-
mente. Parabenizou o Secretário
Leôncio Feitosa pela transparência
com que tem trabalhado, discutindo
o que é melhor para o estado.

desta forma, conta com o apoio da
população no sentido de que deixem
os agentes entrar em suas  residências
e façam, junto com os familiares e
vizinhos à vigilância  para o combate
ao mosquito.

Disse esperar que esta solenidade
se reproduza em diversas outras para
que os municípios fiquem capacitados
na questão assistencial à população,
pois é inadmissível que em vários
municípios do interior não exista
sequer um leito de UTI, em 14 anos
de SUS. “Não é justo, não é honesto,
não é digno que nós ainda encon-
tremos essa situação no estado do
Rio”, finalizou.

Municípios fluminenses recebem insumos para a Saúde:
Paraty é um dos onze beneficiados

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

Logo após, o Secretário Estadual
de Saúde, Leôncio Feitosa, dirigiu-se
aos presentes, afirmando que aquele
Ato, apesar de ser um ato concreto
com a entrega de automóveis, equi-
pamentos médicos, etc, na verdade
representa um simbolismo grandioso,
perseguido por eles há muito tempo,
que é a implantação e concessão do
Sistema Único de Saúde. Observou
que, se olharmos para trás, veremos
que no Estado do Rio de Janeiro havia
(e ainda há) uma concentração enorme
dos serviços públicos de assistência
à saúde na capital, ficando o interior
sempre em segundo e terceiro planos.

Sendo, assim, afirmou que a
governadora Benedita da Silva e a
Secretaria de Estado de Saúde, en-
tendem que Saúde é para ser dis-
tribuída igualmente para todos os
municípios do estado. Salientou que
a crítica feita por Valter Lavinas à for-

������ ��������� ��������� ��������� ��������� ���

ma de distribuição da verba do Mi-
nistério da Saúde era pertinente, uma
vez que fere a equidade no tratamento
entre os municípios e entre a popu-
lação do estado. Por fim justificou a
ausência da governadora devido a
problemas de saúde, a quem estava
representando, no sentido de promo-
ver uma real confraternização de in-
tenções para que todos possam im-
plantar de forma decisiva e definitiva
o Sistema Único de Saúde.

Enfatizou que, em apenas dois
meses e meio dessa administração, a
Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro já conseguiu a habilitação
plena na gestão da Saúde do estado ,
o que representa uma grande van-
tagem e responsabilidade para a Se-
cretaria, “mas estamos preparados
para isso”. Falou do lançamento da
campanha de combate à dengue, bem
como da recontratação e recapacitação
de 1004 agentes, os mata-mosquitos
demitidos do Ministério em 1999,
que trabalharão nos 23 municípios
onde houve  maior incidência de ma-
nifestação da dengue. Afirmou que,
no próximo verão não haverá epide-
mia de dengue, pois o Ministério man-
dará recursos, haverá colaboração das
Secretarias Municipais de Saúde e,

Folha da Saúde - Paraty – Dr.
Rubem Pereira, qual o significado
da assinatura do  Termo de Ces-
são em grau de importância para
a Saúde de Paraty?

Rubem Pereira – Eu diria que
a primeira coisa em grau de im-
portância para Paraty é estarmos
entrando no cenário do estado
como um município que está apre-
sentando bons projetos, bons in-
dicadores, a ponto de merecer dis-

Em uma demonstração
de reconhecimento da im-
portância que o município de
Paraty vem representando
para o cenário da Saúde
Pública do Estado, através
de suas ações, o Secretário
Municipal de Saúde, Rubem
Pereira, foi indicado pelo
Conselho dos Secretários
Municipais de Saúde/RJ
para representar os 92
Secretários do estado em
Brasília-DF, durante a Ofici-
na para Avaliação dos Re-
sultados do Pacto 2001,
Pactuação 2002.

Esta oficina realizada na
capital federal nos dias 24 e
25 de setembro, pelo De-
partamento de Atenção
Básica à Saúde, do Minis-
tério da Saúde, teve o intuito
de imprimir qualidade à ges-
tão do sistema Único de
Saúde, que vem sendo
desenvolvida desde 1999
em parceria com as Secre-
tarias Estaduais e Munici-
pais de Saúde, com ações
referentes ao Pacto dos In-
dicadores da Atenção Bá-
sica à Saúde.

tinções como esses onze
municípios, apenas onze
dos 92 irão receber deter-
minados insumos, inclu-
sive um veículo zero qui-
lômetro. Com relação à
questão do recurso finan-
ceiro que o Ministério da
Saúde mandou para o
estado do Rio de Janeiro,
rubricado para quarenta
municípios, também nos
aliamos a esse protesto,
porque entendemos que
todos os munícipes são i-
guais.

O que significa, pri-
meiro é isso. Paraty come-
ça a ganhar respeitabili-
dade no cenário estadual
no setor de saúde. De-
pois, isto vai se reverter
em serviços de combate a
zoonose, combate à den-
gue. Enfim, vai se reverter
em melhor qualidade de
saúde para o nosso povo.

Dr. Rubem Pereira
representou

COSEMS/RJ em
Brasília-DF

Fotos: Carlos Dei

Silmar Nascimento, Luiz Roberto Tenório, José Leôncio (em
pé) e Valter Lavinas

O sub-Secretário de Saúde, Dr. Henrique, a supervisora de
Saúde Coletiva, Iolanda Bravim e Rubem Pereira
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EDITORIAL
A leishmaniose é uma doença

silvestre, que incide em caçado-
res, pescadores e moradores da
zona rural, com maior proliferação
em áreas desmatadas, segundo
Leonardo de Freitas (coordena-
dor da Vigilância Ambiental,
subordinada à Vigilância Sanitá-
ria). Isto ocorre, como afirmou,
porque o mosquito vetor se
alimenta do sangue de animais
silvestres. Com o desmatamento,
esses animais mudam-se para
outras áreas e, conseqüentemen-
te, o vetor busca outras fontes
de alimentação, como animais do-
mésticos e o próprio homem. Ao
se instalar em alguma casa, ele se
reproduz e se adapta ao novo
ambiente, passando a alimentar-
se de sangue humano e a trans-
mitir a doença para toda a família.

Campanha de combate à Leishmaniose
Na definição do dicio-

nário Aurélio:

Leishmaniose – Doença
causada por protozoários
do gênero leishmania.

Leishmania – Gênero
de protozoários mastigó-
foros, zoomastiginos, pro-
tomonadinos, com ciclo
vital em dois hospedeiros,
sendo um deles vertebrado
e outro o inseto vetor, e que
reúne parasitos do homem
e dos animais domésticos.

A leishmaniose provoca pro-
fundas e visíveis seqüelas no
tecido externo, que deformam a a-
parência. O tratamento é demora-
do e, normalmente é feito à base
de injeções, num total entre 60 a
80 aplicações diárias.

O Departamento de Vigilância
Sanitária, através do Departamen-
to de Vigilância Ambiental, da
Secretaria Municipal de Saúde,
está atualmente realizando o tra-
balho de captura do vetor, medi-
ção de densidade (com esta
detecta-se a espécie predominan-
te e determina-se com mais
precisão o veneno e a estratégia
adequada para o combate) e borri-
fação do inseticida em todo o
município (veja locais e estatís-
ticas abaixo).

A atual campanha iniciou-se

em 10/04/02 e os números apre-
sentados são parciais. Ainda se-
gundo Freitas, o inseticida, que
não tem cheiro, atua por um perí-
odo aproximado de seis (6) meses.
Para este trabalho a SMS con-
tratou sete (7) agentes e um (1)
supervisor. Após finalizar o tra-
balho de borrifarão, se iniciará a
parte educacional da campanha,
que visa a conscientizar a popu-
lação sobre a necessidade de apli-
cação do inseticida. Foi registrada
uma resistência no Corisco, em
que o morador não deixou ser feita
a borrifarão. De acordo com Leo-
nardo Freitas, a estratégia desta
campanha é uma iniciativa da
atual gestão da Secretaria
Municipal de Saúde de Paraty.

Dando continuidade ao
propósito da Secretaria de
Saúde em manter informa-
dos todos os usuários das
suas atividades e serviços,
como também proporcionar
um canal aberto de comuni-
cação para o desenvolvi-
mento de uma gestão parti-
cipativa na Saúde do muni-
cípio, estamos publicando
este Informativo com notícias
das ações e realizações
desta Secretaria, nos setores
de Epidemiologia, Estratégia
de Saúde da Família, Hospi-
tal Municipal, CIS - Centro
Integrado de Saúde e o
Centro de Atendimento Inte-
gral à Saúde Mental  e de te-
mas relevantes para esta
área.

Você pode participar des-
te Informativo, enviando su-
gestões, críticas, opiniões,
etc, sobre a Saúde de Paraty.

A Secretaria Municipal de
Saúde adquiriu recentemente um
automóvel Van, zero quilômetro,
que será utilizado para transfe-
rência de pacientes que neces-
sitem de atendimento fora do do-
micílio, especialmente em casos
de hemociálise e quimioterapia.

Esta iniciativa proporcionará
maior conforto, comodidade e
segurança a esses pacientes. Por
outro lado, liberará a Kombi,
exclusivamente para o atendimen-
to aos postos da ESF (Estratégia
de Saúde da Família).

Aquisição de Van

Uma das recentes aquisições
da Secretaria Municipal de
Saúde de Paraty foi o aparelho
Automatizado de Bioquímica
que trará as seguintes vanta-
gens: agilização da rotina de

Exames e resultados em menor tempo
trabalho; maior confiabilidade;
maior número e resultado de
exames em menor tempo; agi-
lização na coleta de material,
que hoje aguarda muito tempo.

A Secretaria Municipal de
Saúde fortalecerá o Centro
Integrado de Saúde – CIS, com a
contratação de mais ginecolo-
gistas, aquisição de materiais e
equipamentos como o “Criocau-
terizador” para cauterização gine-

Centro Integrado de Saúde – CIS
cológica a frio.

O Centro Integrado de Saúde
- CIS será paulatinamente trans-
formado em Centro de Referência,
com especialidades clínicas, que
suprirão os Postos ESF.

A atual Campanha de
combate aos roedores começou
em 28 de agosto na Ilha das Co-
bras, onde foi feita a 1ª Iscagem.
Foi aplicado o raticida em 689
imóveis, os quais serão revisi-
tados para uma 2ª Iscagem
evitando, assim, o que chamam
de efeito bumerangue, ou seja,

Combate aos roedores
que a ninhada crie resistência ao
raticida e continue se reproduzin-
do. A próxima comunidade a ser
visitada pelos agentes Sanitários
será a Mangueira, provavelmente
na 2ª semana de outubro.

Participam desta campanha
seis (6) agentes Sanitários e um
(1) supervisor.

CURSO GRACURSO GRACURSO GRACURSO GRACURSO GRATUITTUITTUITTUITTUITOOOOO: COMO MANIPULAR ALIMENTOS
 PÚBLICO-ALVO: PESSOAS QUE  TRABALHAM EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES, LANCHONETES, AMBULANTES

DATA: 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2002  INFORMAÇÕES E  INSCRIÇÕES: SEBRAE/ACIP TEL.: 3371-2150
REALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ACIP/SEBRAE
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Cumprindo as determinações da
Diretoria do Conselho dos Secre-
tários Municipais de Saúde do Rio
de Janeiro – Cosems/RJ, no sentido
de se estar visitando o município de
Paraty, com o propósito de se avaliar
o funcionamento do Sistema Único
de Saúde local à luz das normas
preconizadas pelo Ministério da
Saúde e orientações emanadas da
Secretaria de Estado de Saúde,
passamos a efetuar o seguinte relató-
rio:

1. A Secretaria Municipal de
Saúde vem se esforçando para im-
plementar no nível local os Programas
criados pelo Ministério da Saúde,
dando ênfase à Atenção Básica de
Saúde; tendo o Grupo verificado pes-
soalmente, ao se dirigir ao Programa
Saúde de Família, situado na locali-
dade denominada “Patrimônio” o em-
penho da equipe, constituída por 01
(um) médico, 01 (uma) enfermeira,
(01) uma auxiliar de enfermagem e
Agentes Comunitários de Saúde, en-
gajados na causa, e com grande
familiaridade na comunidade as-
sistida, chegando ao ponto até mesmo
de se criar ao fundo de sua área física
uma horta comunitária, e atendendo
a uma população, segundo informou
o médico responsável, Dr. Fernando,
que estariam atendendo a 1000 (um
mil) famílias, ou seja, cerca de 4000
(quatro mil pessoas).

2. Também efetuamos uma visita
ao Hospital Municipal, talvez o
principal motivo de nossa visita,
percebemos o grau de dificuldades
enfrentadas pelo gestor, que não é
diferente daqueles municípios em
que o único hospital de apoio é pú-
blico. Pudemos perceber que o Mu-
nicípio ainda não conseguiu criar uma
forma de gestão adequada, tendo
inclusive grande dificuldade de optar
entre uma execução de atividade
pública ou privada, em virtude até
mesmo das restrições contidas na Lei
de Responsabilidade Fiscal, eis que
o Município se encontra bem pró-
ximo ao limite de contratação de pes-
soal, de acordo com informação da
própria equipe de apoio do Sr.
Secretário de Saúde; tendo o Grupo
sugerido, a princípio, que a forma
ideal de contratação do hospital seria
através de concurso público, e, não
podendo lançar mão da parceria com
a iniciativa privada, nas suas mais
diversas formas (convênios, contrato
de gestão, termos de parceria, etc). É
bom ressaltar que o referido Hospital
foi municipalizado sem a forma-
lização de qualquer instrumento jurí-
dico, pois pertence a uma Irmandade
local, que entregou a administração
do mesmo ao Município.

Em resposta às sugestões pro-
postas, foi dito pelo Secretário de
Saúde que:

–  A opção pelo concurso público
sofreria dois entraves. O primeiro no
sentido de extrapolar o limite da Lei
de Responsabilidade Fiscal; e, o se-
gundo, seria que o nível salarial não
serviria de atrativo para a participa-
ção de profissionais de nível superior
(médicos, enfermeiros, etc), inclusive
este, por experiência própria, relatan-
do que do último concurso, dos mais
de trinta profissionais aprovados, só
dois se efetivaram no quadro de fun-
cionários do Município, em decor-
rência da localização do município,
muito distante da capital e pelo alto
custo de vida, por ser Paraty uma
cidade turística;

– A proposta de terceirização
sinalizada pelo município, segundo
fomos informados, seria através da
contratação de serviços de consulto-
ria para o funcionamento do hospital,
com custos elevados para o objetivo
pretendido, podendo gerar questio-
namentos pelos mais diversos órgãos
de controle (Conselho Municipal de
Saúde, Tribunal de Contas, Minis-
tério da Saúde e Secretaria de Estado
de Saúde).

Diante das respostas, o Grupo
entendeu que o Município poderia
lançar mão de outros instrumentos,
além da melhor opção, que seria o
concurso público, tais como repe-
timos, a efetivação de convênios com
entidades filantrópicas ou sem fins
lucrativos, ou até mesmo a criação
de Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público – OSCIPS, e com
ela celebrar Termos de Parceria.
Valendo citar que existe no Muni-
cípio, conforme informação obtida,
uma Entidade filantrópica destinada
ao atendimento de idosos, que
poderia, num primeiro momento,
celebrar convênio para as atividades
relatadas, se o respectivo estatuto pe-
rmitir, ou até mesmo se readequar
aos objetivos de uma OSCIP, e
celebrar Termo de Parceria com o
Município.

Vale salientar que a única restrição
feita à terceirização seria o limite im-
posto pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, em que o limite orçamentário
a este modelo imposto, seria o de
que o montante da receita corrente

líquida destinado ao instrumento
deveria ser no mesmo percentual da
receita corrente líquida do ano de
1999.

Também temos a destacar que
recebemos uma farta documentação
de ordem técnica, evidenciando não
só a produção na área de Saúde no
período de dezembro do ano de 2001
a maio de 2002, com o propósito de
evidenciar a sazonalidade populacio-
nal da cidade, que é turística, mas
que, devido à exigüidade de tempo e
o propósito da visita, não caberia a
nós apreciar o respectivo mérito.

Por fim, queremos lembrar mais
uma vez o esforço do Sr. Secretário
de Saúde, que vem tentando de todas
as formas conseguir mais recursos
para a área da Saúde, chegando até
mesmo a efetuar parcerias com a
iniciativa privada para a instalação
de novos serviços de melhoria na
qualidade do atendimento já exis-
tente, como fora efetuado com a Enti-
dade denominada Eletronuclear, na
construção da Unidade de Saúde
Mental (CAPS); verificando ainda o
grande grau de credibilidade que o
mesmo detém, não só em relação aos
funcionários na área de Saúde, como
o respeito da Comunidade local, fato
comprovado pelos vários abaixo-as-
sinados de apoio ao gestor, entregues
ao Grupo por ocasião da visita.

A conclusão final que temos a
relatar seria no sentido, pelo que per-
cebemos, de um maior apoio ao Se-
cretário de Saúde, já que, tudo indica,
que seus propósitos são os melhores
para o Município, e que nada veri-
ficamos durante a visita, bem como
nos documentos apresentados, que
possa traduzir irregularidade ou
desvio de conduta na aplicação dos
recursos do SUS pela Secretaria de
Saúde de Paraty.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de
2002

Edson Pereira dos Santos
Gilberto Ponte Boa Silva
Mauro Lúcio da Silva

Relatório COSEMS de visita ao
município de Paraty

A Secretaria Municipal de
Saúde de Paraty está fechando
um Convênio de Parceria com o
Asilo São Vicente de Paulo com
o objetivo de assegurar o funcio-
namento da instituição. Em con-
trapartida o esta participará em
ações e programas em que se ne-
cessite de terceirização de profis-
sionais de saúde, pois a mesma,
por ser uma entidade que possui
o Título de Filantropia, enquadra-
se no perfil apontado pelo Con-
selho de Secretários Municipais
de Saúde/RJ para este fim,  repre-

Convênio de parceria
com o Asilo

sentará uma economia com a isen-
ção de encargos trabalhistas.

Por este Convênio de Parceria,
o Asilo São Vicente de Paulo terá
os seguintes atendimentos atra-
vés do Hospital Municipal: La-
vanderia (inviável no seu prédio),
Nutricionista,  Fisioterapia (aten-
dimento regular), Consulta Mé-
dica (semanal), Assistência Social
(acompanhamento). Só a Enfer-
magem não prestará assistência
através do convênio, uma vez que
a instituição tem a sua estrutura
nesta área funcionando bem.

Localidade 2001 2002
ILHA 406 324
PANTANAL 234 172
ESTÁDIO + CEMBRA 556 436
PONTAL 102 105
MANGUEIRA 346 229
BOM RETIRO 51 54
CORISQUINHO 67 97
SOUZA 35 41
JACU 39 40
TRINDADE 80 138
DIVISA (SP) 37 63
PEDRA BRANCA + BARRO ALTO 56 76
CAÇULA 120 87
PATRIMÔNIO 96 69
MATO DENTRO N V 34
LARANJEIRAS 70 61
CORISCÃO 122 116
CORISCO* 138 68
RIO DOS MEROS 55 13
CÓRREGO MICOS 54 40
PARATY-MIRIM 67 88
CAMPINHO* 85 60
PENHA* 49 19
CORUMBÊ 38 21
FORQUILHA + BICO PAPAGAIO 59 25
OLARIA NV 03
ITATINGA 23 13
CABRAL* 56 27
INDEPENDÊNCIA* 42 26
BOA VISTA NV 32
PRAIA GRANDE* 130 72
PEDRAS AZUIS* 101 58
PORTÃO VERMELHO 30 21
PONTE BRANCA 210 120
FAZ. BANCO N V 51
CARRASQUINHO N V 11
JABAQUARA 57 134
TOTAL: 3611 3044

DADOS PARCIAIS: CAMPANMHA DE

VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA

* LOCALIDADES QUE NECESSITAM DE RETORNO.
- EM 2002 FORAM VACINADAS 05 LOCALIDADES
- QUE NÃO O FORMA EM 2001
- OBS 1: AUMENTO DE VACINAÇÃO
- OBS 2: DIMINUIÇÃO DE VACINAÇÃO

DIFERENÇA 2001/2002:- 567 ANIMAIS EM 2002
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ESF - Estratégia de Saúde da Família
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARATY REUNIU-SE NO DIA 20 DE SETEMBRO

O Conselho Municipal de
Saúde de Paraty reuniu-se no
dia 20 de setembro sob a
coordenação de seu presidente
Aleci de Jesus para avaliação
da Estratégia de Saúde da Fa-
mília, de Paraty. A reunião con-
tou com a participação do pre-
feito Jose Cláudio, do secre-
tário de Saúde, Rubem Pereira,
da coordenadora da ESF, Maira
Panza, das cinco equipes da
ESF, dos presidentes das se-
guintes associações de mora-
dores: Chapéu do Sol, Zé do
Zico; Taquari, Nilton Belchior;
São Roque, Maria Risoneide;
Graúna, Odair do Leste; Ilha
das Cobras, Roberto Amarildo;
Trindade, Saulo da Silva; do
diretor Executivo da 1ª Secre-
tária do Comamp, Domingos
Oliveira e Lídia Furtado.

A  coordenadora Maira
Panza fez uma explanação
sobre as normas,  procedimen-
tos e estatísticas do atendi-
mento feito pelas equipes, en-
fatizando que a margem de er-
ro de alguns dos indicadores
é muito grande, devido aos
equívocos de preenchimento
dos formulários por parte das
equipes. Também ressaltou as
dificuldades de locomoção das
equipes da Costeira e do
Taquari e que para resolver tais
problemas, está sendo pro-
videnciada a compra de um
barco e de uma Kombi. Logo
após, as equipes falaram das
suas dificuldades e as lide-
ranças comunitárias fizeram
suas críticas, elogios e suges-
tões.

Dando continuidade, o pre-
feito Jose Cláudio e o Secre-
tário Rubem Pereira fizeram a

entrega simbólica de algumas
carteiras de  trabalho assina-
das e reafirmaram, em seus
discursos, o compromisso e o
empenho do Executivo Munici-
pal em garantir uma estratégia
eficaz de saúde para as
comunidades de Paraty.

Finalizando, o Presidente
do Conselho de Saúde deu
início à discussão sobre a
formatação, competência e
implantação dos Conselhos
Gestores Locais, que terão co-
mo objetivo possibilitar a
participação efetiva das comu-
nidades, através das Associ-
ações de Moradores.

Devido à sua complexi-
dade, o tema voltará a ser dis-
cutido em uma próxima reu-
nião deste Conselho.

FAÇA AQUI SUA AVALIAÇÃO
DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
NOME...........................................................................................................................................
COMUNIDADE...........................................................................................................................
ENDEREÇO.................................................................................................................................
Sua família utiliza a Unidade de Saúde da Família?
(      ) SIM     (      )  NÃO    Por que?___________________________________________________________
Sempre que precisou, foi atendido pela Estratégia de Saúde da Família?
(      ) SIM     (      )  NÃO    Por que?___________________________________________________________
A consulta é marcada com antecedência?
(      ) SIM   (      )  NÃO   Por quem?___________________________________________________________
Ja foi consultado por quais profissionais?
(      ) Médico    (      )  Enfermeiros    (      )  Outros
Suas expectativas foram atendidas?_____________________________________________________________
Já foi visitado por quais membros da ESF?
(      ) Médico    (      )  Enfermeiro    (      )  Auxiliar de Enfermagem   (      )  ACS  (      ) Nenhum deles
Você conhece o Agente Comunitário de Saúde - (ACS)da sua região?    (      )  SIM   (      )  NÃO
De quanto em quanto tempo o Agente visita a sua casa?____________________________________________
O trabalho do Agente Comunitário de Saúde é importante para a sua família?
(      ) SIM    (      )  NÃO    (      )  Por que?______________________________________________________
Preencha o formulário acima e o encaminhe à Secretaria Municipal de Saúde, através da Assoc iação
de Moradores da sua comunidade.

O prefeito José Cláudio e o secretário Municipasl de Saúde, Rubem
Pereira, fazem entrega simbólica de algumas carteiras de trabalho
assinadas aos profissionais da ESF.

Maira faz explanação
sobre a ESF

Participe, mande suas sugestões, críticas
e opiniões sobre a Saúde de Paraty

NOME_____________________________________________
COMUNIDADE__________________________________
ENDEREÇO OU TELEFONE PARA CONTATO______________
____________________________________________
SUGESTÃO/CRÍTICA,_____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Preencha esta ficha e envie-a para o gabinete do Secretário de
Saúde, à Av. São Pedro de Alcântara, nº 1 - Pontal - CEP 23970-000 -
Paraty - RJ ou deposite-a nas URNAS disponíveis no Hospital Municipal
ou no CIS.
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EDUCAÇÃO DE PARATY

Musicalização

“O ato de educar é um ato de amor”

Conforme solicitação dos
participantes do I Curso de Mu-
sicalização realizado em julho,
O que serria apenas uma oficina
de 15 dias, tornou-se um curso.
Sua apresentação na Igreja Ma-
triz comoveu a todos, prin-
cipalmente ao prefeito e a se-
cretária de educação que tendo
como prioridade oferecer aos
alunos do município opor-
tunidade de acesso do melhor
da nossa cultura, se esforçaram
em formar parceria .O projeto
será uma realização da Pre-
feitura Municipal, Secretaria de
Educação e AD Libitum/Scala
Escola de Música de Juiz de
Fora.

As inscrições foram abertas
para teatro, teórico básico e ins-
trumentaol para os músicos da

Mais uma ofi-
cina foi implan-
tada na Escola
da Mangueira
trata-se do
P r o j e t o
ABADÁ CAPOEIRA.
O projeto tem como objetivo
educar, profissionalizar,
prevenir contra as drogas e
violência, preservar o meio
ambiente, além de dar um
bom condicionamento físico e

Em 1993, sendo a profes-
sora Nélia Terra a Secretária
Municipal de Educação, Es-
porte e Lazer, assumimos como
Diretora do Departamento de
Zona Rural. Já em nossas
primeiras avaliações, constata-
mos que no Pantanal  haviam
muitas crianças em idade
escolar e que o bairro, pelo seu
crescimento, pela sua estru-
tura, já era merecedor de ter a
sua própria escola.

Começamos a funcionar em
uma salinha alugada. No ano
seguinte, precisamos passar a
funcionar em três turnos,
devido à multiplicação da
demanda.

Mais um ano se passa e ve-
rificamos a necessidade de am-
pliar o espaço escolar. Procura-
mos o Sr. Maximinio e aluga-

mos sua padaria, que foi
ampliada, adaptada e passou a
funcionar como escola.

Com estas medidas, com o
grande interesse dos pais e da
comunidade, que começaram a
se unir, a participar da vida
escolar, com a ajuda financeira
da Eletronuclear e com recur-
sos do FUNDEF: “O sonho se
torna realidade”, no dia 16 de
setembro de 2002 inauguramos
a E.M.Pantanal. Um espaço
físico amplo e privileigiado,
onde nossos alunos poderão
cursar todo o Ensino Funda-
mental.

Merece destaque também
o Departamento de Zona Rural
que, com dedicação vem
realizando um belo trabalho
junto à comunidade escolar e,
mais uma vez, demonstra que

os investimentos na Educação,
na construção de escolas
mudam o ambiente. Tornam to-
dos mais felizes.

Nosso ato, desde o iníco, se
pautou no respeito e no amor
pela educação e pelas crianças
do Bairro pois “O ato de educar
tem que ser um ato de Amor”!
Pois só o amor é capaz de
transformar toda e qualquer
realidade, tornando-a mais
eficiente, realizada e feliz.

Tendo plantado a primeira
semente, hoje concretizo o so-
nho de colher os primeiros fru-
tos.

ELIANE TOMÉ

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

fanfarra, coral infantil e de jo-
vens e adultos.No primeiro dia
de inscrição 120 alunos já ha-
viam se inscritos esgotando as
vagas e no segundo dia cerca
de mais 100 crianças queriam
se inscrever, porém,por en-
quanto não tem espaço para
ampliar as vagas, os excedentes
poderão cursar no próximo
ano, já que 6 professores da rede
municipal irão se capacitar
mensalmente em Juiz de Fora
com os maestros coordenado-
res do Curso, onde terão aulas
de técnica vocal, regência, per-
cepção musical e teoria musi-
cal. O que todos agora aguar-
dam é a apresentação de final
de ano, já que os professores e
alunos prometem um auto de
natal, espetáculo que com cer-
teza emocionará a todos.

coordenação motora, divul-
gando uma arte genuinamen-
te brasileira.
As aulas tiveram início no dia
8 de agosto, e já conta com
a participação de 150 alu-
nos,da pré escola a 5ª série.

Projeto Capoeira

Em 16 de setembro foram inau-
gurados a Escola Municipal do
Pantanal e mais um ônibus para o
transporte escolar, o que repre-
senta mais uma conquista para a
Educação em Paraty e um grande
salto para um ensino de quali-
dade.

A inauguração contou com a
presença de muitos pais dos alu-
nos da comunidade, além de auto-
ridades municipais e federais, dire-
tores e coordenadores das esco-
las municipais, e do representante
da Eletronuclear, que colaborou
com a execução do Projeto.

A solenidade foi aberta com o
pronunciamento do prefeito José
Cláudio agradecendo a Deus pelo
mérito da conquista e depois as
parcerias que viabilizaram a
construção de uma nova escola
no município, salientando a im-
portância dessa obra para os
moradores do bairro.

O Prefeito chamou a atenção
para que o povo paratiense, na
hora de votar, dê preferência aos
políticos que colaboram efetiva-
mente com a cidade, captando
recursos junto ao governo federal
para o desenvolvimento do nosso

Inaugurada Escola
da Mangueira

município. Em seguida passou a
palavra para o convidado, o ex-
ministro do Trabalho, Francisco
Dornelles que se disse satisfeito
em estar mais uma vez em Paraty,
principalmente participando.

A secretária de Educação, Elia-
ne Tomé agradeceu aos presentes
e às parcerias que permitiram a
realização do sonho de tantos
pais em ter uma escola no bairro,
que era também seu próprio
sonho. A placa de inauguração
foi descerrada pelo Prefeito,
Secretário de Obras e Secretária
de Educação, abençoados pelo
padre Roberto, que leu alguns tre-
chos evangélicos e convidou os
presentes a fazer a oração do
‘Padre Nosso’.

Logo após apresentaram-se:
a Fanfarra da Escola da Man-
gueira; alunos da Escola da Ilha
do Araújo - com uma peça de
teatro, cujo tema foi preservação
ambiental; e os professores da
Escola do Pantanal – uma peça
teatral com os personagens do
Sítio do Pica Pau Amarelo com
mensagem dos valores como
respeito, amor, etc.

Para o desenvolvimetno do
projeto, a Secretaria de
Educação adquiriu para os
alunos: calça, camisa e corda,
que faz parte do uniforme de
capoeira, além de instrumen-
tos necessários como berim-
bau, atabaque e pandeiro. A
coordenação é do professor
Robson Francisco Leite, que
é presidente da Associação
ABADÁ  e do coordenador
João Batista, Xodó.

Coordenação Ambiental tem
realizado visitas à Estação
Cairuçu, que se localiza na subi-
da de Laranjeiras, com alunos
da Rede Municipal de Ensino.

Já foi possível levar os alu-
nos das seguintes escolas: Ilha
do Araújo, Praia Grande e Cam-
pinho; da escola da Mangueira,
até o momento cinco turmas já
conheceram a estação, onde
assistem ao fi lme sobre a
região e participam de palestra

Coordenação de Educação Ambiental:
visitas à Estação Cairuçu

sobre meio ambiente, ministra-
da pela bióloga Nelza. As pró-
ximas escolas agendadas são:
Ponte Branca e Laranjeiras. As
visitas são realizadas com al-
ternância entre a Zona Rural e a
Zona Urbana.

Em 10 de setembro, a pedi-
do da educadora ambiental Ma-
ria Guadalupe, do Projeto Saúde
Família, da Secretaria de Saúde,
o coordenador de educação
ambiental da Secretaria de

Educação, Valdemir Ferreira
(Pipoca), realizou um trabalho
de treinamento com os agentes
de saúde família das seguintes
comunidades: Patrimônio,
Campinho, Pedras Azuis,
Laranjeiras e Trindade. O tema
discutido foi o l ixo (os pro-
blemas que o lixo causa para a
saúde e o meio ambiente, como
lidar com o lixo orgânico e a
sucata, os passos para se imp-
lantar coleta seletiva) foi feita a
projeção de “slides” do Projeto
Jogue Limpo Cairuçu.

Esta parceria com os agen-
tes de saúde família, um grande
reforço na luta para consci-
entização da população quan-
to aos perigos causados pela
falta de cuidados especiais no
tratamento do lixo.

Valdemir da C. Ferreira
Coordenador de Educação

Ambiental

ANUNCIE AQUI
(24) 9845-3835  /  3371-6681

TEXTOS E FOTOS FORNECIDOS POR LÚ RIBEIRO
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SEMINÁRIO

DISCUTE EM AN-
GRA DOS REIS O

DESENVOLVIMENTO

DA MARICULTU-
RA NO ESTADO.

O SEBRAE/
RJ promoveu, de
19 a 21 de se-
tembro, em An-
gra dos Reis, o I Seminário Estadual
de Maricultura. O objetivo foi divul-
gar novas tecnologias adotadas na
aqüicultura, discutir a produção e
produtividade de projetos aqüícolas
nos diversos estados do Brasil e no
exterior e realizar intercâmbio e troca
de informações entre aqüicultores,
técnicos, estudantes, pesquisadores
e indústria aqüícola.

O evento, realizado no Hotel
Angra Inn, foi uma das ações
previstas no projeto Desenvolvi-
mento da Aqüicultura no Estado do
Rio de Janeiro em parceria com as
prefeituras de Angra dos Reis,
Mangaratiba e Paraty, IED-BIG
(Instituto de Ecodesenvolvimento da
Baía de Ilha Grande) e Fiperj
(Fundação Instituto de Pesca do Es-
tado do Rio de Janeiro).

A mitilicultura (cultivo de mexi-
lhões, ostras e vieiras) na Baía de Ilha
Grande é uma das alternativas de ge-
ração de renda para a comunidade de
pescadores da região e já começa a
gerar frutos. Informações levantadas

na publicação “Plataforma do Agro-
negócio da Malacocultura”, em no-
vembro de 2001, mostram que a
maioria das fazendas marinha do
estado está localizadas em Angra dos
Reis (58), seguida de Paraty (17),
Cabo Frio (2) e Arraial do Cabo (1).

Levantamentos feitos pela Secre-
taria de Agricultura e Pesca de Angra
dos Reis revelam que, até o final de
1998, foram instalados na baía 102
espinhéis, estimando-se a produção
de 120 toneladas de mexilhões, o que
corresponde a 24 toneladas de
mexilhões limpos. A obtenção de se-
mentes na região se faz através do
uso de coletores artificiais no meio
natural, existindo ainda, um labora-
tório de produção de sementes de
moluscos bivalves no IED-BIG, em
Angra dos Reis que produz,
atualmente, sementes de Nodipecten
nodosus.

Desde 1999, percebendo que a
aqüicultura vem tomando grande
vulto em nível mundial, o SEBRAE/
RJ começou a desenvolver, junto a

Desenvolvimento da maricultura

instituições parceiras, um trabalho de
capacitação, assessoramento técnico
e difusão de tecnologia para a
maricultura, mais especificamente no
cultivo de moluscos bivalves. Para
se ter uma idéia, enquanto a pesca
extrativa, com uma taxa de cresci-
mento inferior a 1% ao ano, pra-
ticamente atingiu o seu limite máximo
de exploração sustentável, a
aqüicultura apresenta um aumento
médio da ordem de 14% ao ano.

Diante dos resultados das ações
e das potencialidades detectadas
nesse setor produtivo, o SEBRAE/
RJ tem mobilizado esforços para a
intensificação e expansão destes
serviços. A partir de 2001, passou a
atuar nas ações visando ao cres-
imento da aqüicultura no interior.
Essa expansão privilegiará a atuação
na cadeia produtiva da aqüicultura e
deverá estimular o envolvimento de
novos parceiros, tornando possível
a participação de pescadores e
trabalhadores rurais, especialmente
os pertencentes a comunidades de
baixa renda.

Em reunião ordinária que
acontece toda primeira segunda
feira do mês O COMAMP reu-
niu-se no dia  02/09/2002 para
ampliar a discussão sobre o Or-
çamento Participativo e a indi-
cação de mais seis associações
para o recebimento da subven-
ção.

A reunião foi coordenada
pelo Secretário Geral, André
Góes e teve início com a parti-
cipação de um grupo de profes-
sores do CEMBRA, coordenado
por Alberto Quintanilha, que fez
um esclarecimento sobre o
plebiscito a respeito da ALCA
(Área de Livre Comércio das
Américas) e da Base de Alcân-
tara, localizada em ponto
estratégico no estado do Mara-
nhão, próximo à linha do Equa-
dor, Base da Aeronáutica brasi-
leira, utilizada para lançamento
de foguetes, cujo controle ad-
ministrativo e militar está sendo
pleiteado pelos Estados Unidos.
Retornando ao assunto de pau-
ta, foi lido o ofício encaminhado
ao Prefeito Municipal, conten-
do os resultados deliberados em
Assembléia Geral, ocorrida em
20/08/2002 (vide Jornal Folha
do Litoral agosto 2002 -página
9).

Após ampla participação dos
presentes, chegou-se à seguinte
proposta, aprovada por una-
nimidade:

Considerando o Artigo nono

da Lei de Orçamento que au-
toriza a destinação de 10 % dos
recursos constantes das dota-
ções de obras e instalações inte-
grantes do orçamento da Secre-
taria Municipal de Obras, Arqui-
tetura e Urbanismo, é um per-
centual muito pequeno para
atender todas as necessidades
das comunidades, propõe-se
que o mesmo seja dispo-
nibilizado para a contratação de
uma equipe técnica com o aval
do COMAMP, (por exemplo:
IBAM ou Associação de Enge-
nheiros e Arquitetos de Paraty),
para que possamos traduzir em
projetos, com detalhamento
técnico e financeiro, as deman-
das levantadas pelas comunida-
des, cuja prioridade é o SANEA-
MENTO BÁSICO, apontada na
Segunda Convenção do CO-
MAMP.

Esta proposta, juntamente
com os nomes para compo-
sição do Conselho de Orça-
mento, foi encaminhada ao Se-
cretário de Planejamento, Ariel
Selene. Aguarda-se reposta em
caráter de urgência, pois com
o resultado deste projeto as
Associações de Moradores
estarão capacitadas para cons-
truir definitivamente um modelo
orçamentário, com a verdadeira
participação das comunidades.

Caminhos para o
Orçamento Participativo

Dando continuidade ao projeto Criança
x Escola x Esporte, o diretor do Depar-
tamento de Esporte e Laser, Benedicto
Ubirajara,  no dia primeiro de setembro,
inaugurou o Núcleo Esportivo Benedito
Manuel Bento, que sediará a Escolinha de
Futebol do Sertão de Taquari.

Participaram do evento o Prefeito Jose
Cláudio, os presidentes das Associações de
Moradores do Taquari, Nilton Belchior;
Tarituba, João Bosco; Patrimônio, Joadir
Shueng, o diretor Executivo COMAMP,
Domingos Oliveira; vereador Lauro Can-
tídio; e os 150 alunos das Escolinhas do
Campinho, Barra Grande, Laranjeiras,
Patrimônio, Tarituba.

Em discurso, o diretor do Departamento
de Esporte e Laser e o Prefeito Municipal
enfatizaram a importância deste projeto na
formação dos jovens pois, além de
desenvolver a saúde física e mental, pos-
sibilita uma vivência de trabalho em equipe
e o melhoramento do desempenho escolar,
que é um dos requisitos exigidos para a par-
ticipação neste projeto.

ESCOLINHAS DE FUTEBOL

O prefeito José Cláudio, o presidente da
Associação do Taquari, Nilton Belchior e  o
diretor do Departamento de Esporte e
Laz\erBenedicto Ubirajara

Times das Escolinhas das comunidades citadas.

Time da Escolinha de Futebol do Taquari
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PROJETO DE LEI Nº           /2003

A Câmara Municipal de Paraty APROVA a
seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento do Município de Paraty,
para o exercício financeiro de 2003, estima a
receita em R$ 17.592.933.11 (dezessete milhões
quinhentos e noventa e dois mil novecentos e
trinta e três reais e onze centavos) e fixa a
despesa em igual importância.

Parágrafo Único – Acresce-se ao valor
previsto no “caput” deste artigo a quantia de R$
15.341.346,63 (quinze milhões trezentos e
quarenta e um mil trezentos e quarenta e seis
reais e sessenta e três centavos) provenientes
dos repasses e das seguintes receitas
vinculadas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social;
b) Fundo Municipal de Turismo;
c) Royalties do Petróleo;
d) Fundo Especial;
e) Piso Atenção Básica Fixo;
f)  Programa de Saúde da Familía;
g) Programa Agente Comunitário de Saúde;
h) Epidemiologia e Controle Doenças;
i) Programa Especial de Assistência à Farmácia

Básica;
j) Programa Carência Nutricional;
k) Programa Ações Básicas de Vigilância

Sanitária;
l) Programa de Saúde Bocal;
m) Programa de Atenção Básica Povos

Indígenas;
n) Outros Programas;
o) SIA/SIH – Sistema de Internação Hospitalar;
p) FUNDEF – Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magistério;

q) Convênio FNDE;
r) ELETRONUCLEAR;
s) PAIF – Programa de Assistência Integrada

da Família;
t) Convênio ASILO;
u) Convênio PDDE;
v) Convênio PNAE;
w) Convênio APAE;
x) Convênio BPC;
y) Convênio Creche Municipal;
z) Recursos de Alienação;
aa) Convênio EMBRATUR;
bb) Convênio MET;
Artigo 2º - A receita será realizada com

base no produto arrecadado, na forma da
legislação em vigor, de acordo com o
seguinte desdobramento:

1.1  RECEITAS CORRENTES

ESTIMA A RECEITA FIXA
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
PARATY PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2003.

a) Artigo 3º - De acordo com o Inciso I do art.
29-A da Constituição Federal fica fixado em 8%
(oito por cento) o repasse à Câmara Municipal
sobre o produto efetivamente arrecadado no
exercício financeiro de 2002 na forma do Anexo
2  - Resumo Geral da Despesa desta Lei.

Artigo 4º - A despesa fica fixada com a
seguinte distribuição:

A) DESPESA POR FUNÇÕES (VEJA TABELA
AO LADO:

B) DESPESA POR PODERES:(VEJA TABELA
ABAIXO)

Artigo 5º - Fica o Executivo autorizado a
subvencionar, conforme a Legislação pertinente,
o valor de R$ 331.265,29 (trezentos e trinta e
um, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e
nove centavos) às entidades relacionadas
abaixo: (VEJA TABELA NO FINAL DO TEXTO)

Artigo 6º - Fica o Executivo autorizado, nos
termos do artigo 7º da Lei Federal 4.320 de 17
de março de 1964, a abrir créditos adicionais
suplementares até o limite de 30% (trinta por
cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

Parágrafo Único – Excluem-se desse limite
os créditos adicionais suplementares.

I – Que não alterem o valor da dotação
orçamentária a cada programa de trabalho; e

II – Destinados a suprir insuficiência nas
dotações de despesa de pessoal.

Artigo 7º - Os créditos adicionais especiais
que por ventura venham a ser abertos durante

1.2 RECEITAS VINCULADAS

1.3 TOTAL ORÇAMENTÁRIO

A) TABELA DESPESA POR FUNÇÕES:

o exercício, aumentando
o valor da despesa
fixada, servirá de base
para o cálculo das
s u p l e m e n t a ç õ e s
mencionadas no artigo
anterior e seu parágrafo.

Artigo 8º - Fica o
Executivo autorizado a
redistribuir os saldos
orçamentários consig-
nados às unidades or-
çamentárias, bem como
em seus respectivos
programas de trabalho,
em virtude da alteração
da estrutura organiza-
cional ou na compe-
tência legal e regimental
de organismos da Admi-
nistração Direta ou In-
direta ou de Fundação
instituída pelo Poder Pú-
blico.

Artigo 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a destinar para a participação popular (Orçamento Participativo) 10%
(dez por cento) dos recursos constantes das dotações de Obras e Instalações integrantes do orçamento da
Secretaria Municipal de Obras, Arquitetura e Urbanismo.

Artigo 10º - É parte integrante da presente Lei, as alterações nos anexos 1,2,6,7,8 e 9 da Lei nº 4.320 de 17 de
março de 1964.

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, EM         DE                    DE 2001.

JOSÉ CLÁUDIO DE ARAÚJO
Prefeito

B) DESPESA POR PODERES

(TABELA REFERENTE AO ARTIGO 5º)

ENTIDADES
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CM ARRUDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇ Ã O
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

TRADIÇ Ã O SE CONQUISTA
COM QUALIDADE

Tel.: (24) 3371-1179
Fax: 3371-2177

Av. Roberto da Silveira, 41 - CentroParaty - RJ

7  - 2 019 9 0 2

nsCo truindo Paraty
NA OS

23

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

8

REUNIÃO DO COMAMP
DIA 07/10/02 - (segunda)

ÀS 17h NA SEDE da AMIC
Endereço:
Tel.:
Horário de funcionamento:

 ( )Rua Angra dos Reis, s/n - Ilha das Cobras - Paraty - RJ
 3371-6399 (recado c/Consuelo) e 9845-3835 (Domingos)

  8h30m às 12h e 13h15m às 17h - de Segunda 
a sexta-feira 

AMIC

Plano Diretor
   I - Parque Nacional da Serra da Bocaina; II  -  Área de 
Proteção Ambiental - APA de Cairuçú; III -  Estação 
Ecológica de Tamoios; IV -  Reserva Ecológica da 
Juatinga; V -   Área de Proteção Ambiental - APA Muni-
cipal da Baía de Paraty e Saco de Mamanguá; VI -  Áreas de 
Preservação Permanente; VII - Área de Conservação para 
Fins de Manejo; VIII -Áreas Urbanas; IX   - Área de Expan-
são Urbana para Fins de Turismo; X    - Área Rural;
Parágrafo Único -  As áreas referidas neste capítulo estão 
delimitadas em mapa de Macrozoneamento  que faz parte 
desta Lei.
   Modificação: A este artigo foi acrescido o seguinte: O 
prazo para a elaboração dos mapas será de 120 dias após a 
data da promulgação desta Lei.
   Art. 172 - Até a data da publicação da Lei complementar 
referente aos mapas de Macro zoneamento  e Zoneamento 
Intraurbano definidos no Art. 171 ...
   Argumentação - Como os vereadores vão votar um 
zoneamento sem conhece-lo? Os mapas foram elaborados 
em vegetal e os originais estão na Secretaria de Obras, 
porque não utiliza-los?  A proposta deveria ser no sentidos 
digitalizar as bases cartográficas, não de votar o 
desconhecido.
   Seção VI - Áreas de Preservação Permanente, Art. 187, 
 dos cursos de  águas e nascentes devem ter a garantia do 
acesso público a cada 300m (trezentos metros) e 
diretamente a todos os locais onde há ocorrência de quedas 
d'água  e cachoeiras, com largura nunca inferior a 13m 
(treze metros).
   Modificação - § 1º  -  Os acessos públicos a cursos d´água, 
lagoa, nascentes e praias serão garantidos  através de 
servidões públicas, espaçadas de forma a respeitar a 
realidade física e ambiental do local, procurando-se manter 
um espaçamento mínimo de 500 (quinhentos metros) e 
máximo de 1.000 (mil metros) sendo a sua largura nunca 
inferior a 6m (seis metros).Argumentação - Esta 
modificação foi proposta no Forum e não foi aceita pela 
comunidade. Quanto ao IPHAN, creio que os acesso 
poderão ser de no mínimo de 500 metros, vias menores que 
13 metros, em frente às praias resultam em servidões que 
acabam por ter uma utilização indesejável.
   Seção VI - Áreas de Preservação Permanente, Art. 194:
Ficam definidas e delimitadas, de acordo com o Mapa do 
Zoneamento Intra-Urbano anexo a esta Lei, as seguintes 
áreas urbanas no município de Paraty:
  A) Núcleo Sede, incluindo as localidades de Pantanal, 
Ponta Branca e Corisco no 1º Distrito;
   B) Núcleos de Tarituba, Barra Grande e Praia  Grande,  no  
2º Distrito
   C)  Núcleos de Trindade, Patrimônio e Paraty-Mirim, no 
3º Distrito;
  D) Os condomínios horizontais de Furnas, em Mambucaba
 e o condomínio de Laranjeiras, respectivamente nos  2º e 3
 Distritos.

   Modificação: Ficam definidas e delimitadas, de acordo 
com o Mapa do Zoneamento Intra-Urbano anexo a esta Lei, 
as seguintes áreas  urbanas no município de Paraty:

   I. Núcleo Sede, e os núcleos de Pantanal, Ponta Branca  
Corisco, Tarituba, Barra Grande e Praia  Grande, Corumbé, 
Trindade, Patrimônio, Vila Oratório, Pedras Azuis e Parati-
Mirim;
   Os condomínios horizontais de Furnas, em Mambucaba, e o 
condomínio de
Laranjeiras.
   Argumentação: No núcleo sede deverão estar definidas as 
localidades que passarão a integra-lo.
Outra modificação, foi com relação a faixa de cem metros 
destinadas as atividades balneáreas, Seção IX, Á rea de 
Expansão Urbana para fina do Agro-Eco-Turismo. 
   Antes: Fica definida uma faixa não parcelável ao longo da 
costa, com largura de 100 m (cem metros), contados 
perpendicularmente a partir da orla marítima definida 
oficialmente pela linha do preamar médio de 1870,  para apoio 
às atividades náuticas e balnearias.
   § 1º - Esta faixa de terra pode entrar no conjunto das áreas 
doadas à Municipalidade conforme determina o Artigo 271 
desta lei, excluídos os Terrenos de Marinha e acrescidos.
   § 2º - Será admitido nesta área a implantação, em caráter 
precário, de equipamentos de prestação de serviços de caráter 
coletivo ou apoio às atividades balneárias e de lazer, tais como 
quiosques de alimentação, bebidas,  aluguel de equipamentos, 
respeitando  um espaço livre de circulação  entre estes  
equipamentos de no mínimo 50m (cinquenta metros), e de 
acordo com modelo a ser definido e aprovado pela Prefeitura 
Municipal.   
   § 3º - Caso parte desta área seja ocupada por vias de 
circulação de veículos, estas deverão ter algum tipo de 
descontinuidade, previsto em projeto, de modo a evitar que se 
transformem em pista de grande velocidade.
   § 4º - Nestas faixas não serão permitidos muros, cercas ou 
quaisquer edificações, ressalvado o disposto no parágrafo 2º. 
   Modificação: Art. 200 - Fica definida uma faixa não 
parcelável ao longo da costa, com largura de 50 m (cinquanta 
metros), contados perpendicularmente a partir da orla 
marítima definida oficialmente pela linha do preamar médio 
de 1870,  para apoio às atividades náuticas e balnearias.
   § 1º - A faixa entre a BR - 101 e o mar na qual compreende 
áreas de encosta e áreas planas poderão ser parceladas 
obedecendo a critérios distintos definidos pelo Conselho 
Municipal de Urbanismo como forma de garantir a sua 
utilização.
   Argumentação: Na grande maioria dos Municípios 
Balneários o acesso a praia tem sido prejudicado pelos 
condomínios e propriedades particulares que impedem o livre 
acesso. Este dispositivo proposto pela legislação estadual foi 
repassado pelo CNPI em 1972 para Parati, ou seja, já possui 30 
anos de aplicação e até então não aconteceu nenhum problema. 
Creio que possamos reduzir esta faixa para no máximo 80 
metros.
   5. Foi retirado do Plano as diretrizes da Área da APA do 
Cairuçú, matéria votada na plenária do Fórum como necessária. 
O Plano de Gestão da APA foi encaminhado em Dezembro de 
2001 as diretrizes deverão necessariamente ser incorporadas no 
Documento Final.
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   Através do Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA) - 
Projeto Patrimônio Natural em Núcleos Históricos (PNNH) do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), convênio IBAMA nº 121/92 e nº 032/95 - 
firmado com a Prefeitura Municipal com recursos provenientes 
do Acordo do Empréstimo Nº 3173-BR - Banco Mundial e o 
Governo Brasileiro, foi realizado pela Prefeitura Municipal a 
revisão e atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado de Paraty, que contou a assessoria da Secretaria de 
Planejamento da Governadoria do Estado do Rio de Janeiro - 
SECPLAN/RJ, a quem coube a coordenação técnica, com a 
participação efetiva do IPHAN. O PNNH objetivou atuar na 
convergência das questões ambientais e de preservação do 
patrimônio cultural. O Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - IPHAN, como parte integrante do Convênio 
(Interveniente), teve participação efetiva no projeto, desde o 
primeiro momento da escolha das cidades contempladas. 
Participaram também dos trabalhos IBAMA, FEEMA, IEF e 
UFRJ.
   Enviado para a Câmara Municipal em 1995, o Plano foi 
retirado em 1996 quando mudou o governo municipal e ficou 
parado durante quatro anos, o então Prefeito justificava que o 
documento necessitava de revisões.
   No início deste mandato o atual Prefeito José Cláudio Araújo 
manifestou interesse em aprovar o referido plano. Durante este 
ano várias ações neste sentido foram realizadas, e o Fórum de 
Desenvolvimento Integrado foi eleito como instância 
democrática para esta revisão.
   Concluindo, passarei a citar os artigos que não estão coerentes 
com a política de proteção do acervo paisagístico e ambiental do 
Município de Parati, bem tombado pelo IPHAN.
   Capítulo II - Do Macrozoneamento Municipal.
  Artigo 171: -  O Macrozoneamento Municipal define e 
delimita as áreas urbanas, as áreas de expansão urbana para fins 
de turismo, as áreas de preservação permanente, as áreas rurais 
e incorpora as unidades de conservação ambiental federais e 
estaduais que incidem  sobre  o  território municipal, com-
pondo o seguinte conjunto de áreas,  que  se superpõe em 
alguns locais:

CURSOS
“ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO
 À LUZ DAS LEGISLAÇÕES FISCAIS”

24 E 25 de Outubro das 8h30m às 18h30m

PALESTRANTE: Inácio Magarão
PÚBLICO-ALVO: Presidentes de Associações de Moradores

 envolvidos com o Orçamento Participativo
LOCAL: Parque Hotel Perequê

VAGAS LIMITADAS
INSCRIÇÕES GRATRUITAS: 3371-6399 (Consuelo)

Uma realização da Secretaria Municipal de Planejamento e do Comamp

Isabelle Cury
Arquiteta 6ª SR/IPHAN

PARTICIPE DA AUDI CIA P BLICA

SOBRE O PLANO DIRETOR

DIA 01 DE OUTUBRO DE 2002 -  19h
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