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Pescador!
Pare de pescar
e receba o seu 
salário defeso 

DLIS COSTA VERDE  
Paraty              27/05 19 h Salário defeso
Mangaratiba   20/05 14 h Salário defeso
Itaguaí             23/05 15 h Salário defeso
Angra              21/05 17 h Educação infantil                                                       
                                                             

Igreja Matriz
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Caminhos do OuroCaminhos do Ouro

Desenvolvimento Local 
Integrado e Sustentável:
História e definição

É andar descalço no fio da navalha
como em uma corda bamba, 
equilibrando-se para não cair 
nas sutis ciladas de verdades absolutas
ou no caos da ausência de objetividade
 
É navegar em um barco a vela 
na calmaria de tempestuosos mares, 
firme ao timão do humano poder de reflexão 
para não cair nos redemoinhos
de virtudes conceituais
e nem nas garras da praticidade
do bicho de sete cabeças (*) 

É voar sem asas e sem medo
acima das fronteiras de nossas certezas,
desarmando as armadilhas da intolerância
madrasta de sufocantes toneladas de rancores
que nos cegam a verdade dos outros
 
É jogar o xadrez da vida
onde os opostos se complementam 
brancas no preto Pretas no branco
contando  com a sorte da partida
e o xeque-mate da morte sobre a vida

É lapidar com  as mãos de aleijadinho
as pedreiras e pedradas da existência,
esculpindo com todo o corpo e toda a alma 
a nossa mais profunda e esquecida natureza
altruísta de sermos socialmente humanos

E.Moura

Em busca da verdade

(*) os sete pecados capitais 

&
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Folha do Litoral

Agricultores familiares trocam experiências
I D A C O

MAIO 2003

Após seis anos de pleito, a comunidade paratiense ganha sua primeira rádio comunitária, a Nova
Onda FM, freqüência 87,9, que também é a primeira legalizada do sul fluminense. De acordo com Paulo
Vidal, da Sociedade de Arte e Cultura de Desenvolvimento Comunitário de Paraty, esta é a realização de
um antigo sonho, para dar acesso ao rádio às comunidades.

Vidal disse que a Nova Onda FM estará aberta às associações de moradores, ao Comamp, seja com
um programa semanal divulgan-do seus pleitos, ou dando a palavra às lideranças comunitárias, bem
como a qualquer cidadão de Paraty, ao Fórum DLIS, desde que seja respeitada a lei. Ele disse ainda que
recebeu todo apoio da prefeitura e de secretarias, mas que o posicionamento da Nova Onda não é com
nenhuma política partidária, mas pela “política de Paraty”, que seja boa para todos os cidadãos.

A inauguração da rádio comunitária Nova Onda FM aconteceu na praça do  Mercado do Produtor
Rural e teve a participação de músicos locais, entre eles os tradicionais cirandeiros de Paraty.

PARATY GANHA A RÁDIO COMUNITÁRIA NOVA ONDA - 87,9 FM

Iniciou-se em 28 de abril o Ciclo
de Palestras relativos ao “Caminho
do Ouro - Estrada Real”, evento pa-
trocinado pelo Instituto Cultural
SNA, Instituto Estrada Real e Sebrae-
RJ,

Destaca-se neste evento o
“Encontro de Negócios Cachaça”, do
dia 29 de abril, no qual discutiu-se os
principais caminhos a serem percor-
ridos pelos produtores de cachaça que
se refere à obtenção de Qualidade do
Destilado e melhores rotas de comer-
cialização. A palestrante, Dirlene
Maria Pinto (presidente da Coopera-
tiva dos Produtores de Cachaça de
Minas Gerais) apresentou pontos
importantes a respeito, destacando-
se a necessidade da formação de
cooperativas regionais, exportação da
cachaça, bem como a necessidade da
manutenção da qualidade do destilado.

Paralelamente reiniciaram tam-
bém, no mês de abri, os trabalhos de
consultoria técnica aos engenhos de
Paraty, através da renovação do
convênio entre a Associação Comer-
cial e Industrial de Paraty - Acip, o
Sebrae-RJ e a Razconsult, empresa
especializada em consultoria e
projetos no ramo da produção da
aguardente.

O referido convênio foi, ini-
cialmente, firmado em junho de 2002
e os resultados obtidos junto aos en-
genhos de Paraty, no que se refere a
ganhos de qualidade, eficiência e

Paraty é sinônimo de cachaça
produtividade, se mostraram expres-
sivos, entre eles destacam-se: A in-
trodução da tecnologia de produção
de cachaça de banana; a elaboração de
projetos de implantação de novos
engenhos no município e uma unidade
produtora de açúcar mascavo;
modificações de “design” de alam-
biques; reformas de âmbito geral, vi-
sando à obtenção do Selo da Cachaça
de Excelência, a ser expedido pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e do
Abastecimento - MAPA, bem como
a implantação futura do Alambique
Escola de Paraty, a partir de uma par-
ceria entre o MAPA, Sebrae-RJ e a
Associação dos Produtores e Amigos
da Cachaça de Paraty. O projeto arqui-
tetônico do Alambique Escola é de
autoria de Tymur Klink e da
Razconsult.

Para 2003, a partir da continuidade
dos trabalhos de melhoria da cachaça
de Paraty, podemos esperar:

1. Elevar a cachaça de Paraty às
de maior grau de qualidade; 2, A ope-
ração dos engenhos de for-ma mais
eficiente, a partir das mo-dificações
implementadas anteriormente; 3. A
obtenção do registro de produtores
de cachaça para três engenhos infor-
mais; 4. Orientar os novos engenhos,
que iniciaram suas atividades em
2003; 5. Elaborar um estudo técnico-
econômico para a implantação do
Alambique-Escola de Paraty, com
operação prevista para 2004; 6. Con-
solidar a produção das cachaças de
banana e bidestilada.

Ricardo Zarattini

Jornalismo Comunitário

Com o objetivo de
capacitar membros das
Associações de Mora-
dores para produzirem os
boletins informativos de
suas entidades, o
Comamp realizou o curso
de Jornalismo Comuni-
tário, nos dias 12 e 26 de
abril no Parque Hotel
Perequê, coordenado
pelo jornalista Carlos Dei.

No primeiro dia foram abor-
dados aspectos históricos e teóri-
cos do jornalismo, com debate so-
bre os assuntos em discussão, vi-
sando ao exercício de uma nova
ótica sobre as informações da
grande imprensa e a geração de
notícias geradas pela comunida-
de, voltadas para o seu interesse.

No segundo dia,  abordou-se
aspectos práticos na produção de
um boletim informativo, com  a  u-
tilização de ferramentas de infor-
mática (Word e Corel Draw), aná-
lise do texto jornalístico comunitá-
rio e elementos de editoração ele-
trônica. Nesta oficina foi

trabalhado o pré
boletim informativo da
comunidade da Barra
Grande: o “Barra
Grande com Você”
(lay-out  ou “bone-
ca”), pauta de repor-
tagem, textos produzi-
dos na comunidade e
montagem. A equipe
responsável pelo bo-

letim informativo da Barra Grande
é formada por Andréa da Con-
ceição, Michele Rodrigues e
Francino Pires. O pessoal da Jaba-
quara já produziu os textos e o
boletim está em fase de elabo-
ração.

Foi elaborado e está dispo-
nível na sede do Comamp um mo-
delo padrão  (em Word e em Corel
Draw) para as associações inte-
ressadas em produzir o seu bole-
tim informativo. Também está à
disposição a apostila para foto-
cópia ou em disquete.

Quem participou do curso
pode tirar dúvidas pelo e-mail:
carlosdei@yahoo.com.br ou pe-
lo telefone (21) 9684-6035

Carlos Dei
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Buscando caminhos para re-

dimensionar a questão do lixo,
através de uma coleta seletiva
que dê tratamento e destinação
correta aos cada vez mais volu-
mosos descartáveis e não degra-
dáveis, representantes das insti-
tuições públicas e privadas rea-
lizaram o Fórum DLIS de Paraty,
em 29 de abril no salão nobre da
Câmara dos Vereadores, quando
foi lançado o projeto piloto de
Coleta de Lixo Reciclável.

Com intuito inicial de pre-
servar o bairro do Centro Histó-
rico, de grande valor arquitetôni-
co e histórico para cidade, espe-
cialmente no pleito do título de
Patrimônio da Humanidade, este
fórum teve a parceria de rea-
lização firmada entre a Associa-
ção de Moradores e Amigos do
Centro Histórico de Paraty-A-
MAP, Conselho Municipal das
Associações de Moradores de
Paraty - Comamp, Associação
Comercial e Industrial de Paraty-
ACIP, Prefeitura e Câmara Mu-
nicipal.

TEMA DISCUTIDO JÁ EM 2000

Após a realização do Fórum
DLIS em 25 de Fevereiro de 2003,
cujo tema foi a Avaliação do Li-
xo no Município de Paraty as-
sunto discutido em Novembro de
2000, a AMAP teve a iniciativa
de  buscar apoio para estabelecer

um sistema adequada de coleta de
lixo no município para facilitar a
reciclagem do mesmo. Desta forma,
foi escolhido o bairro do Centro
Histórico para aplicação do projeto
piloto de Coleta de Lixo reciclável.

No início da reunião, Domingos
Oliveira fez uma retrospectiva do
Fórum DLIS realizado em novem-
bro de 2000 e informou que, na-
quela data, durante um trabalho de
três meses, uma equipe multidis-
ciplinar, com o apoio do Comamp,
Sebrae, Acip, Prefeitura Municipal
de Paraty, SOS Mata Atlântica e
Ibama  elaboraram um projeto de
Gerenciamento Integrado para o
Lixo no Município (baseado no
projeto “Jogue Limpo Cairuçu”),
oficialmente entregue ao atual
prefeito no evento Cidadão
Qualidade 2000.

CONSCIENTIZAÇÃO

Em seguida  o professor e coor-
denador de Educação Ambiental,
Valdemir Conceição Ferreira (Pip-

oca), informou que vem desenvol-
vendo um trabalho desde 1991 so-
bre o lixo, numa parceria da
Prefeitura Municipal de Paraty
com a Fundação SOS Mata
Atlântica, projeto “Jogue Limpo
Cairuçu” e que com o apoio do
Prefeito foi possível a reedição de
15 mil novas Cartilhas a respeito
do lixo.

Comentou que realiza um tra-
balho de conscientização sobre a
questão do lixo, através de um
teatro de bonecos, do Grupo Cela-
vi, que tem dado ótimos resulta-
dos, sensibilizando até adultos.

REEDUCAÇÃO NOS LARES

E NAS RUAS

Logo após, a diretora Adminis-
trativa da AMAP, Yara Castro Ro-
berts informou que essa reunião
era justamente para redimensio-
nar o lixo, através  de uma coleta
persistente e consistente para,
pelo menos, “produzirmos um lixo
inteligente”, já que não dá para

se livrar dele completamente, em-
balagens grandes e cada vez mais
produtos descartáveis que serão
um presença constante em nossa
vida, salientou.

“Pensamos que no Centro
Histórico talvez seja uma tarefa
mais fácil, por convivermos juntos
e sermos agraciados por uma
coleta diária do lixo. Então, preci-
samos de um trabalho de educa-
ção e reeducação em nossos la-
res, nossos comércios, nossas
pousadas, restaurantes, nossas
ruas, para que a gente aprenda a
saber qual o lixo que perece, o que
é absolutamente fácil de se livrar
e aquele que fica conosco vinte,
trinta, cinqüenta e muito mais
anos. É isso que queremos tratar
e contamos com a participação de
todos”, finalizou.

Em seguida, Cleber Calixto
(Empresa de Reciclagem Recicla-
lixto) disse que está apoiando a

iniciativa da AMAP, que este tra-
balho de conscientização está no
caminho certo, que esse problema
é mundial e que a reciclagem é para

O tema Educação, com foco
na questão do ensino pré-escolar
foi a pauta da reunião do Fórum
DLIS de Angra dos Reis, realiza-
da em 23 de abril, no Balcão
Sebrae local, aberta por Roberta
Zoe, que fez uma breve retros-
pectiva sobre as ações que o fó-
rum vem desenvolvendo no mu-
nicípio.

Em seguida, Márcia Fonseca,
gestora local, mencionou os
dados da rede de ensino esta-
dual, coletados na Coordena-
doria da Baía da Ilha Grande,
constatando que das quinze es-
colas existentes, apenas três fun-
cionam com o pré-escolar, não
atendendo à demanda de 70 a
80% das mulheres que trabalham
fora. Os dados do ensino munici-
pal não estavam disponíveis.

LEGISLAÇÃO

Márcia Fonseca ainda co-
mentou aspectos da LDB (Lei de
Diretrizes Básicas) artigo 4,
inciso IV,  é garantido o atendi-
mento gratuito em creches e
escolas para crianças de zero a
seis anos de idade.

Artigo 29 - a educação infan-
til, que é a primeira etapa da edu-
cação básica, tem como finali-
dade o desenvolvimento integral
da criança até seis anos de idade,
em seu aspecto físico, psicoló-
gico, intelectual e social, comple-
mentando a ação da família e da
comunidade.

O artigo 11, inciso V diz que
se deve oferecer a educação in-
fantil em creche e pré-escola, com
prioridade ao ensino fundamental,
permitida a atuação em outros
níveis de ensino somente quando
estiverem atendidas permanentes
as necessidades de sua área de
competência e com recursos acima
dos percentuais mínimos vincula-
dos pela constituição federal e a
manutenção e desenvolvimento do
ensino.

De acordo com levantamento,
as escolas informaram que para
funcionar o pré-escolar, é necessá-
rio um mínimo de quinze crianças,
embora tal informação não conste
na LDB

PRÉ-ESCOLAR

A professora Ednéia Pascoal,
preocupada com a proliferação do
que chamou de pré-escolas de
fundo de quintal, informou que o
ensino pré-escolar já saiu da rede
municipal, embora seja obrigatório
por lei que o município o ofereça,
porém com prioridade para o
ensino fundamental, de sete a

quatorze anos; disse que o segun-
do grau não é obrigatório, sendo
de responsabilidade do estado.

Balbino Luiz Rosa, represen-
tante do Morro do Santo Antônio
- Caixa D’Água perguntou se uma
professora que se forma hoje,
precisa de curso pedagógico para
dar aula na pré-escola. Ednéia
Pascoal explicou que a professora
que se forma hoje no Normal,  só
pode dar aula no pré-escolar e
que, para o ensino fundamental,
precisa fazer um curso pedagó-
gico ou uma faculdade

Domingos Oliveira falou que
a criança de 0 a 6 anos está for-
mando o seu caráter e desenvol-
vendo o convívio social e por ter
dois filhos nesta fase, mobilizou-
se junto com a comunidade e
criaram uma pré-escola, que fun-
cionou durante um ano e meio
com voluntários e hoje, embora
ainda conte com o apoio da comu-
nidade, a Secretaria Municipal de
Educação a incorporou à rede.

José Carlos Lucas sugeriu, en-
tão, que as associações de mora-
dores deveriam juntar-se com as

escolas das suas comunidades
para discutirem a pré-escola e, a
partir daí, criarem o pré-escolar.

MELHORAR A QUALIDADE

Dejair dos Santos disse que a
idéia a inicial era ampliar o espaço
físico do pré-escolar da Caputera,
mas, após conversas, concluiu-se
que, em vez de trabalhar para au-
mentar o espaço físico dessa
escola ou de outros bairros, seria
recomendável melhorar a qualida-
de das que já existem.

Valéria, presidente das Asso-
ciações de Moradores de Passa
Terra, Ilha Grande, falou sobre a
importância do questionário para
colher informações das escolas
dos bairros.

COMEÇAR PELO QUE ESTÁ ESCRITO

Domingos Oliveira observou
que é preciso começar pelo que
está escrito, que a prioridade
descrita na lei se dá até por falta
de recursos. Desta forma, para ar-
ranjar os  recursos é preciso sa-
ber quantas crianças em idade

pré-escolar existem, quantas
escolas, qual o montante disponi-
bilizado no orçamento municipal
para a pré-escola.

José Carlos Lucas disse que
cada um precisa assumir suas
responsabilidades e que o próprio
legislativo, quando fizer o orça-
mento, deve amarrar uma verba
específica.

O pastor Marcellio disse que
o fórum é soberano, uma vez que
este é formado por grupos de
pessoas de várias entidades e
líderes comunitários e que os pro-
jetos podem ser realizados inde-
pendente dos parceiros, “mas
impossível alguém querer ficar fora
dessa, então, em vez de criarmos
um modelo de pré-escola, pode-
mos ver a possibilidade de me-
lhorar o que já temos”.

Márcia Fonseca listou as
ações de cada grupo de trabalho
para levantamento de dados para
o próximo fórum no dia  21/05.
Ficaram definidas: Levantamento
das pré-escolas municipais e par-
ticulares (Márcia Fonseca, Ágape
e Darcy); Quantidade de crianças
de 0 a 6 anos no município (Do-
mingos Oliveira e Maria José);
Convidar uma escola municipal e
uma particular para apresentação
de projeto (Zezé, Pará, Mazé); Or-
çamento que é destinado para a
educação e a pré-escola (Sebrae).

transformar um
produto em outro
produto, sendo
preciso um pro-cesso
constante de
educação.

SACOS DE RÁFIA

Por sua vez, o prefeito José
Cláudio de Araújo falou sobre a
confecção de 25 mil sacos de ráfia
com o título “Jogue Limpo
Cairuçu” que estão disponíveis
aos interessados, garantindo a
coleta do material reciclável na
zona urbana e rural.

Disse ainda que é importante
o envolvimento de todos, bem
como a formação de um grupo de
trabalho comunitário para bater de
porta em porta,  explicando a
importância da sua utilização
tendo o cuidado de lavar os
recipientes e armazená-los no
saco de ráfia, “assim é mais fácil
uma mudança de hábito”,
finalizou.

COLETA DO RECICLADO

Está programada a coleta do
reciclado no Centro Histórico
toda semana às segundas, quartas
e sextas-feiras, na parte da manhã.

Agente DLIS Angra,
Márcia Fonseca

Valdemir Ferreira, Yara Castro, José Cláudio, Cléber
Calixto
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O terceiro Fórum DLIS de

Mangaratiba, realizado em 16 de
abril, no Centro Cultural Cary Ca-
valcante, discutiu temas como
salário defeso, censo do defi-
ciente, entre outros, criou comis-
sões para discutir os problemas
das comunidades e apresentar
soluções.

A reunião foi aberta por
Clarisse Bonfim de Souza Chaves
que, inicialmente, fez um resumo
sobre o curso Liderar, com o qual
tomou-se consciência do que o
Fórum será para o município,
tendo como sua maior qualidade
a perseverança, sem ansiedade,
cujo objetivo maior não é a
promoção de um indivíduo, mas
da coletividade, com a expec-
tativa de gerar resultados.

MANGARATIBA IDEAL

De acordo com Clarisse Bon-
fim, ao final do Liderar, definiu-se
como uma das bandeiras de luta
“quando alguém pensar em solu-
ção de problemas, pensa-se Fó-
rum DLIS”. Dentre as questões
apontadas como prioritárias es-
tão: uma estação de tratamento
de esgoto no município, batalhão
de combate a incêndio florestal,
movimento industrial e comercial,
entre outras. Comentou ainda
que, no fórum anterior, uma co-
missão ficou responsável por
iniciar um trabalho de fomento das

primeiras ações (de impacto) para
mostrar à população a seriedade
do Fórum DLIS: pintura do Co-
légio Pedro II, a reforma do au-
ditório, a questão do salário de-
feso, batatal, criação de fazenda
marinha, o censo do deficiente.

SALÁRIO DEFESO

Eiu João da Penha, da sub-De-
legacia do Trabalho, disse sentir-
se feliz em participar do Fórum
DLIS , pois só através da orga-
nizações das comunidades é que
se consegue vitórias, como a lei
8.287 de 20/12/1991 que favoreceu
o salário defeso aos pescadores
artesanais.

Eiu João falou sobre os cri-
térios de habilitação para se plei-
tear o salário defeso: “É asse-
gurada a concessão de benefício
do seguro desemprego aos pesca-
dores profissionais que exerçam
suas atividades de forma artesanal,
que comprovem: 1. Ter registro co-
mo pescador profissional no Iba-

ma/Sudepe; 2. Ter atestado da Co-
lônia de Pesca; 3. Pagar o INSS. 4.
Cartão do PIS/Pasep; 5. Número
de inscrição do NIT/CEI; 5. Ter
registro na carteira da Marinha;
6. Não estar recebendo qualquer
benefício previdenciário. 6. Tem
que ser membro de alguma Asso-
ciação ou Colônia que esteja
autorizada pelo Ministério do Tra-
balho.

FAZENDA MARINHA

Em relação a esta questão,
Marcos Luiz de Souza informou
que a maricultura e uma nova ati-
vidade e poderá ser uma alterna-
tiva de renda  para os pescadores,
contudo, exige a concretização de
algumas fases fundamentais para
o seu funcionamento.

Clarisse Bonfim  apresentou a
proposta para a implantação da
fazenda marinha: 1. Legalizar a
Associação de Maricultores; 2.
Demarcar e legalizar a área de ex-
ploração; 3. Encontrar alternativa

de ocupação durante o tempo de
espera para a colheita, aproxima-
damente oito meses; Encontrar al-
ternativas para os recursos neces-
sários.

Na proposta, a comissão su-
geriu que se buscasse o apoio da
MBR com a cessão de sua
fazenda marinha modelo (experi-
mental) para que os pescadores,
através da associação, possam
trabalhar durante o período de le-
galização e instalação da sua área.

CENSO DO DEFICIENTE

De acordo com o quadro de
deficientes, estimado em cerca de
17% da população, sendo que me-
nos de 3% recebe algum tipo de
atendimento do estado, Paulo
Fabrício dos Santos Nigro infor-
mou que o Instituto Brasileiro de
Defesa dos Direitos do Deficien-
tes - IBDD está trabalhando, no
sentido de garantir a essa parcela
da população condições dignas
de vida.

Disse que, na cidade do Rio
de Janeiro, a instituição já oferece
cursos profissionalizantes e ou-
tras atividades para integração
destes e que, no caso de Manga-
ratiba, para evitar que, por falta
de informação ou medo do pre-
conceito, as famílias escondam

seus deficientes, deixando-os em
condições subumanas, o IBDD
propõe a realização de um censo,
contando com a ajuda das esco-
las, das crianças e da sociedade
civil organizada, para promover
uma conscientização de todos e
trazê-los de volta ao convívio
social.

COMISSÕES

Por fim, formou-se as comis-
sões de trabalho: Comissão da fa-
zenda Marinha: (Paulo Fabrício
dos Santos Nigro, Marcos Luiz de
Souza, Marcílio Dias de Oliveira,
Milton Bessa de Almeida, Clarisse
Bonfim de Souza Chaves, Rosane
Witzel Silva); Comissão salário
defeso dos pescadores (Renato
Miguel de Moraes, Marcos Luiz
de Souza, Dimas Silveira Lindo,
Francisco Targino, Aparecida
Moreira).

Local para inscrição para rece-
ber o salário defeso, até dia 31/05
às 16:00h, Rua Nilo Peçanha nº 194
– Centro - Itaguaí - Sub – delegacia
do Trabalho.

Pauta para próxima reunião: -
Informações sobre problemas da
pesca resolvido em Paraty e
Angra;  Aposentadoria  do pesca-
dor INSS (benefício); Onde
conseguir cestas básicas; Direito
do pescador caiçara.

Marcado por discussões que
foram de questões estruturais do
município - tendo como tônica o
saneamento básico do bairro Bri-
zamar - passando pela necessida-
de do associativismo, até a falta
de compromisso de membros
constantes da comissão do fó-
rum, foi realizado o Fórum  DLIS
de Itaguaí, em 25 de abril, naquele
município.

O evento foi aberto pela téc-
nica do Balcão Sebrae de Paraty,
Maria Auxiliadora Dabela, que fez
uma justificativa para a escolha
da comunidade de Brizamar como
foco da primeira ação do DLIS em
Itaguaí, apresentando à plenária
o presidente da Associação de
Moradores do bairro, Carlos
Alberto de Mello Amorim e os
moradores Joel de Lima e Natália
Francisca.

SANEAMENTO E MELHORIAS

O presidente da Federação
Regional de Moradores de Itaguaí
- Frami, Jorge Martins, falou
sobre os objetivos da reunião,
comentando a falta de credi-
bilidade da comunidade junto ao
poder público, afirmando que,
apesar dos 184 anos de eman-
cipação, o município tem somente
6% de área saneada. Lamentou a
ausência de um representante
das instituições municipais, em-
bora tivesse enviado convites
com antecedência.

Carlos Aberto Mello Amorim,

por sua vez, expôs seu interesse
em promover acões para melhorias
na comunidade, observando que
é grande a carência, especialmente
no caso dos jovens, que  necessi-
tam de capacitação profissional.

Em seguida, após rápida apre-
sentação dos participantes, Do-
mingos Oliveira fez um levanta-
mento histórico do DLIS, desde a
sua implantação em Paraty, até
chegar ao Brizamar. Comentou a
falta de um projeto  social de sa-
neamento básico para que grada-
tivamente o poder público possa
unir esforços para atender esta
necessidade básica da comuni-
dade, afirmando  que esta realida-
de só mudará a partir da conscien-
tização da população, através de
um movimento associativista, que
somará forças, visando ao bem
coletivo.

Constatou que dos nomes que
se prontificaram a participar da
comissão do Fórum para sanea-
mento do Brizamar apenas dois
estavam presentes, então propôs
a criação de uma nova comissão e
sugeriu que sejam levantados os
dados fundamentais para ação,
como a topografia e o mapeamento
dos lençóis freáticos do local. A
nova comissão ficou composta
por Jorge Martins, Carlos Alberto
Amorim, Luís Machado dos
Santos, Natália  Francisco, Carlos
Nascimento (Lico), José Antônio

(Embrapa) e Elias Paulino da
Costa. O tema da primeira reunião
desta comissão foi “Planejamento
estratégico do Brizamar (Sanea-
mento)”.

COMENTÁRIOS E PROPOSTAS

Nilson (coordenador da sub-
Delegacia do Trabalho) -  Falou
da vontade de colaborar e se colo-
cou à disposição para tirar dúvi-
das em relação ao seguro desem-
prego e salário defeso dos pesca-
dores artesanais.

Carlos Nascimento (presiden-
te da Associação dos Pescadores
Artesanais da Ilha da Madeira)  -
Falou das dificuldades do setor
de pesca e da necessidade da
parceria com a sub-Delegacia do
Trabalho para troca de informa-

ções.
Bruno (técnico da sub-Dele-

gacia do Trabalho) - Falou a
respeito do trabalho que vem
sendo feito em Paraty no cadas-
tramento dos pescadores, que
têm prazo até 31 de maio para o
recebimento do salário mínimo
durante o período do Defeso (três
meses) e da extensão deste
trabalho até Sepetiba, pedindo o
apoio das Associações interes-
sadas.

Informou ainda que a sub-De-
legacia mantém um curso de info-
rmática grátis para comunidades
carentes e que a Agência de Ita-
guaí é tida como referência no Es-
tado pela informatização. Finali-
zou, fornecendo a lista de docu-
mentos necessários para o cadas-
tramento dos pescadores.

Maria Auxiliadora Dabela -
Sugeriu  que se fizesse uma cam-
panha, a exemplo de Paraty, divul-
gando na rádio local e pelo rádio
PX o prazo de cadastramento, para
que seja mobilizado o maior núme-
ro de pescadores possível.

Domingos Oliveira (DLIS
Costa Verde) - Falou da necessi-
dade de integrar toda a rede pes-
queira num Fórum Regional com
um programa mais amplo para o
ano que vem.

Elias Paulino - Falou de uma
ação promovida em seu bairro
pelos próprios moradores, de-
sentupindo valas e manilhas por
iniciativa dele mesmo.

Luís Machado - Falou da im-
portância da participação coletiva
numa comunidade. Elogiou o pro-
grama DLIS, pois acredita num
trabalho de base que resgata o di-
reito do ser humano e traz a melho-
ria da qualidade de vida.

José Antônio (Embrapa) falou
que Itaguaí está longe dos ín-
dices adequados de qualidade de
vida e propôs um saneamento al-
ternativo com sistema de fossas
assépticas, “que funcionam muito
bem, além de serem projetos eco-
logicamente corretos que
contribuem para o Desenvolvi-
mento Sustentável”.  Salientou
ainda que o custo destes projetos
é muito mais baixo.

As agentes DLIS Carisse Bonfim e Aparecida Moreia, Eiu João; em pé,
Dimas Silveira falndo da importância o salário defeso.
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“DLIS é um paradigma de
desenvolvimento econômico
distributivo (evitando concen-
tração da renda) que gere impac-
to positivo na condição social
da população, sem que isso com-
prometa recursos naturais, mas
preserve-os ou faça a utilização
controlada.

Os princípios da visão DLIS
têm origem no movimento
ambiental e social que ganhou
força nos anos 70 e culminou
com a publicação da Comissão
Bruntland em 1987 e a Conferên-
cia Internacional das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a ECO - 92.
Esse movimento, liderado ini-
cialmente pela Sociedade Civil,
inovou por chamar atenção ao
irreversível dano ambiental cau-
sado nas décadas de crescimen-
to econômico desenfreado em
países desenvolvidos, desde a
época da revolução industrial.
Também foi questionada a
persistência da pobreza e o au-
mento das desigualdades soci-
ais, mesmo após décadas de
crescimento econômico nos paí-
ses em desenvolvimento.

O movimento se institucio-
nalizou e seu discurso foi absor-
vido por agências de desenvol-
vimento e governos em todo o
mundo trazendo algumas ten-
dências importantes, com desta-
que para: a consciência dos
limites do economicismo no en-
tendimento sobre desenvolv-
imento; a preocupação com o
meio ambiente, o valor da partici-
pação popular.

O novo paradigma produziu
mudanças, como em 1990 a cria-
ção do IDH (Índice de Desen-
volvimento Humano) que busca
medir desenvolvimento levando
em consideração, não somente
o PIB, mas também indicadores
sociais, relacionados à saúde e
à educação. Há também uma
série de tratados internacionais
para a proteção do meio ambien-
te, como a Convenção do Clima
(UNFCCC - Convenção das Na-
ções Unidas sobre Mudanças
Climáticas) e a da Biodiversidade
(CBD - Convenção sobre

Biodiversidade). Apesar das li-
mitações dessas e outras inicia-
tivas, uma coisa é certa: desen-
volvimento sustentável não é mo-
da e sim um debate que veio para
ficar, por ser o produto do apren-
dizado da experiência das gera-
ções anteriores.

Em muitos países, como no
Brasil, essas idéias passaram a ser
adotadas e praticadas. No campo
do planejamento, a primeira coisa
que muda é que o desenvolvimen-
to deixa de ser algo feito de forma
top-down e passa a ser feito de
forma bottom-up, ou seja, ao invés
de grandes projetos de desenvol-
vimento serem elaborados por
técnicos das instituições governa-
mentais nas capitais, os projetos
passam a ser elaborados no local
junto com atores locais. A esfera
do “local”, no Brasil refere-se ao
Município ou uma Sub-região, que
torna-se a sede do planejamento
para o desenvolvimento. A pro-
posta é que a população do local -
poder público local, quanto a
sociedade civil e o setor privado -
protagonize o processo de planeja-
mento.

Mas será que as pessoas esta-
vam prontas para fazer esse pla-
nejamento participativo? No Nor-
deste do Brasil pode-se dizer que,
mesmo no final da década de 90,
ainda não havia o hábito (ou cul-
tura) da participação popular do
processo de planejamento, apesar
de haver espaços institucionais
importantes (Conselhos Munici-
pais) criados para este propósito
na Constituição do 1988 e algumas
experiências exitosas. Existem vá-
rias razões que justificam a falta
deste “hábito” no Brasil, com des-
taque para: o déficit educacional
da população, as décadas de re-
pressão à participação durante o
regime militar e, alguns argumen-
tariam ainda, a próprio processo
de colonização. Mas enfim, para
termos um planejamento participa-
tivo era necessário mudar este
hábito, mobilizar as pessoas e
capacitá-las para assumir a cidada-
nia que lhes compete em espaços
institucionais antes esvaziados ou
em novos espaços (Fóruns, Co-
missões, Associações etc). Em ou-

tras palavras, era necessário for-
talecer o capital social e humano.

A metodologia DLIS, como é
conhecida popularmente, faz
exatamente isso: leva ao município
um agente de desenvolvimento lo-
cal sustentável, que fica respon-
sável por mobilizar e sensibilizar
todos os segmentos e grupos exis-
tentes no município e estimular
através de um diagnóstico parti-
cipativo a reflexão sobre a reali-
dade, sobre os problemas, as po-
tencialidades, sobre formas de su-
perar esses problemas.

Muitos diagnósticos técnicos
da realidade do local talvez já tives-
sem sido elaborados por técnicos;
a diferença é o compartilhamento
desse conhecimento com as
comunidades, que no processo
aprendem e também ensinam,
incorporando o “saber local”. Uma
vez concluído esse diagnóstico
inicia-se o planejamento com a
elaboração de um Plano Municipal
de Desenvolvimento Local Susten-
tável. Atores locais são capacita-
dos para exercer funções de
elaboração de projetos, lideranças
e questões organizacionais de
gestão de grupos e projetos.

Ao final deste processo, pode-
se dizer que há no local uma co-
munidade mais ativa e é nesse
contexto que o desenvolvimento
local integrado e sustentável se
torna possível. Pode-se dizer que
a “metodologia DLIS” é na ver-
dade uma metodologia de
preparação para o DLIS, pois a
partir dela está estabelecido o no-
vo padrão de intervenção e de
ação indutora, possibilitando atuar
juntos, estado, sociedade e mer-
cado, em busca de projetos inte-
grados e sustentáveis de desen-
volvimento em nível local ou sub-
regional. Projetos que construam
o desenvolvimento econômico da
região e que esse desenvolvimento
beneficie a grandes parcelas da
população, trazendo impacto po-
sitivo na sua condição social, no
seu bem-estar, na saúde e na edu-
cação e que nenhum desses pro-
jetos tenham impacto nocivo ao
meio ambiente.

Junte-se a nós nessa missão
que é de todos!”

Numa iniciativa que
proporcionará importantes
conseqüências econômicas e
sociais, a Comunidade Sus-
tentável Goura Vrindávana
lançou novo selo da Bana-

na-passa Orgânica Mata Atlântica,
em parceria com o Comamp, em al-
moço de confraternização, no do-
mingo, 6 de abril, formalizando o
apoio do Conselho a esse núcleo rural,
que tem a agrofloresta como orienta-
ção de produção agrícola auto-susten-
tável.

O evento marcou a vitória de um
longo processo em que a Comunidade
vem se firmando como referência em
agricultura orgânica no município de
Paraty. Nesse processo de regulariza-
ção, a mediação do Comamp foi indis-
pensável para a boa solução alcançada,
resultando daí o compromisso da
Comunidade com o esforço do Conse-
lho para ampliar os princípios de
agrofloresta e agricultura orgânica para
todo o município, expresso com a
inclusão da afirmação “Apoio
Comamp” no novo rótulo da Banana-
passa Orgânica Mata Atlântica,
marcando o início de uma parceria que
deverá favorecer aos pequenos pro-
dutores rurais.

O lançamento do novo selo da
Banana-passa Orgânica Mata
Atlântica se deu também graças à
intervenção e orientação da Vigilância
Sanitária, a partir do qual a Comuni-
dade cumpriu as exigências técnicas e
adquiriu a licença municipal para con-
tinuar sua atividade.

Participaram do evento represen-
tantes do Comamp: Francino Pires
(presidente), Lydia Furtado (vice-
presidente), Domingos Oliveira (dire-
tor de comunicação), José Joaquim
(consultor para Orçamento Partici-
pativo), acompanhados dos familia-
res, além do secretário de Promoção
Social, Roberto Alves Rocha, com
membros de sua equipe, entre eles a
psicóloga Walquíria; o agente DLIS
Armando França, o guia de Turismo
Alberto Quintanilha, o coordenador
do Centro de Referência do Movi-
mento de Cidadania pelas Águas,
Marcos Marques; e a Coordenadora
do Balcão Sebrae Paraty, Maria
Auxiliadora.

DESENVOLVIMENTO

AUTO-SUSTENTÁVEL

“O beneficiamento valoriza a ba-
nana in natura, transformando-a em
banana-passa e agregando maior valor
comercial ao produto. Isto possibilita
que, hoje, a pequena fábrica instalada

em Goura Vrindávana possa
adquirir a produção de
banana de outros produto-
res e contribuir para a fixa-
ção do pequeno agricultor
em sua atividade principal.

Todo o projeto da Comunidade
baseia-se no princípio do desenvolvi-
mento sustentável que, na perspectiva
da filosofia védica, significa conhecer
e respeitar os ciclos da Natureza. A
Mãe Natureza está suprindo todas
as nossas necessidades. Dela pode-
mos extrair ilimitados recursos, desde
que respeitemos o tempo necessário
para ela se recompor.

Produção agrícola sustentável
significa, portanto, uma atividade
produtiva onde é programado o perí-
odo de recuperação da Natureza, a
fim de que o ciclo produtivo possa
repetir-se continuamente, não sendo
interrompido pelo empobrecimento
dos nutrientes e exaustão dos recur-
sos naturais.

Uma das esperanças para se re-
constituir a cobertura florestal do pla-
neta é a implantação da prática de
agrofloresta. Ao contrário da agricul-
tura e pecuária convencional, que re-
quer o desmatamento para se criar á-
reas de cultivo e pastagem, na prática
agroflorestal a atividade rural
produtiva convive com as espécies
arbóreas. Ao invés de monocultura, a
agrofloresta prescreve cultivos
diversificados. Certos tipos de cul-
tivo, como a bananeira, são mais pro-
dutivos e menos susceptíveis às do-
enças num ambiente de floresta, sem
precisar recorrer ao uso de nutrientes
e pesticidas químicos. Neste ambien-
te, as bananeiras convivem com outros
tipos de fruteiras, palmáceas de todos
os tipos, árvores de madeira de lei,
etc.

Na Comunidade Sustentável Gou-
ra-Vrindávana, estão sendo aplicados
esses princípios de agrofloresta.
Estão em andamento quatro projetos
de pesquisa científica que são parte
de um projeto global chamado Prode-
tab, financiado pelo World Bank e
Governo brasileiro. Estes projetos em
Goura-Vrindávana são gerenciados
por várias entidades, como a Univer-
sidade Rural Federal do Rio de Ja-
neiro, Idaco, o Instituto de Agro-
biologia da Embrapa e a ONG Rebraf
- Rede Brasileira Agroflorestal”.

Cynthia S. Vieira – relações
públicas . Tel.:3371-7364

GOURA VRINDÁVANA LANÇA NOVO SELO

EM PARCERIA COM O COMAMP

Jogue limpo com a sua comunidade.
Recicle seu lixo.

SEPARE O LIXO ORGÂNICO DO LIXO SECO EM RECIPIENTES DISTINTOS
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Com o objetivo de
restaurar os Caminhos
do Ouro e proporcionar
o desenvolvimento hi-
stórico, cultural, turísti-
co e regional, benefician-
do empresas de pequeno
porte instaladas ou que
venham a se instalar em
suas margens, com
incentivo ao empreendi-
mento, o Sebrae, o Ins-
tituto Cultural SNA e o
Instituto Estrada Real
assinaram um convênio
em 28 de abril, na sede
da Sociedade Nacional de
Agricultura, no Rio de
Janeiro.

O convênio, que terá
duração de 24 meses para
a cobertura de ações
visando ao desenvolvi-
mento de projetos a se-

“História, cultura, arte e
natureza são as riquezas que
a exploração das “minas ge-
rais” deixou para trás. Foram
muitos anos de idas e vin-
das, das minas ao litoral, des-
de o século XVII, quando se cons-
truiu o que, hoje, chamamos de
Estrada Real. E quando falamos
da Estrada Real, não falamos
apenas do caminho por onde pas-
saram o ouro, os diamantes, os
homens e a história, mas de tudo
aquilo que foi construído em seu
entorno.

São vias de acesso, trilhas cal-
çadas pelos escravos, os desca-
minhos do contrabando, os pon-
tos de parada, as cidades e vilas
históricas. Todo um patrimônio
que se forjou durante um longo
tempo. Tempo que começou a ser
contado com a primeira via,
ligando a antiga Vila Rica, hoje
Ouro Preto, ao porto de Paraty. E
que continuou deixando suas
marcas em uma nova rota que
viria a ligar o Rio de Janeiro à an-
tiga capital das “minas gerais”, já
no século XVIII. Daí os registros
históricos dos dois caminhos, o
velho e o novo.

Com a descoberta das
pedras preciosas na região
do Serro, a estrada foi esten-
dida até o então Arraial do
Tejuco, hoje Diamantina, um
patrimônio histórico da hu-

manidade. O caminho velho nas-
ceu das andanças dos bandei-
rantes à procura de riquezas. O
caminho novo da necessidade de
uma via de escoamento mais
rápida, segura e eficiente das mi-
nas para o porto e dali para Por-
tugal. Estava assim formada a
Estrada Real, mais de 1400 km de
patrimônio histórico-cultural e
belezas naturais.

Pela Estrada Real e seus desca-
minhos o suor escorreu, o sangue
correu e o ouro escoou a caminho
da Europa. Os súditos do rei so-
nharam ouro, os poetas confabu-
laram a independência, as partes
de Tiradentes foram expostas, a
Corte visitou as minas, o impera-
dor se maravilhou. Foram funda-
das as cidades e vilas, consagra-
das as igrejas, estimulada a arte,
sobretudo barroca. Pela Estrada
Real foi construída a história de
Minas e do Brasil”.

   “O Instituto Estrada Real foi
criado para valorizar o patrimônio
histórico-cultural, estimular o
turismo, a revitalização e estrutu-
ração dos entornos da Estrada
Real - e assim trazer de volta algu-
mas riquezas.

   Fundado por iniciativa da Fe-
deração das Indústrias de Minas
Gerais - FIEMG, o Instituto é uma
sociedade civil, sem fins lucra-
tivos, que tem como obrigações a
organização e o gerenciamento do
produto turístico Estrada Real.
    A partir de então, foi criado o
Programa Estrada Real, com a in-
tenção de promover e articular as
diversas vontades em torno da
Estrada Real, a fim de integrar os
projetos isolados - de estados,
municípios, organizações não go-
vernamentais e pessoas - rela-
cionados com o turismo ao longo
do antigo trajeto.

As potencialidades turísticas
são imensas: desde o turismo das
cidades históricas, ao ecoturismo,
passando pelo cultural, gastronô-
mico, rural, religioso e de aventura.
Afinal, são mais de 1400 km que
cortam as Gerais, o Rio de Janeiro
e parte de São Paulo, passando
por 177 cidades - cheias de bar-
roco, arte e história para contar -

cruzando serras, rios e reservas
naturais (particulares, estaduais e
federais).

As vantagens são inúmeras,
visto que o turismo traz consigo
o efeito multiplicador das oportu-
nidades. Criam-se empregos,
aumenta-se a renda e a arrecada-
ção, promove-se o desenvol-
vimento regional. Estimula-se a
preservação das construções his-
tóricas, das áreas naturais, das
culturas llocais. Diminui-se os
índices de pobreza, incentiva-se
a educação e preparação de mão-
de-obra, melhora-se a qualidade
de vida das pessoas.

A pé, a cavalo, de bicicleta ou
de carro, a Estrada Real reserva
seus encantos e mistérios aos que
se aventurarem a mergulhar na
história viva que se estende do
oceano Atlântico aos confins do
ouro e dos diamantes. Mais que a
revitalização de um antigo cami-
nho, o desafio deste projeto é a
construção de uma nova menta-
lidade que surge com a pretensão
de inserir Minas Gerais no cenário
turístico mundial.

Informações:
estradareal@estradareal.org.br
(31) 3241-7145 ou 3241-

7166

ESTRADA REAL

INSTITUTO ESTRADA REAL

CAMINHOS DO OURO

escoava o outro extraído em Minas
Gerais. A meta é criar oportunidades
de negócios que incrementem o
crescimento econômico dos municí-
pios localizados ao longo da estrada.
Nos seus 141 quilômetros de exten-
são, o trajeto abrange 177 municípios
em três estados: sete no Rio de Ja-
neiro, sete em São Paulo e 163 em
Minas. De Paraty a Diamantina, o ca-
minho representa quilômetros de his-
tória, cultura e um grande potencial
turístico e ecológico”.

CONSIDERAÇÕES

O presidente da SNA, Octávio
Mello Alvarenga, destacou o poten-
cial que o projeto tem de dinamizar a
economia da região. “Em 2001, o Bra-
sil recebeu 4,8 milhões de visitantes
estrangeiros, 41 milhões de turistas
brasileiros circularam pelo país.
Nossa meta é levar 2,5 milhões de
pessoas ao trajeto em um ano. Isso
representa 200 mil novos empregos e
uma infinidade de novos empreendi-
mentos”, disse

O secretário de Planejamento e
Desenvolvimento do Estado/RJ, Tito
Riff salientou: “...Estamos precisando
também valorizar  o trecho que passa
por Paraty em direção a São Paulo e,
depois, a Minas Gerais, esse trecho
importante do Caminho do Ou-
ro...Finalmente, que possamos
encontrar, a meio caminho, os mi-
neiros e fazer com que este trajeto
por inteiro se transforme numa grande
atração turística no nosso país...”

O prefeito de Paraty, José Cláudio
de Araújo apresentou o livro “A
história do Caminho do Ouro em
Paraty”, ressaltou que a assinatura
do convênio para restaurar o Caminho
do Ouro - Estrada Real proporcionará
o desenvolvimento da região de
influência, incrementando pequenos
negócios e o turismo em todo o trecho,
desde Paraty, passando pelo estado
de São Paulo, até Minas Gerais.

Comentou o fato de órgãos esta-
duais e federais sempre interferirem
nas ações municipais de manutenção

do trecho que corta o município,
tendo esperança de que agora essa
política tome outro rumo, devido à
importância desse convênio entre o
Sebrae, Instituto Cultural SNA e o
Instituto Estrada Real que alavancará
não só o fator econômico, mas resga-
tará a questão cultural e a história que
teve início com o Ciclo do Ouro.

O presidente do Instituto Estrada
Real Eberhard Hans Aichinger, que
fez a palestra inaugural do evento,
ressaltou:  “...Acho que planejamento,
intenções e potenciais são o que mais
temos. O que está faltando, na rea-
lidade, é produto. E a proposta clara
desse programa é trazer, formatar
produtos turísticos. Estes é que trarão
os turistas e trarão o desenvolvimento
para toda essa região de abrangência
da Estrada Real...”

.
PROGRAMAÇÃO

Dia 12 de maio, segunda-feira:
16 horas - “O Caminho Novo e a

Fazenda do Governo”- arqueóloga
Maria Beltrão - diretora do Centro de
Estudos Brasileiros do Instituto
Cultural SNA.

17 horas -  Apresentação do
grupo folclórico de Paraty “Dança das
Fitas”.

Dia 19 de maio, segunda-feira:
16 horas - “Religião e Arte nas Minas
Gerais” - Elmer Corrêa Barbosa
17 horas - “Cantares de Minas” -
cantora Maria Lucia Godoy  e a pia-
nista Talitha Peres.

Dia 26 de maio, segunda-feira:
16 horas - “Reflexões sobre o

Barroco Mineiro”- Sérgio Paulo
Rouanet, membro da Academia
Brasileira de Letras.

17 horas  - Encerramento
Luiz Carlos Barboza - diretor do
Sebrae Nacional, Luiz Márcio Had-
dad Pereira Santos - diretor de Desen-
volvimento e Administração do
Sebrae/MG, Paulo Maurício Castelo
Branco - diretor-superintendente do
SEBRAE/RJ

18 horas -  Degustação de
cachaças.

Da esq. p/dir.: Eberhard Hans Aichinger (Presidente do
Instituto Estrada Real), Stalin Duarte (Superintendente
Sebrae/MG), Tito Riff (Secretário de Planejamento e
Desenvolvimento do Estado-RJ), Octavio Mello Alvarenga
(Presidente do Instituto Cultural SNA), José Cláudio de
Araújo (Prefeito Municipal de Paraty), Paulo Alcântara
Gomes (Presidente do Conselho Estadual do Sebrae/RJ),
Afonso Arinos de Mello Franco (ABL)

Celina Vargas do
Amaral Peixo e Paulo
Maurício Castelo
Branco assinam o
convenio pelo Sebrae/RJ

rem implementados nas regiões sob
influência dos Caminhos do Ouro
(Estado do Rio de Janeiro e de Minas
Gerais) será custeado com recursos a
serem estabelecidos em comum
acordo entre as entidades conveniadas
e terá como responsável pelo aco-
mpanhamento do seu andamento o
Gerente da ADR Metropolitana, Ri-
cardo Raed.

EXPOSIÇÃO E LIVRO

Para celebrar a assinatura do
convênio, foi inaugurada no Instituto
Cultural SNA a mostra “Caminhos
do Ouro - Estrada Real” com apre-
sentação do livro “A história do Ca-
minho do Ouro em Paraty”, de Mar-
cos Caetano Ribas, a abertura de um
ciclo de palestras (durante o mês de
maio), exposição de artesanato e de
cachaças de Minas e Paraty, com a
presença de Afonso Arinos de Mello
Franco (ABL), Paulo Alcântara
Gomes (Presidente do Conselho
Estadual do Sebrae/RJ), Octavio
Mello Alvarenga (Presidente do
Instituto Cultural SNA), Eberhard
Hans Aichinger (Diretor Geral do
Instituto Estrada Real), Tito Riff
(Secretário de Planejamento e Desen-
volvimento do Estado-RJ), Celina
Vargas do Amaral Peixoto (Diretora -
Sebrae/RJ) Ricardo Raed (Gerente da
ADR Metropolitana-RJ), Stalin
Duarte (Superintendente Sebrae/
MG), José Cláudio de Araújo
(Prefeito Municipal de Paraty), entre
outros.

“A mostra é resultado do projeto
“Caminho do Ouro”, apoiado pelo
SEBRAE/RJ com o objetivo de res-
gatar a história da Estrada Real que,
no século XVII, era a principal via de
escoamento do ouro e das pedras
preciosas produzidas em Ouro Preto
e de parte da produção de café do
Vale do Paraíba.

Também busca desenvolver eco-
nomicamente os municípios cortados
pela antiga estrada, que ligava Paraty
(RJ) a Diamantina (MG), por onde

A N U N C I E  A Q U I
(24) 9845-3835 (DOMINGOS)

(21) 9684-6035 (CARLOS)
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
“ A História do

Caminho do Ouro em
Paraty”,
minuciosamente
estudada por Marcos
Caetano Ribas, reúne
informações
preciosíssimas, até então
espalhadas em centenas
de documentos antigos e

“A História do Caminho do Ouro em Paraty”  

publicações raras, que,
através de notas de fácil
leitura e compreensão, o
autor coloca ao alcance de
todos, principalmente dos
estudantes (vide “Cronologia
Comentada”). É uma
maravilhosa viagem no estilo
dos séculos XVI, XVII,
XVIII, envolvendo o leitor
com a beleza das matas e a
rusticidade dos caminhos,
que, felizmente, nem a ação
do tempo conseguiu apagar.

A restrospectiva muito
agradável de datas, fatos
históricos, da vivência de um
povo, dos aspectos regionais,
culturais e econômicos
permite ao paratiense, ao
brasileiro e aos estudiosos
nacionais e internacionais
avaliar a importância do
caminho misto - marítimo e
terrestre - que  ligava Paraty

às Minas Gerais e à Europa.
É um documento completo,
objetivo e fundamental no
processo de conversão do
município de Paraty a
Patrimônio da Humanidade.

A edição deste livro,
aliada ao Sítio Histórico e
Ecológico do Caminho do
Ouro, de propriedade do
autor, significa o
renascimento da história do
Caminho do Ouro, a
divulgação da nossa história
e a criação de um novo
nicho de mercado pelos
caminhos da serra, pela
temporada e inverno, pelo
turismo cultural e ecológico.

Muito obrigado pela
grande contribuição.

Marcos C. Ribas

José Cláudio de Araújo

Prefeito de Paraty

Apesar das Associações de Moradores já terem prestado contas da aplicação dos
recursos da subenção municipal (cada associação recebeu R$ 3.428,28), conforme
estabelçecido na assembléia de 25 de janeiro, estamos iniciando a publicação dos

resultados destas aplicações, com fotos, para dar maior transparência e visibilidade à
utilização desses recursos públicos. Os interessados em mais detalhes sobre a
prestação de contas, devem procurar as Associações de Moradores em suas

comunidades. O Comamp, em nome das Associações, agradece ao Executivo e ao
Legislativos Municipais pela subvenção.

S U B V E N Ç Ã O :

Associação de Lavradores e Moradores de Barra Grande - Almobe
Conclusão de obras da sede - Construção de quatro pilastras de
cimento; Compra de 60 m2 de ardózia para a varanda e área de
serviço; Compra de parte do forro; Reparo na lage do banheiro.

Barra Grande

São Gonçalo
Associação de Moradores de São Gonçalo
Construção de cercado de madeira para
fechamento do saguão, reforma da iluminação e
pintura da escola; Aquisição de um computador,
impressora, acessórios, mesa, arquivo para
documentos; Material para confecção de uma
mesa de ping-pong tamanho oficial;

Associação de Moradores e Produtores Rurais de Taquari – Amprut
Aquisição de bicicleta de carga e kit de ferramentas para manutenção
da rede de água e dos caminhos; Remuneração de 10 meses da
professora e compra de material didático para a pré-escola;

Taquari

Associação de Moradores da Vila
Oratório
Reforma da sede, adaptando nesta um
Posto de Saúde e uma sala de reuniões
(troca do telhado, forro, janelas, piso,
lavatório e vasos sanitários); mão de
obra para colocação de alambrado na
quadra poliesportiva.

Vila Oratório

Associação de Moradores e Amigos do Mamanguá - Amam
Aquisição de bote de alumínio de 5m; Reforma de um motor
de polpa de 15hps para uso da associação; Compra de
material para c onstrução da sede na praia do Cruzeiro, Saco
do Mamanguá.

Mamanguá

Corisco
Associação de Moradores do Corisco
Aquisição de canos e material
hidráulico para refazer o sistema de
abastecimento de água. O serviço foi
efetuado através de mutirão.

Associação de Moradores do Patrimônio
Melhoria no sistema de abastecimento de água na Vila das Marias,
beneficiando 23 famílias com água mais forte; Aquisição de uma
roçadeira Costal, a gasolina,  para limpeza do campo de futebol,
acessos à comunidade e entorno da escola. Serviços feitos em
sistema de mutirão.

PatrimônioO DE 2003 FOI INSTITUÍDO POR DECRETO DO PREFEITO
O DE 2004 PASSARÁ PELA CASA LEGISLATIVA
E aí? O que deve acontecer daqui para a frente?
Resposta: as Associações de Moradores e a sociedade devem ficar
atentas, acompanhando o Orçamento Participativo e procurando
entendê-lo melhor.
De que forma?
De duas maneiras práticas:

1.As Comunidades que estão com obras programadas para 2003 no
Orçamento Participativo (Serraria, Mangueira, Ilha das Cobras, São
Roque, Vila Oratório, Paraty-Mirim, Ilha do Araújo, São Gonçalo,
Barra Grande, Trindade, Pedras Azuis, Taquari, Graúna e Jabaquara)
deverão dirigir-se ao Secretário de Obras, através de ofício da
Associação de Moradores, solicitando detalhes dos projetos a serem
executados (o que/como) e o cronograma físico/financeiro (quando/
quanto custa), para que possam acompanhar/fiscalizar a execução das
obras. (Citar Decreto No.023/2003, de 1º de abril de 2003, ANEXO I).
Detalhes: Esse Decreto foi publicado na Folha do Litoral No.36 –
MAR/ABR 2003 e as obras constantes do ANEXO I terão que ser
realizadas obrigatoriamente durante o ano de 2003.
Foram 23 Comunidades que apresentaram reivindicações para o
Orçamento Participativo de 2003 e 14 foram parcialmente
contempladas.

2. As comunidades que apresentaram suas reivindicações para 2004 no
Orçamento Participativo (Jabaquara, Mamanguá, Patrimônio, Paraty-
Mirim, Barra Grande, Portal de Paraty (Setor Norte), Corisco,
Taquari, São Gonçalo, Pedras Azuis, Cachoeirinha, São Roque, Ilha do
Araújo, Campinho, Chácara, Fátima, Serraria e Vila Oratório) devem
comparecer às SESSÕES da CÂMARA do mês de JULHO/2003,
quando começará a ser votada a LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias). Essa é a lei que estabelece as diretrizes de Governo
para o próximo ano.
Detalhe: Digamos que a sua Comunidade tenha reivindicado a
“Construção de Fossas” e os Vereadores decidam que isso não deverá
ser prioridade de Governo para 2004. Então, não haverá nada no
Orçamento que indique que as fossas serão construídas.
CONCLUSÃO: Para que as coisas aconteçam, a Comunidade tem que
mostrar interesse.

SEGUINDO OS PASSOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Joaquim Bittencourt
(COORD. DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/COMAMP)
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CM ARRUDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
TUDO PARA SUA CONSTRUÇÃO

Tel.: (24) 3362-3397
Consulte nossos preços

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

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

TRADIÇÃO SE CONQUISTA
COM QUALIDADE

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

Av. Roberto da Silveira, 41 - Centro-Paraty - RJ

1979 - 2003

Construindo Paraty
ANOS
24
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Comamp: três anos de revolução inconformista

Fruto de um sonho coletivo, neste 6 de maio o 
Conselho Municipal das Associações de moradores de 
Paraty - Comamp completou três anos de existência, tendo 
claro que ainda não alcançou tudo o que se pretendia na 
época da sua fundação, considerando-se a dinâmica social 
e do poder público, contudo, junto com as associações de 
moradores e lideranças comunitárias, teve conquistas 
marcantes, materiais e imateriais, que mudaram 
significativamente a vida das comunidades e sua relação 
com o poder público municipal.

O sucesso desta crescente revolução nestes três anos 
deve-se, principalmente, à participação espontânea e 
representativa das associações de moradores que, através 
de suas lideranças inconformistas, articuladas através 
deste conselho (Comamp), vêm promovendo a integração 
social e econômica das comunidades, com base em um 
modelo administrativo participativo, responsivo e 
aprendiz, com o qual os desejos das comunidades são 
orientados por suas idéias norteadoras e missões, que se 
transformam em teorias e metodologias, possibilitado a 
criação de infra-estruturas capazes de realizar as 
necessidades das comunidades. 

                   Conquistas

Das conquistas, listadas abaixo nas metas iniciais, 
conseguiu-se (material) a implantação da Estratégia de 
Saúde da Família; subvenção às associações de 
moradores; Orçamento Participativo que, embora não 
tenha contemplado todos os pleitos e de forma integral, o 
mérito maior foi o fato de, pela primeira vez em Paraty, o 
OP ter sido instituído pelo Executivo Municipal, através 
do Decreto n.º 023/2003 e aprovado pelo Legislativo.

Ressalta-se também as parcerias que contribuíram para 
o desenvolvimento do Conselho nesse período:

Secretaria Municipal de Educação -  presente nas 
convenções e nos trabalhos e das comunidades;

Secretaria Municipal de Planejamento – Apoio no 
processo de aprovação do Orçamento Participativo;

Idaco, Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e 
Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Turismo, 
Sindicato dos Produtores Rurais, Comunidade 
Sustentável Goura Vrindávana – Apoio ao projeto de 
Agroecoturismo;

Especialmente o Sebrae-RJ, Acip, pelos cursos de 
capacitação de lideranças e o projeto DLIS que tem 
possibilitado a formação de uma rede de parceiros;

As conquistas não foram somente materiais. Das 
imateriais, é fundamental registrar a valorização das 
Associações de Moradores, que passaram a ter o devido 
respeito das instituições públicas e privadas, não só 
resgatando a auto-estima dos cidadãos envolvidos, como 
fazendo brotar uma força inerente do próprio movimento 
de moradores que, a partir deste resgate, passaram a lutar 
com mais afinco, acreditando ser possível interferir nas 
decisões do poder público, para promover mudanças e 
melhorias nas suas comunidades, nas suas vidas, nas 
relações interpessoais e com tais instituições. 

MARINHA DO BRASIL
AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS 
EM PARATY

NAVEGAÇÃO LEGAL E COM  SEGURANÇA
REGULARIZE SUA EMBARCAÇÃO.

EM 2003, SEM EStE SELO, 
VOCÊ NÃO VAI PODER NAVEGAR.

De ABRIL a JUNHO/03 - Vistoria nas embarcações sobre as condições 
de segurança e navegabilidade.
Embarcações não aprovadas -  30 dias de prazo para sanarem deficiências. 
Findando o prazo, sairá de circulação e será leiloada ou incorporada, 
num prazo de 90 dias.
      Lembre-se:

Você tem o dever de zelar pela sua segurança de seus tripulantes 
e passageiros.

   No dia 6 de maio o Comamp 
completou o terceiro aniversário 
de fundação. É com  satisfação 
que eu, na condição de diretor 
Executivo, venho falar sobre os 
objetivos alcançados e dos que 
ainda buscamos.

Francino Pires (*)

   O Comamp se orgulha de ter participado ativamente de 
quase tudo que se discutiu neste município durante os três 
anos de sua existência e se orgulha, principalmente, por 
ter conseguido uma mudança de comportamento por parte 
das autoridades políticas municipais, que chamaram as 
comunidades para discutir os problemas e, juntos, buscar 
as soluções.
   O Comamp, em vários momentos desses três anos, 
enfrentou resistência da classe política, mas, com o passar 
do tempo, isto se resolveu, pois se entendeu que  o 
Conselho só quer que as comunidades sejam respeitadas e 
atendidas em suas carências.
As comunidades que se organizaram em associações e 
lutaram junto com o Conselho, receberam um apoio do 
Executivo (subvenções), aprovadas pelo Legislativo, para 
se estruturar. Juntamente com o Comamp e o governo 
municipal conseguiram implantar o Médico de Família 
(ESF) em várias comunidades. 
É desnecessário relatar todas as conquistas, porém é 
muito importante agradecer a você, que também faz parte 
da nossa história. A sua, a minha comunidade agradece. 
Graças a todos a cidade melhorou.   
   Mas, a luta não acabou. Precisamos cada vez mais da 
sua participação. Participe das reuniões da sua 
comunidade e também das do Comamp, que acontecem 
todos os meses, sempre à primeira segunda-feira, no 
Posto de Saúde da Patitiba (CIS), às 17 horas.  
   É extremamente necessário que todos participem dos 
atos políticos desta cidade, questionando, apresentando 
sugestões ao Executivo e ao Legislativo, bem como 
freqüentando as sessões da Câmara dos Vereadores.
   Até o final do mandato desta Diretoria Executiva, maio de 
2004, o Comamp tem como objetivo fazer com que sejam 
postos em prática alguns acordos firmados com o Executivo 
(Orçamento Participativo, exercício 2003) e também para o 
exercício de 2004 que sejam executadas as obras já 
priorizadas pelas comunidades; fortalecer as associações 
existentes e apoiar a criação de outras em comunidades que 
ainda não as têm; Cobrar do governo a ampliação do 
programa do Médico de Família, bem como avaliar junto com 
o próprio governo e a população a qualidade do serviço 
prestado por este programa, etc...
   Obs.: O Comamp funciona de segunda-feira a sexta-feira, 
das 9 horas às 17 horas e, aos sábados, das 9 horas às 12 
horas na Rua Angra dos Reis s/n (sub-Prefeitura), Ilha das 
Cobras. Telefone 9829-2394 (Francino ou Lílian).


