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IDACO

Agrofloresta - Procurando e construindo um caminho diferente
(Adaptação dos livros: “Agrofloresta um novo jeito de fazer agricultura” - Centro de Desenvolvimento
Agroecológico Sabiá e
“Produzindo com a Floresta” - IDACO)

Falando com Deus
“De vez em quando dê uma olhada em algo que não
tenha sido feita pelas mãos do homem – uma
montanha, uma estrela, a curva de um riacho. Virão
até você a sabedoria, a paciência e o consolo e,
acima de tudo, a confiança em que você não está só
no mundo”
SIDNEY LOVETT

Margarida Fraga

O Brasil é um país tropical. Sua
marca é a grande variedade de clima,
solo, água, vegetação e cultura. No
entanto, tudo isso foi deixado de lado
com a monocultura e, mais recentemente, a “modernização” da agricultura brasileira, quando foram importadas técnicas de países desenvolvidos.
O objetivo maior da agricultura,
que sempre foi o de alimentar a humanidade, mudou muito a partir de seu
casamento com a indústria. As modernas técnicas importadas dos países
ricos, situados em região de clima mais
frio, não respeitaram a pequena e
média agricultura tropical, principalmente.
Os pequenos produtores, que enfrentam muitas dificuldades, não têm
meios de se beneficiar. Ao contrário,
cresce a quantidade de desempregados
e sem-terra. É preciso pensar em uma
nova forma de desenvolvimento, levando em conta o meio ambiente e a
sociedade. Quem se beneficia? Quem
sofre as conseqüências?
A agricultura deve ser voltada para
o aproveitamento dos recursos que a
natureza oferece e adaptada à maioria
dos produtores de forma que possam
fazer uso de técnicas que os beneficiem, com maior produtividade e maiores ganhos.
A agricultura é uma ação do Ho-

mem sobre a natureza. É preciso entender como a natureza funciona, para
melhor trabalhar com ela.
Como deve ser este novo jeito de
plantar e colher, sem destruir a natureza e sem acabar com a força da terra,
melhorando a vida dos agricultores?
Este jeito tem que aproveitar melhor o pequeno pedaço de terra que a
agricultura familiar dispõe, produzindo diversas culturas e em maior quantidade, durante o ano todo. Esta agricultura deve aproveitar melhor a mãode-obra familiar, valorizando a participação da mulher agricultora e dos filhos jovens e adultos.
É necessário cultivar, trabalhando
pela recuperação e melhoria da força
da terra, deixando a terra mais rica depois de cada plantio e dando condições
para o crescimento de plantas viçosas
e saudáveis. É preciso produzir de uma maneira que se gaste menos. Que
não seja preciso trazer adubo de fora,
nem venenos e máquinas para o preparo da terra.
Este jeito de plantar e de produzir
alimentos limpos e saudáveis para a
família e para a venda deve abrir aos
pequenos agricultores novas oportunidades de mercado, aproveitando
as habilidades e talentos de todos da
família e da comunidade como novas
possibilidades de emprego e renda.
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Em áreas como a da Mata Atlântica, uma das saídas para a pequena
produção agrícola é a agrofloresta.
Tem esse nome porque junta árvores
e agricultura em uma coisa só! Ela conserva e recupera o solo, a vegetação e
as fontes de água. Aumenta a vida da
natureza, que é a fonte da vida. Leva
a colheitas mais fartas e diversificadas, através de consórcios densos de
plantas cultivadas, plantas adubadoras e árvores nativas, manejadas com
capinas seletivas e podação. A agrofloresta aproveita a força das árvores para recuperar e melhorar o solo, ao mesmo tempo que produz alimentos e
outros produtos agrícolas que o pequeno agricultor familiar precisa para
viver bem.
O IDACO vêm motivando alguns
agricultores para a prática da agrofloresta, através de cursos e excursões
técnicas, como foi o Encontro com
Ernest Götsch nos dias 8, 9 e 10 de
março de 2002 (vide Folha do Litoral
número 25, Abril de 2002). Agora,
durante o mês de janeiro de 2003, em
parceria com a Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro e a EMBRAPA/Agrobiologia e o apoio do COMAMP e da Secretaria Municipal de
Agricultura de Paraty, o IDACO dará
continuidade à capacitação dos agricultores, implantando áreas demons-

trativas e de pesquisa em agrofloresta.
Inicialmente, serão oito agricultores
de Paraty beneficiados diretamente
com a implantação das agroflorestas.
Esta é uma boa oportunidade para
VOCÊ saber um pouco mais sobre esta
forma de plantar, que combina várias
plantas no mesmo espaço e trocar experiências com outros agricultores e
técnicos. Serão realizados quatro mini-cursos, sempre às terças-feiras, a
partir das 5 horas da tarde. O plantio
será às quartas e sextas-feiras (exceto
no Campinho), a partir das 8 horas
da manhã. Acompanhe a programação
acima e participe deste mutirão.

O título parece forte: “Falando com
Deus” ou poderia ser “Observando as
coisas de Deus”. Porém, forte é a emoção
que toma conta do nosso ser, quando percebemos que, mais uma vez, Deus usou
alguém para falar conosco.
Eu poderia contar as inúmeras vezes
que percebi que Deus falou comigo
através de uma outra pessoa. Pensando
bem, eu me enganei. Eu não poderia contar,
pois todas as vezes que qualquer pessoa
falou comigo, mesmo com gesto, foi ele
que falou comigo.
Mesmo quando alguém tenta nos
atingir, de uma maneira que gostariam de
nos causar mal, Deus está ali, permitindo
que nós, mesmo nas coisas ruins tenhamos a oportunidade de crescer e aprender

a ser uma nova pessoa.
Certo dia alguém me disse que eu
falo muito em Deus. Fiquei dias pensando
e me perguntando se estaria desagradando,
escrevendo sobre Deus. Depois de um
tempo cheguei à conclusão que pos-so
agradar ou desagradar, falando sobre
qualquer outro assunto, exemplo: guerra,
tragédia, morte, etc. Posso falar de amor,
paz, etc, enfim, posso falar de fé. Quanto
ao agradar, vai depender do objetivo de
quem ler.
Ouço muita gente se perguntando:
“onde está Deus?” É simples a resposta.
Ele está no meio de nós. Basta abrirmos
os olhos e vemos se há alguma coisa que
não foi feita por Ele. Até mesmo as coisas
que dizem terem sido criadas pelo
homem, foi Ele quem criou. Deus criou o
homem?

O problema da Trindade
Apesar das diversas discussões
sobre o assunto, Trindade ainda vive
uma grande polêmica a respeito da Associação de Moradores Oriundos e Nativos da Trindade, cujos estatutos não
permitem a participação de moradores
que não tenham nascido ali. Para Antônio de Jesus, (presidente da Comissão
de Moradores e Amigos da Trindade)
essa é uma postura de radicalização
que só traz prejuízos para a comunidade que, hoje, além dos moradores
natos, tem um número infinitamente
maior de moradores não nativos – cerca
de 60% - e que trabalham em benefício
do local.
Antônio de Jesus, embora seja nascido e criado em Trindade, se recusa a
participar de uma entidade excludente.
Ele informou que seu genro é paulista
e, por esta razão, também está excluído
da participação. (Antônio de Jesus foi
um dos fundadores do Comamp e participava ativamente da Associação dos
Nativos).
Para Antônio de Jesus, o objetivo
da Comissão de Moradores e Amigos
da Trindade é ter uma entidade atuante
e participativa junto às demais comunidades do município, estimular a
comunidade a participar nas diversas
atividades locais, independente de
serem nativos ou não, estimular as
parcerias com a prefeitura pela melhoria da Trindade, como na limpeza
da estrada e do rio, pois, na sua opinião,
os dois funcionários não dão conta do
lixo que fica dos maus turistas - em
relação a estes, acha que é preciso fazer
uma campanha educativa. E isso só será
possível com a união de todos os moradores.
Antônio de Jesus criticou ainda o
fato de da Associação de Nativos ser
fechada e a diretoria usar em os seus

Antonio de Jesus e Domingos
Oliiveira (Comamp)
pleitos o nome da comunidade como
um todo.
A última tentativa de fazer uma
reunião para discutir o assunto foi protocolada por escrito junto ao vice-presidente da Associação de Nativos, conhecido como Betua, que aceitou e marcou em sua própria residência. Porém
no dia combinado, de acordo com
Antônio de Jesus, Betua foi assistir a
um jogo, ignorando-os por completo.
Cansado deste descaso da diretoria
da Associação de Oriundos e Nativos
de Trindade, Antônio de Jesus juntouse com outros moradores e fundou a
Comissão de Moradores e Amigos da
Trindade, com o objetivo maior de pressionar pela abertura daquela Associação ou fundar uma outra, aberta a
todos os moradores da Trindade, que
hoje tem cerca de 500 moradores. A
Comissão conta com 42 associados e
tem todas as suas reuniões registradas
em ata. Anselmo Meireles, morador
não oriundo, é o 2º Tesoureiro da Comissão e dá suporte ao presidente, além
de manter um site da comunidade na
internet.
NOTA: O Comamp torce para que
os moradores da Trindade encontrem
uma solução viável para a questão, em
benefício de toda a comunidade.
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D OIS
Numa concorrida reunião, em
que estiveram presentes lideranças
comunitárias, representantes de instituições e autoridades municipais,
realizou-se em 19 de dezembro, no
Silo Cultural, o evento de comemoração dos dois anos do Fórum DLIS
em Paraty, no qual se concedeu o
certificado Cidadão Qualidade Paraty 2002, fez-se uma retrospectiva
do Fórum em 2001 e 2002, apresentou-se o Planejamento Estratégico de Turismo para 2003, além
de metas até 2006, encerrando-se
com o foco na essência do povo paratiense, a sua cultura, com a apresentação do grupo Quilombola e os
Coroas Cirandeiros.
O evento foi
aberto por Maria
Auxiliadora (gerente do Balcão
Sebrae-Paraty),
que destacou ser
este o resultado
da colaboração dos presentes, que
trabalharam durante o ano de 2002
para realizar as ações e atividades
(em evidência no encontro). Auxiliadora salientou que atualmente está
coordenando os Fóruns da região da
Costa Verde - Paraty, Angra dos
Reis, Mangaratiba e Itaguaí .
Logo após, Vilma Magalhães
(Balcão Sebrae-Paraty), que conduziu os trabalhos da noite, falou da
emoção de estar reunida com os
parceiros ali presentes, solicitou
uma salva de palmas para todos e
traçou um mapa do que aconteceria.
O diretor Executivo do Comamp, Domingos Oliveira, então, passou a falar sobre a filosofia do Fórum
DLIS,comparando-o como ‘a arte de inventar
o possível’. Para esclarecer essa
comparação, listou alguns conceitos,
tidos como paradigmas atuais da
humanidade (‘A essência do homem
é má’, ‘Os fins justificam os meios’,
‘O mundo é do mais forte’, ‘A natureza é perversa’), os quais se justificam nos seguintes tópicos: ‘Temos que produzir mais’, ‘Todos
querem um superávit positivo’ ‘A
lei do sistema financeiro decreta que
quem ganha é às custas de quem perde’ , ‘Uso indiscriminado de recursos
naturais para fazer produtos de utilidade questionável’,
‘Temos só 42 anos de reservas
de petróleo no planeta e nenhum
substituto energético a vista’.
A partir daí, falou dos ciclos presentes na humanidade:
Ciclo Louco da Destruição –
Lembrando que em 11 de setembro
do ano passado, enquanto o mundo
ruía, simbolizado pelos ataques ao
Word Trade Center e ao Pentágono
(EUA), um grupo de pessoas discutiam, no evento Prefeito Empreendedores, realizado em Angra
dos Reis pelo Sebrae, formas de um

desenvolvimento sustentável. Disse
que este ciclo está relacionado com a
transformação do cidadão em consumidor, o que provoca grande impacto
ambiental, reduz os recursos naturais
que são transformados em produtos
descartáveis. E por outro ângulo
temos o Ciclo Aplicado ao ser humano, no qual os recursos pessoais
(essência, princípios, valores, experiência, energia) são transformados em
conceito de vida que interferem na
base do comportamento e provocam
os efeitos no mundo, retornando aos
recursos pessoais.
A partir daí, chamando para uma
reflexão sobre esses conceitos falou
do triângulo das necessidades do Eu e
Você (cumplicidade) equilibrado pela
imparcialidade do Nós .
Disse que é de extrema importância que também olhemos para fora e
vejamos o princípio da geração do
processo criativo, da organização do
dinamismo e do desenvolvimento da
vida, que reflete a Integralidade
(Deus?), pois tais conceitos estão relacionados e se interdependem.
Falou que esta leitura do Fórum
DLIS, começou a surgir a partir da
necessidade de um Gerenciamento
Integrado dos recursos naturais e
sociais que, sendo um dos vértices do
triângulo da ética, apóia-se em uma
base formada pelo pessoal (consultores espontâneos) e suas habilidades
em contraponto ao triângulo do operacional (estrutura e sistemas equilibrado pela estratégia), daí o sucesso do
Fórum DLIS, que busca atender às
necessidades, com base no desenvolvimento Operacional, sem corromper
a Ética.
Complementando, salientou que
gerenciamento integrado tem como
estrutura o Sebrae, a Acip, o Comamp
e a Prefeitura Municipal, através da
Secretaria de Planejamento e no
sistema, uma base de dados com as
informações produzidas pelos fóruns,
que utilizam-se de uma metodologia
de síntese e análise, operando na
linguagem, tendo como dimensões o
conhecimento, a percepção, a comunicação, a aprendizagem e a organização de todo ser vivo, possibilitando uma reflexão sobre a
autonomia operacional do indivíduo
e a dinâmica social. Agradeceu a todos
os que estão apostando “nesse futuro
que estamos construindo”.
Por fim, Domingos Oliveira prestou uma homenagem a Imam Mustazafim Silvestre, que era um membro
da equipe DLIS Angra dos Reis, onde
faleceu na semana em que ocorreram
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O prefeito
José Cláudio
recebeu o Certificado Qualidade
2002 saudou
todos os presentes e fez um breve
discurso: “... Atentamente ouvi o
relatório do Sebrae e fiquei lembrando
do ano 72, quando nos reunimos para
elaborar o primeiro Plano Diretor de
Paraty... fico muito à vontade neste
Fórum, porque as alianças que estão
envolvidas aqui, todas as propostas,
são exatamente, basicamente as
propostas da nossa vigência em
Paraty e do nosso Plano de Governo.
Acho que esse fórum tem sido
fundamental, não para executar , não
para a prática, mas sim para a
mudança da mentalidade em Paraty,
principalmente para a divulgação das
propostas, para esse chamado da
população, para discutir os seus problemas, para esse chamado de ação.
É evidente que, do pensamento, da
palavra, do planejamento até se
efetivar o trabalho, há inúmeros caminhos percorrer. Mas o que é fundamental, o que é importante é que
hoje o município de Paraty está em
primeiro lugar no estado do Rio de
Janeiro e, talvez, até no Brasil, porque
nesses fóruns (...) o cidadão exerce o
seu direito de cidadania e também
passa a participar mais dos problemas de sua comunidade.
A minha palavra hoje aqui é de
profundo agradecimento, em primeiro lugar a Deus (...) é um ano, onze meses e dezenove dias de governo,
grande martírio, grandes dificuldades,
grandes emoções, problemas às
vezes intransponíveis, mas grandes
satisfações. Só vale a pena viver por
causa desses desafios. Eu acredito
que a sintonia desse Fórum, o pensamento das pessoas em acreditar no
melhor, em planejar o melhor... É esse
sonho que vai transformar a cidade
de Paraty muito melhor do ela já é.
É muito importante que todos
reivindiquem, que todos participem
que todos dêem sua opinião e façam
na sua casa uma pequena ação, porque dessa pequena ação somada a
toda população que vamos ter um
município mais limpo, mais organizado, com menos cachorro nas ruas
e tudo que a cidade merece. O cidadão
precisa exercer a sua cidadania e
precisa dar essa contribuição. Quero
fazer um agradecimento muito
especial ao Domingos, que tem sido

o grande organizador, o grande
articulador, o grande mobilizador de
todas as pessoas do município de
Paraty, são cerca de 32 associações
de moradores, agora mais sete em fase
de organização. E nós, na medida das
nossas possibilidades temos prestigiado esses fóruns e dado a nossa
contribuição, porque acreditamos
que só a comunidade organizada vai
poder melhorar a classe política
brasileira. Quando o cidadão exercer
fatalmente o seu direito de cidadania,
ele vai viver num país muito melhor.
Graças a Deus, muito obrigado ao
Domingos, a todas as associações de
moradores, a todos os participantes
e vamos trabalhar, porque quem
trabalha não perde tempo, só ganha
novas experiências e contribui e parte
para uma nova vida, deixando menos
compromisso aqui...
Muito obrigado, um grande
Natal, não um natal de comida, de
bebedeira, um natal de compromisso
com Jesus, com o cidadão, com a
escola, com o seu filho dentro de casa,
com a sua família dentro de casa, com
o seu rio que não deve ser sujado...
Ricardo
Raed (gerente
Regional Sebrae/RJ)
–
“Senhoras e senhores, agradeço a
paciência de todos, mas aqui estamos prestando contas da aplicação
dos recursos financeiros e dos recursos humanos, com tantos sonhos
e com tantas esperanças. O que assistimos aqui é justamente uma apresentação de uma sinergia que vem
havendo do trabalho em equipe que
o Sebrae tem com o DLIS, esse grupo famoso, e de colaboradores do
DLIS, que o Sebrae tem com a Associação Comercial, com a Câmara
de Vereadores e com a Prefeitura Municipal. Nós só conseguiremos atingir
nosso objetivos se trabalharmos com
essa parceria e dessa maneira que foi
apresentado aqui. Eu tenho certeza
absoluta que por essa razão é que o
Fórum DLIS de Paraty é considerado
o fórum de maior sucesso em todo o
estado do Rio de Janeiro. E nós estamos fazendo todo sacrifício para que
Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí também tenham uma apresentação desta um dia. A Auxiliadora
é coordenadora do Fórum DLIS da
nossa região. Nós temos colaboradores que já estão sendo contratados e que já foram contratados
pelo Sebrae nesses municípios. Temos a ajuda incansável do Domingos,
que vem dando um exemplo para nós
aqui. Em Paraty nosso agente é Luís
Armando, em Angra dos Reis é a
Márcia, em Itaguaí é a Luciana e temos
a Aparecida, que começa a partir do
dia 2 de janeiro em Mangaratiba. É
uma honra para mim, como gerente
Regional e representando aqui a
direção do Sebrae...

Temos o apoio das instituições,
assim como da Câmara dos Vereadores em todas as nossas ações e
propostas que levamos, Casé é um
vereador incansável no apoio ao nosso trabalho, temos a parceria da
Prefeitura, do secretário municipal de
Turismo, de Agricultura, são parceiros nossos (...) Eu tinha prometido
ao Pedro Nanto, um amigo, que vai
se aposentar em 31 de dezembro, do
Sebrae, contra a nossa vontade, que
não ia fazer agradecimentos pessoais,
pois sempre cometemos o erro de
esquecer alguém, então quero agradecer a toda a população e toda a comunidade paratiense em apoiar o Sebrae e agradecer aos parceiros que nós
temos. Feliz Natal e Bom Ano novo
para vocês e para a família de vocês.
Obrigado...”
Ricardo Raed pediu novamente a
palavra para entregar o documento
de revitalização do Caminho do Ouro
a Domingos Oliveira – “Protocolo foi
feito para ser quebrado, me desculpem. Eu recebi na parte da tarde o
Projeto de Revitalização do Caminho
do Ouro, uma documentação toda que
pertence ao Sebrae, porque ele é que
encomendou e pagou por esse trabalho, de alguma maneira (...) Mas
eu acho que isso não tem que ficar
com o Sebrae... eu o entrego ao
Domingos, pelo coordenador que ele
é e por esse articulador que ele é do
DLIS, e logicamente dentro do DLIS,
que tem uma ação, assim como tem
de Saúde, como tem de Educação,
também tem de Turismo, é que deve
ficar com esse acervo, com esse
documento, que deve fazer uso da
melhor maneira. Então isso, Domingos, não é uma coisa do Sebrae, é da
nossa parceria...”
Regina Célia
Gama Miranda
(presidente da
Acip) após receber
o certificado Cidadã Qualidade 2002
– ...A Associação
Comercial é uma
das mais antigas entidades. Desde
1940 já havia empresários preocupados com Paraty, talvez até
pensando que Paraty um dia seria
um grande município na área de turismo... Hoje a associação, junto com
o Balcão Sebrae de Paraty é parceira,
estão juntos, até no mesmo prédio, e
se não fôssemos tão juntos, talvez a
associação comercial não estivesse
(...) participando de tudo que aqui
foi mostrado.
Hoje me sinto uma grande parceira
do Sebrae e, juntos, estamos trabalhando, dando condição de que cursos e cursos estejam acontecendo em
Paraty. O projeto da cachaça, o Plano
Estratégico de Turismo, Fórum
DLIS, tudo isso é porque somos parceiros. A Associação Comercial não
se preocupa só com o empresário,
mas com esse desenvolvimento de
Paraty e, conseqüentemente, o empresário será o maior dos bene-
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ficiados... Há dois anos éramos 58
associados, hoje somos 250, mas
ainda é muito pouco... Acho que podemos ajudar e muito a sociedade,
mas se estivermos unidos, se tivermos todos os empresários dentro
da Associação Comercial... Gostaria
de fazer um convite para que todos
os empresários sejam multiplicadores, (...) procurem estar juntos conosco, para dividir as idéias, trazer
idéias para a associação e assim
possamos ser grandes. Obrigado e
tudo de bom para vocês, um Feliz
Natal.
Wagner de
Oliveira (Presidente da Câmara de Vereadores) – ...
Queria parabenizar ao Fórum
DLIS que, muito
incansável, tem realizado esses fóruns, trazendo todas as entidades e

associações para participar (...) trazendo fruto. E o fruto é hoje se fazer
uma reunião que traz essa quantidade
de pessoas. Então é sinal de que o
Fórum é uma realidade e as pessoas
que o organizam, que conduzem e
trabalham para que este dê resultados, dê frutos. São pessoas sérias,
eu queria parabenizar o Domingos
que, toda vez que faz essas reuniões,
esses fóruns, convida a casa Legislativa, quero parabenizar também a
Acip pelo trabalho que vem realizando. Agora mesmo, com essas chuvas
em Angra, a Câmara procurou, junto
com a Associação Comercial e com a
rádio, fazer uma campanha, rapidamente conseguimos dois caminhões
de donativos para Angra dos Reis
(...) Acho que isso, essa integração, a
credibilidade que essas pessoas têm
faz com que o município cresça...Queria parabenizar todos os vereadores. Às vezes as pessoas não
conhecem o trabalho do vereador na

Retrospectiva Fórum DLIS Paraty
Em seguida o agente DLIS Luís Armando
França apresentou a
retrospectiva das atividades do Fórum DLIS:
Junho de 2000 – I
Encontro para formação Desenvolvimento
Local Integrado e Sustentável de Paraty.
Julho, Agosto , Setembro de 2000
– Elaboração do Plano de Ação DLIS
Em Outubro, Novembro 2000 –
Discussão do Gerenciamento Integrado
do Lixo Municipal de Paraty.
Dezembro de 2000 – “Cidadão
Qualidade 2000” por iniciativa do
Comamp, Acip, Sebrae.
2001
Fevereiro 2001 - O fórum DLIS inicia
as suas atividades com base em um ponto
marcante do diagnóstico: 1. Desarticulação
das iniciativas locais e a falta de integração
das. 2. Realização o Fórum INTEGRAÇÕES.
23 de março - 1° Seminário de
Apresentação do Plano Diretor.
20 de abril - Decreto nº 041/2001
oficializa a Comissão de Estudos e Auxílio
Técnico do Plano Diretor.
09 e 10 de junho - Plenária Final do
Plano Diretor.
03 de julho - Reunião de esclarecimento sobre o Saneamento Básico.
19 de julho - Paraty Patrimônio da
Humanidade; “Zoneamento Marinho”.
16 de agosto - Composição da equipe de assessoria técnica ao Fórum DLIS;
Referendada a criação da Proparaty.
20 setembro - Bacias Hidrográficas;
Patrimônio Imaterial; Projetos de
desenvolvimento de Sistemas Alternativos.
18 outubro - Bacias Hidrográficas
II; Saneamento Básico I; Vazamento em
Angra I.
22 novembro - Saneamento Básico
II
2002
22 de Janeiro– Avaliação e Planejamento do Fórum DLIS de Paraty para

o ano de 2002.
22 de Fevereiro - Integração II
Atualização e integração dos Planos de
Metas entre os parceiros do Fórum.
22 de Março - “Saúde de Paraty” Apresentação do diagnóstico e do Plano
Municipal de Saúde de Paraty, desenvolvido em dezembro de 2000.
19 de Abril - “A Comunicação nas
Comunidades”.
24 de Maio - 21 de Junho - Educação no Município de Paraty”, Etapa I Apresentação do diagnóstico da Educação
do Município pela Secretária de Educação.
Etapa II - Traçou-se as bases para
elaboração de um Plano Municipal de
Educação
19 de Julho - “Atividade Pesqueira
– I - História desde os anos de 1920;
Formação dos grupos de trabalho
“Maricultura”, “Fiscalização, Defeso” e
“Desenvolvimento da Atividade
Pesqueira”
31 de Agosto - “Atividade Pesqueira
– II - Reintegração da classe dos
pescadores junto à Colônia de
Pescadores; Cadastramento e
documentação para receber o salário
defeso.
28 de Setembro “Atividade
Pesqueira – III; Fapesca esclarece
subsidio óleo Diesel; Proposto a criação
do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Pesca de Paraty.
23 novembro - Criado o conselho
Consultivo de Pesca; Aprovação do Plano
de Ação.
Planejamento para 2003 - I Fórum
DLIS da Baía da Ilha Grande;
Apresentação do diagnostico; Eleição das
prioridades regionais; Elaboração do
Plano de Ação. Com base no Fórum
DLIS e metodologia da Fundação Getúlio
Vargas foi feito o diagnóstico da Baía da
Ilha Grande, no qual, nitidamente as
atividades de Turismo, Artesanato, Pesca
e Maricultura são fortes e significativas,
desenvolvidas ou em desenvolvimento.
A atividade turística se destaca em relação
à demais, por ter um potencial de demanda
forte e capacidade de juntar as demais
atividade dentro de uma economia de
aglomeração.

Casa Legislativa. Esta, nos últimos
dois anos, voltou-se para as associações de bairros, tendo em vista que
votou o Orçamento Participativo,
Subvenção para as Associações de
Moradores (...) Me sinto honrado em
ser presidente da Casa Legislativa
nesse primeiro biênio. A partir de
primeiro de janeiro de 2003 o presidente da Câmara será o vereador Casé
(...) que me respeitou como presidente da casa+. Eu farei parte da mesa
diretora. Sinto-me honrado em ser o
1º secretário a partir de 1º de janeiro
e espero que a Casa Legislativa continue tendo essa atenção com o município, que lá a população elejam vereadores para que sejam realmente
representantes do povo e não para
que a Casa Legislativa seja cabide de
emprego (...) Tenho certeza que o vereador Case tentará fazer melhor do
que pude fazer e que fique bem claro
que a Casa Legislativa é do povo e
tem que ser voltada para o povo e
trabalhar para o povo.
SILO CULTURAL
Luís Perequê
explicou que o Silo
Cultural é um projeto cultural que
nasceu há três anos, em Piracicaba,
cuja idéia inicial era montar uma lona
cultural iti-nerante. Disse que recebeu
de um a-migo (patrocinador do seu
disco em 1982) o material de um paiol
des-montado em uma fazenda, do
apoio do Museu da Pesca e da
Universidade Católica de Santos além
de diversas ajudas no município.
Esclareceu que o Silo é um espaço
que ainda está em construção, mas já
desenvolve cursos e oficinas, entre
outros, Dança do Ventre, Dança de
Salão, Dança Contemporânea, Balé,
Fotografia. Para 2003 prevê o início
do projeto de Fábrica de Violões, etc.
Disse que pretende transformalo numa instituição cultural: Silo Cultural José Cleber. Falou ainda que, junto com um grupo construirá o Centro
Cultural de Pau a Pique em Ubatuba,
que será o primeiro centro de referência da cultura caiçara.
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Planejamento Estratégico de
Turismo em Paraty
(Apresentado por Vilma Magalhães - FOTO )
Diagnóstico Com base no Fórum DLIS e metodologia da Fundação Getúlio Vargas
foi feita a segunda
atualização do diagnóstico de Paraty
onde nitidamente a
atividade turística se destaca em
relação às demais, por ter um potencial de demanda forte e um posicionamento de mercado desenvolvido,
mas alguns fatores de diferencial de
qualidade precisam ser desenvolvidos:
Economia de aglomeração,
capacidade gerencial e técnica.
Para atender a estes fatores o
Sebrae-RJ, através do Balcão de
Paraty vem desenvolvendo um
programa de Planejamento Estratégico
de Turismo junto a um grupo representativo do setor e da comunidade.
Mercado - Posicionamento - De
acordo com o Plano Diretor de
Turismo do Estado do Rio de Janeiro,
o foco para o turismo do Município
engloba os mercados estadual, nacional e internacional.
Configuração da indústria Existência de apoio técnico/institucional. O setor público, nas esferas
federal, estadual e municipal, apóia
tradicionalmente a atividade turística.
É necessário desenvolver ações de
treinamento e/ou assistência técnica
para receber o turista estrangeiro, além
de melhorias infra-estruturais.
Exploração de economias de
aglomeração -Existe forte espaço para
o desenvolvimento de ações conjuntas
envolvendo empresários da cadeia
turística, destacando-se as atividades
de treinamento, marketing e a
construção de um centro de
convenções.
Potencial de mercado - Potencial de demanda - O Plano Diretor de
Turismo do Estado do Rio de Janeiro
distingue oito níveis de potencial de
atratividade turística. Paraty está
classificada no nível 7, sendo que no
nível 8 encontra-se apenas o município do Rio de Janeiro.
Concorrência - No plano regional, a integração entre os atrativos tu-

rísticos é mais importante do que a
competição, uma vez que o objetivo
é fidelizar e aumentar o tempo de
permanência do turista. O Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio de
Janeiro classifica Paraty na região turística formada por Angra dos Reis,
Itaguaí, Mangaratiba, Rio Claro e cidade do Rio de Janeiro, destaca-se na
concorrência as região da Armação dos
Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio.
Plano de Ação até 2006: 1) Criar
um site oficial de qualidade do município;
2) Ativar o Conselho Municipal
de Turismo;
3) Aprovar o Plano Diretor;
4) Introduzir programas educativos em todas as comunidades do
município com o objetivo de receber
bem o turista;
5) Estimular o envolvimento da
população nas atividades turísticas;
6) Conscientizar a comunidade
para implantação do programa de
reciclagem de Lixo
; 7) Conscientizar a população
sobre a importância do turismo no
município e região;
8) Promover planejamento dos
eventos culturais e religiosos a nível
internacional;
9) Capacitar equipe para o novo
Centro de Informações turística;
10) Envolver todos os segmentos
do turismo no novo Portal de Paraty.
Cinco Ações Imediatas: 1)
Conscientizar a população sobre a
importância do turismo no município
e região; 2) Criar um site oficial do
município; 3) Conscientizar a comunidade para implantação do programa
de reciclagem de lixo; 4) Envolver
todos os segmentos do turismo no
novo portal de Paraty; 5) Ativar o
Conselho Municipal de Turismo.
Missão
Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental,
visando ao sucesso da vocação
turística do município, com qualidade
de vida e respeito à natureza.
Visão - Paraty – 2006 - Paraty
referência ambiental cultural e
turística da humanidade.

Revitalização do Caminho do Ouro
O professor
Valdemir Ferreira
fez uma explanação sobre o projeto ‘Caminho do
Ouro – na trilha
da história’. Iniciou informando
que o levantamento do diagnóstico foi encomendado pelo Sebrae em parceria com a
prefeitura, Sindicato do Guias de
Turismo, Ibama, Acip, entre outras
entidades, com o objetivo de revitalização do Caminho do Ouro, fazendose um resgate histórico deste e, conseqüentemente, incrementar o turismo – numa caminhada de 12 horas
– do Penha, até a divisa com o município de Cunha (SP). Informou que
a coordenação dos trabalhos foi de
João Fernandes (Bee), supervisionado

pelo Sebrae/Rio e Balcão Sebrae-Paraty.
Valdemir falou da importância de
eventos que compuseram a história
da preservação da cidade e do Caminho do Ouro, bem como das modificações no município e o favorecimento ao turismo, como os ciclos
da Cana-de-açúcar, do Café, do Ouro,
a construção da Estrada de ferro RioSão Paulo, a Abolição da escravatura
e o conseqüente abandono do Caminho do Ouro, a construção da estrada
RJ 165 (Partaty-Cunha), o tombamento de Paraty como Monumento
Histórico Nacional (1966), a criação
do Parque Nacional da Serra da
Bocaina (1971), a construção da BR
101(Rio-Santos), etc. Ressaltou que
Paraty é um município do estado do
Rio que ainda possui significativa
parcela de Mata Atlântica, cachoeiras

e animais silvestres, com áreas ainda
intactas em alguns pontos do Caminho do Ouro.
Por fim, ressaltou que o objetivo
geral do projeto é mapear, avaliar,
sinalizar, recuperar, implantar e manter a trilha, revitalizando o Caminho
do Ouro com o desenvolvimento de
ecoturismo e educação ambiental;
servir de piloto para implantação de
novos projetos em áreas de conservação (Apa Cairuçu, Reserva Ecológica da Joatinga, Estação Tamoios,
Reserva Indígena, Comunidade Quilombola, Parque Estadual de Paratymirim Entroncamento Municipal,
assim como promover uma integração
maior entre os estados do Rio de
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais,
juntamente com o governo Federal,
objetivando o resgate desse patrimônio nacional/mundial.

