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Manipulação

O ato de usar as mãos,
Como no manipular do fogo
Que, ao acender a brasa do conhecimento,
libertou o homem das cavernas
aprisionando-o à civilização digital.

O ato de usar as mãos,
Como no manipular dos dedos 
do mestre dos ceramistas, 
moldando sobre o barro cru, 
eterna busca da perfeição da forma
no fogo de Prometeu  acorrentado, 
cotidianos de fígados dilacerados
alimentam  abutres do poder, 
com as imperfeições de filhos de adão.

O ato de usar as mãos,
Como no  manipular do pincel do artista
que, deslizante sobre a tela nua,
matizes e tons de cores de sua alma,
em uma nova obra se revela.

O ato de usar as mãos,
Como no manipular da batuta do maestro,
flutuante chibata sobre os ensaios de orquestra, 
perseguindo compasso de melodiosas harmonias
regidas pelo som do silencio do espaço sideral.

O ato de usar as mãos,
Como no manipular das canetas do poder,
governantes escrevem com tintas de sangue 
sentença de vida e morte em nosso papel,
vendido a preço de bocas de urnas. 

Ou, simplesmente, 'lavo minhas mãos',
como Pilatos na condenação,
a mão lava as partes,
uma lava a outra
e, as duas, a cara lavada.

                                             E. Moura
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Folha do Litoral

JUNHO 2003

Constituindo um
novo momento do mo-
vimento social pela Re-
forma Urbana, a Con-

ferência Nacional das Cidades – cujo
tema será “A Cidade para Todos” – a
ser realizada entre 23 e 26 de outubro
em Brasília, terá objetivo de propor-
cionar aos representantes municipais,
estaduais e nacionais da sociedade
organizada, dos governos e casas le-
gislativas um amplo espaço para dis-
cutir o presente e o futuro das cidades,
visando a torná-las justas, demo-
cráticas e sustentáveis, através da
criação de uma estrutura institucio-
nal que articule as temáticas urbanas
e da formação dos Conselhos das Ci-
dades.

Para realização da Conferência
Nacional das Cidades, precederão as
conferências municipais e estaduais,
seguindo  critérios e o texto básico,
pré-definidos por uma Comissão de
Trabalho (articulada pelos grupos
organizados e o Ministério das Cida-
des), frutos de amplas discussões de
base. As conferências nos níveis mu-
nicipais e estaduais deverão ser
convocadas, inicialmente, pelo poder
público, em prazos pré-deter-
minados: os estados até 15 de junho
e os municípios até 30 de junho.

Caso não o façam, essas convo-
cações poderão ser feitas por cin-
qüenta por cento das entidades e ins-
tituições organizadas do municípios
ou de determinada  região, que deverão,
logo em seguida, encaminhar a Ata do
Fórum de Convocação para registro
no Ministério.

As Conferências Municipais
devem ser realizadas até 15/08/
2003; As Estaduais, de 16/08/2003
até 28/09/2003

A não realização da etapa no âm-
bito municipal, não será impedimento
para a realização da Conferência Esta-
dual;  A não realização da etapa esta-
dual, em todas as unidades federadas,
não constituirá impedimento à rea-
lização da 1ª Conferência Nacional na
data prevista.

O Estado do Rio de Janeiro já con-
vocou sua Conferência.

FÓRUM NACIONAL

DE REFORMA URBANA

Pensando em acelerar as dis-
cussões sobre estratégias para
construção de um novo modelo de

gestão da cidade, promovendo a jus-
tiça social e a democracia para en-
frentar o modelo neoliberal de cidade
o Instituto dos Arquitetos do Brasil
– IAB, realizou no Rio de Janeiro,
entre 6 e 8 de junho, o Fórum Na-
cional de Reforma Urbana (FNRU),
em sintonia com o lema do Fórum
Social Mundial – “Um novo Mundo
é Possível”, reafirmando que “Uma
Nova Cidade é Possível”.

O Fórum Nacional de Reforma
Urbana também objetivou com as
conclusões dos seus debates, a ela-
boração de um documento, com o qual
apresentará sua plataforma para uma
nova política urbana, que deverá entrar
em discussão nas conferências muni-
cipais, estaduais e na Conferência
Nacional das Cidades, com “di-
retrizes para uma nova política de
desenvolvimento para as cidades,
como políticas setoriais”

No dia 6 foi apresentado o painel
“Cidade, Democracia e Justiça
Social”, por Iria Charão (Ministério
das Cidades) e Luís Antônio Macha-
do (Iuperj). A mesa de abertura foi
composta por representantes do
Ministério das Cidades, Governo do
Estado do Rio de Janeiro, Assembléia
Legislativa/RJ, Frente Nacional de
Prefeitos, Comissão de Desenvol-
vimento Urbano e Interior, CEF,
FNRU, CMP, CONAM, MNLP,
UNMP-União Nacional por Moradia
Popular.

No dia 7 houve apresentação do
texto básico do FNRU e debates por
grupos de trabalho: ‘Integração das
Políticas Urbanas’, ‘A política urbana
e a política econômica’, ‘Política urba-
na, cultura e violência’, Política urba-
na, cultura, gênero e raça’.

No domingo, dia 8, foram dados
informes sobre as ‘Campanhas
Habitat’ e plenária para discutir
‘Estratégias de participação e mo-
bilização das Conferências das Ci-
dades’.

O texto básico, o regimento
interno, o decreto de convocação
presidencial/ministerial e outros
informes podem ser acessadas no site
do Ministério das Cidades:
www.cidade.gov.br; também estão
disponíveis em disquete na sede do
Comamp.

PARATY

Wilson Rocha
Participa do Grupo

de Trabalho do Ministério das Ci-
dades, que elabora o documento sobre
a Política Nacional de Saneamento.

Wilson Rocha - ... Podemos fazer
uma lista aqui em Paraty de quais as
entidades que são afins aos temas
(transporte, habitação, saneamento,
política urbana de um modo geral),
Comamp, Associação dos Arquitetos
e Engenheiros, entre outras, basta cin-
qüenta pro cento delas assinarem  e
enviar para o Ministério das Cidades
que a conferência municipal se torna
legal.

É importante esse processo de
conferência porque, pela nova po-
lítica do Governo Federal, as deman-
das agora têm que sair desses pro-
cessos... inverter um pouco essa coi-
sa, apenas poucas pessoas definem o
que tem que ser feito no município,
um deputado, um prefeito... Agora,
se espera que as conferências levan-
tem os seus problemas e os coloquem
na ordem do dia para se conseguir as
verbas, isso é muito importante.

Folha do Litoral - E no que se
refere ao regional?

Wilson Rocha - Pode substituir a
local pela regional, desde que cin-
qüenta por cento das entidades de cada
município estejam representadas, o
município tem quer ter um mínimo
de representatividade. Não precisa
fazer, necessariamente, na cidade,
aqui em Paraty, pode ser noutra da
região, desde que tenha boa represen-
tatividade de Paraty...

Folha do Litoral – Os  prazos
não estão muito curtos, para  fazer
essa mobilização regional?

Wilson Rocha - ...Como estava
dizendo, acredito que, mesmo esse
prazo de 30 de junho, ainda deve ga-
nhar mais uns 15 dias, no máximo, de
dilatação...

Folha do Litoral - ...Já é para
outubro a nacional...

Wilson Rocha - É para outubro.
A estadual, para agosto. Então, até
meados de julho, as municipais ou
regionais precisam ser feitas.

Folha do Litoral – Do que você
tem acompanhado em Paraty, quem
está mobilizado ou mobilizando?

Wilson Rocha - . . .Tomei
conhecimento mais do interesse de
algumas pessoas, como o pessoal do
Comamp, do Fórum DLIS e alguns
engenheiros e arquitetos que estão
mais ligados ao tema. Temos que,
agora, ampliar isso aí.

Carlos Dei

O Jornal Folha do Litoral abre
este espaço para divulgar o esforço de
cada Associação de Moradores pela
melhoria da qualidade de vida de sua
comunidade. Nesta edição faremos
algumas retrospectivas da Associação
de Moradores e Produtores Rurais de
Taquari – Amprut.

A questão fundiária sempre foi um
tema explosivo nesta comunidade. Para
discutir o tema e determinar prazos,
em 12 de junho de 2001 a comunidade
do Taquari reuniu-se com representantes
do Incra, Ibama (Mário Augusto Ron-
don, secretário de Obras Valcimar Cunha
Bastos, os então presidente  e vice-
presidente do Comamp, Domingos Oli-
veira e Francino Pires, e o da Amprut,
Manoel Pinto Filho.

Nesta data ficou acertado entre as
partes que, no prazo de 30 dias, o Incra
faria as medidas e o recadastramento
das famílias e lotes, para dar início ao
processo de municipalização do local e
manejo do Parque Serra da Bocaina.
Com o Secretário Municipal de Obras
ficou acertado que todas as construções
ficariam paralisadas até que a questão
fosse solucionada.

Passaram-se trinta dias... dois anos
e até hoje não se teve nenhum retorno
destas instituições.

COMUNIDADE SE REÚNE

A Associação de Moradores e
Produtores Rurais de Taquari promoveu,
em 17 de maio de 2003, uma reunião
ordinária, na qual foram discutidos
temas vitais para a comunidade, como

Associação qualidade
AMPRUT- TAQUARI

a questão do lixo nas ruas, providência
de lixeiras pelos próprios moradores,
recebimento da subvenção, para a qual
foi priorizada a compra de material
elétrico para manutenção da iluminação
pública, uma escada e uma roçadeira.

O presidente da associação, Nil-ton
Belchior comentou sobre uma reunião
que teve com o pessoal da Secretaria
Municipal de Educação a respeito da
formação da Associação de Pais e
Mestres-APM, lembrando que seriam
necessários 21 membros para isso.

Domingos Oliveira falou da
importância da APM para a escola, res-
saltando a necessidade da qualidade do
ensino. José Mariano, morador da co-
munidade, revelou não ter conhecimen-
to sobre APM, mas se disse a favor da
mesma, uma vez que essa seria boa para
as crianças.

Já o associado Manoel Pinto Filho
comentou a questão da área comuni-
tária, informando que está sendo ame-
açado pelo suposto proprietário , e
apresentou o mapa elaborado e for-
necido pelo INCRA, no qual estabe-
lece a finalidade da área, destinada a
uso de benefício de toda a comunidade.

 O presidente da Amprut, Nilton
Belchior, esclareceu que já tomou pro-
vidências, comunicando o fato à Supe-
rintendência do INCRA, enviando
ofício através de fax.

Por fim, Nilton, salientou a impor-
tância do pagamento da contribuição
por cada morador, para manutenção
do serviço prestado por Dimarães da
Cruz.

Com o objetivo de melhorar a
qualidade do atendimento, oferecendo
maior conforto aos seus clientes, Ban-
co do Brasil inaugurou, em 17 de ju-
nho, uma nova e ampla agência (ao
lado do Bradesco) numa solenidade
prestigiada por José Cláudio de
Araújo - prefeito municipal, Cláudio
Mirra - representante da juíza da
Comarca de Paraty, Regina Miranda
- presidente da Acip, Ricardo Raed -
gerente regional do Sebrae/RJ, Maria
Auxiliadora - gerente do Balcão
Sebrae/Paraty, Grecivaldo Dib Melo
- Emater, José Pital - secretário de
Turismo, Renato Reis - secretário de
Finanças, além de clientes e empresá-
rios.

O evento foi conduzido por Gus-
tavo Sampaio (do Núcleo de Comuni-
cação e Marketing do BB). O gerente
Jaime Fontenla apresentou a equipe
da agência observando que, além des-
tas novas instalações, o banco inves-
tirá continuamente em capacitação de

pessoal, para garantir a qualidade dos
serviços e do atendimento ao cliente
e que, futuramente, amplia-rá o
quadro de funcionários.

O prefeito José Cláudio fez uma
retrospectiva da histó-
ria do Banco do Brasil,
ressaltando a impor-
tância do apoio desta
instituição a eventos e
projetos a serem reali-
zados no município.

O superintendente Regional do
BB, José Afonso de Oliveira, sali-
entou a posição do banco na liderança
de mercado, graças à preferência dos
clientes, tendo a agência de Paraty
uma  movimentação acima das demais
de sua categoria. Falou também do
apoio da instituição a projetos sociais,
como Fome Zero e tratamento de cri-
anças cancerosas.

Finalizou, pedindo aos funcio-
nários que se empenhem em encantar
os clientes.

PARTICIPE DA CONFERÊNCIA NA SUA

CIDADE OU REGIÃO
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DIA MUNDIAL DO MEIO

O Fórum DLIS de Paraty
completou três anos de existên-
cia e de ações voltadas para o
social, comemorando o Dia
Mundial do Meio Ambiente, em
5 de junho, apoiando o evento
realizado na quadra poliespor-
tiva, ao lado da Igreja Matriz,
fruto de uma discussão sobre Li-
xo e Recicláveis no Município de
Paraty, num encontro realizado
em 25 de fevereiro.

Este evento foi promovido
pelas Secretarias de Agricultura
Pesca e Meio Ambiente e de
Educação de Paraty, com apoio
da Secretaria de Cultura e Turis-
mo de Município, Balcão Sebrae-
Paraty, Comamp, Fórum DLIS,
Associação de Guias de Turismo
de Paraty e Centro de Triagem
Recicalixto.

O encontro teve ativa partici-

pação de várias escolas públicas e
particulares (Cembra, M.E. F. Pro-
fessora Pequenina Calixto, Educan-
dário Torres Pádua, Colégio Mil-
lenium, Escola Pingo de Gente,
Escola Municipal Theóphilo Ra-
meck, Escola da Mangueira, Escola
Jacome de Mello (Corisco). Duran-
te a programação distribuiu-se mu-
das de plantas e foram expostos
trabalhos sobre meio ambiente e
materiais de reciclagem, pelos
alunos dessas escolas, além de uma
exposição fotográfica do Projeto
100% Verde, que vem sendo rea-

lizado no Horto Municipal.
O Grupo Celavi de Teatro de

Bonecos apresentou a peça “Re-
ciclagem do Lixo” e alunos do
Cembra, a peça “É, Bebé, mamar
na vaca você não quer”, dirigido
pelo animador cultural Themilton
Tavares.

O Centro de Triagem Recica-
lixto montou a exposição sobre
materiais de reciclagem e doou
100 garrafas de PET, que foram uti-
lizadas pelo instrutor Sérgio Vi-
eira, da Associação Goura Vrindá-
vana, numa oficina de artesanato

na qual os Agentes Jovens, da
Secretaria de Promoção Social e
os alunos das escolas participan-
tes  produziram um Pufe de PET.
A idéia da oficina foi reforçar a
campanha de Coleta Seletiva do
Lixo, recém implantada através do
Fórum DLIS  em Paraty.

Simultaneamente, no Ciep D.
Pedro I, o Movimento de Cidada-
nia pelas Águas (Manifestação
de Cidadão Preocupados com a
Preservação e Uso Racional da
Água) promoveu um encontro
com alunos, formando equipes

para caminhadas à foz dos rios
Matheus Nunes e Perequê Açu,
com o objetivo de coletar o lixo,
fotografar e anotar trechos e
observações da região.

Glauber Pinheiro (assessor de
Segurança, Saúde e Meio Am-
biente da Presidência do CREA-
RJ), fez uma palestra sobre im-
portância dos Centro de Referên-
cia na conscientização ecológica
do cidadão, destacando o apoio
ao Movimento de Cidadania pela
Águas no Brasil.

Assim, a comemoração do Dia
Mundial do Meio Ambiente  pro-
moveu uma integração com a  so-
ciedade organizada,  divulgando
as parcerias entre as entidades
com as  ações e resultados obti-
dos pelo Fórum DLIS de Paraty.

Colaboração: Luiz Armando
França

Salário Defeso e Maricultura
foram os temas do Fórum DLIS
de Mangaratiba, realizado em 20
de maio de 2003, no Centro Cary
Cavalcanti, com participação de
24 pessoas e coordenação da a-
gente DLIS Aparecida Moreira.
Iniciando o debate, Clarisse
Bonfim observou que, através
do Fórum DLIS é possível trazer
para o município cursos de
Maricultura. Por sua vez, o
presidente da Associação de
Maricultores de Mangaratiba,
Marcos Luiz, afirmou não existir
nenhum projeto de fazenda
marinha aprovado no Brasil, por
isso via dificuldades para esse
de Mangaratiba. Contudo, acres-
centou que fez uma consulta
prévia à Marinha, que não colo-

Capitania dos Portos, Sebrae,
Associação de Barqueiros, entre
o u t r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eliu João, mais uma vez ex-
plicou quais os documentos ne-
cessários para dar entrada do
Salário Defeso. Os pescadores
presentes aproveitaram para tirar
dúvidas sobre o assunto................

Para a próxima reunião, em 17
de junho, estabeleceu-se a doa-
ção de materiais para implantação
da fazenda marinha, entrega de do-
cumentos assinados pelos pes-
cadores, para que o SEBRAE
apoie a iniciativa e a discussão
do tema “A maricultura no mu-
nicípio de Mangaratiba e a criação
de uma Associação de barquei-
r o s ” . . . . . . . . . . . . . .

Texto redigido sobre informa-
ções de Aparecida Moreira..........

 Nilson Luís, (coordenador) e
Bruno (Técnico) da Sub-Delegacia
do Trabalho de Itaguaí, enfatizaram
a importância da mobilização dos
pescadores para receberem o
Auxílio Defeso

O Fórum DLIS de Itaguaí,
realizado em 23 de maio,  que teve
como tema ‘Agricultura Urbana’
e ‘Saneamento do Brizamar foi

aberto pela agente
DLIS Cátia, que
deu início à reu-
nião fazendo um
relatório sobre as
pendências que,
estrategicamente,

estão sendo resolvidas para sane-
amento do bairro, como mapa de
urbanização, topografia, lençol
freático, levantamento de pos-
síveis parceiros, e adesão das lide-
ranças da comunidade que, em
conjunto com um fórum, cons-
truirão um plano de viabilização
de tal demanda, indispensável pa-
ra o desenvolvimento do Briza-
mar.

Domingos Oliveira sublinhou
que estavam no caminho certo,
pois tinham saído da fase do de-
sejo e do diagnóstico para entrar
na fase da manipulação das infor-
mações para, então, chegar à ilu-
minação da solução adequada e
possível de ser realizada, fator
que depende fundamentalmente

da participação da comunidade.
José Antônio

(Embrapa) apre-
sentou o projeto de
Agricultura Urbana
enfatizando que a
idéia é fazer um can-
teiro piloto com

uma estufa, para produzir as mu-
das que serão distribuídas aos mo-
radores interessados. Ressaltou a
importância do planejamento par-
ticipativo, com a elaboração de
questionários que seriam aplica-
dos na comunidade.

Valtair Campos, cidadão de Ita-
guaí, perguntou se o projeto po-
derá ser realizado sem a partici-
pação da Prefeitura. José Antônio
salientou que existem Ongs e fun-
dações que podem se responsa-
bilizar pela verba destinada ao

projeto junto à comunidade.
Afirmou que as empresas sabem
de suas responsabilidades por
danos causados ao meio ambiente
e, por isso mesmo, seria mais fácil
conseguir parcerias com estas.

A representante da Prefeitura,
Carla Moutinho, disse que esta
tem uma parceria com a Embrapa
na área rural de Itaguaí, que não
significa que não participaria tam-
bém deste projeto. Valtair Campos
propôs a criação de uma comis-
são para buscar financiamentos.

Maria Pinto
Rodrigues, mora-
dora da Vila Marga-
rida, chorou, emo-
cionada, ao comen-
tar que, embora já
tenha recorrido a todos os órgãos
competentes e à rádio local para

resolver o problema de esgoto no
seu terreno, nunca conseguiu na-
da.

O presidente da
Associação dos
Moradores do Bri-
zamar, Carlos Al-
berto Amorim, dis-
se que nem ele mes-

mo acreditava que pudesse fazer
alguma coisa, e que resolveu as-
sumir a presidência da associação
para tentar ajudar à sua comu-
nidade, que se encontra abando-
nada.

Luiz Machado,
do Conselho Co-
munitário de Se-
gurança pública
do município dis-
se que o conselho
é composto pela

comunidade e que, em todas as
reuniões realizadas, sempre
comparecem representantes do

Ministério Público para ouvirem
denúncias, queixas, sugestões e
críticas, que têm dado bons
resultados, sendo mais uma
alternativa para a comunidade ser
ouvida e resolver os seus proble-
mas.

Devido ao aumento dos parti-
cipantes nas reuniões, a partir de
junho as reuniões serão realizadas
no Teatro Municipal da cidade.
Por fim ficou definido que a co-
missão do DLIS faria um estudo
desta matéria, Segurança, para a-
pontar os passos para o próximo
Fórum.

cou nenhuma objeção para tal.
Desta forma, acha que deve-se
implementar o projeto na área da
“passagem da raposa”, por não
atrapalhar a navega-
ç ã o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Falando a respeito do Salário
Defeso, Eliu João da Penha (sub-
Delegacia do trabalho de Itaguaí)
voltou a reafirmar a necessidade
de os pescadores se filiarem à Co-
lônia  de Pesca ou a alguma as-
sociação para obterem a decla-
ração de que exercem esta pro-
fissão, pois somente os profis-
sionais (e esposas) que possuírem
carteira registrada terão direito ao
benefício, o que exclui os bar-
queiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clarisse Bonfim sugeriu que,

inicialmente, se deveria tentar o
patrocínio para a fazenda marinha
pelas grandes empresas do muni-
cípio. Comentou ainda um pouco
da história da maricultura na Ilha
Grande /  Angra dos Re-
i s . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marcos Luiz comentou que,
em Mangaratiba, a primeira coisa
feita antes da implantação da
maricultura foi o diagnóstico das
dificuldades que os outros muni-
cípios tiveram.  Disse que todos
os maricultores de Mangaratiba,
antes de terem o cultivo no mar,
fizeram o curso, e sabem das
dificuldades, faltando apenas a
implantação do projeto, para

colocarem em prática o que
aprenderam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Clarisse Bonfim comentou
que, naquela semana, realizou-se
um grande evento sobre aquicul-
tura, maricultura, ranicultura e
piscicultura e o Brasil foi esco-
lhido, para realizar este grande
evento internacional. (Salvador
Bahia) Neste reuniriam-se espe-
cialistas do assunto, discutiriam
a linha de crédito e legalização.
Disse que participou da reunião
intermunicipal em Angra dos
Reis, sobre a segurança de trans-
portes marítimos da Bahia da Ilha
Grande, no qual participaram
representantes das prefeituras de
Angra dos Reis, Mangaratiba,
Paraty, Ministério da Marinha,
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A reunião do Fórum DLIS

Angra, realizada em 21 de maio,
no Centro de Estudos Ambien-
tais, que teve como tema “A pré-
escola” foi coordenada pela ges-
tora local, Márcia Fonseca e par-
ticipação de representantes de
diversos segmentos da socieda-
de.

Reconhecendo a importância
do tema, que considera a base de
qualquer movimento, Domingos
Oliveira (articulador do DLIS Cos-
ta Verde) disse que devemos  pri-
orizar o ensino fundamental , mas
não podemos deixar de lado  a
pré-escola, pois esta etapa é que
acontece processo de socializa-
ção, formação do caráter e de-
senvolvimento das potenciali-
dades psicomotoras da criança,
finalizou dizendo que é muito im-
portante sabermos para que esta-
mos educando.

Aldo Dutra (DLIS) explicou que
a escolha da pré-escola como
pauta, surgiu a partir de um curso
de capacitação do Sebrae, no qual
surgiu um desafio para cada
grupo: escolher um tema contun-
dente para o município, prevale-
cendo a educação e sua base, que
é a pré-escola, para a formação
do cidadão.Falou da experiência
da Coréia do Sul, que constatan-
do o despreparo profissional de
sua população, priorizou  seus  in-
vestimentos na pré-escola e hoje
e exportador de tecnologia .

CARDÁPIO E

CALORIAS

Sandra Ama-
ral, nutricionista
do Sesc e pres-

tadora de serviços comunitários
da rede de ensino do município,
falou da importância da alimen-
tação na fase da pré-escola,
conclamou os presentes a fazerem
alguma coisa, visto que a respon-
sabilidade é de toda a sociedade e
não só da Secretaria de Edu-
cação.  Disse que a criança na faixa
etária de um a três anos, tem uma
necessidade diária de energia de
1300 calorias, para brincar, estudar
e se manter. E que existem crianças
que fazem apenas a alimentação
que a escola oferece, o café da
manhã e a merenda.

Acrescentou que o cardápio na
merenda escolar é formado dentro
das recomendações internacio-
nais e que, em geral, no Brasil não
é atendido; que pré-escola é uma
preocupação de pais e educado-
res, pois se a  alimentação e a edu-
cação não andarem juntas, essa
criança não terão as mesmas con-
dições de se encaixarem em um
mercado de trabalho competitivo.
Lembrou que, às vezes os próprios
pais dificultam esse trabalho, por
oferecerem alimentos pouco

saudáveis. Ressaltou ainda que
o importante não é a quantidade,
mas a qualidade dos alimentos.

PROJETAR O ALICERCE

Em seguida, Sandra Pinto, psi-
copedagoga e
diretora do Co-
légio Jean Pia-
get, falou sobre
a importância da
psicopedagogia
na escola. Disse

que a infância é a coisa mais im-
portante na vida de uma criança,
que tem que ser feliz, pois mais
tarde vai ter um bom alicerce; que
o Brasil não acordou para a ques-
tão da educação de um modo ge-
ral e, principalmente, para a  pré-
escola. “Qual é a função da pré-
escola?”, perguntou e respon-
deu que “é projetar o alicerce do
indivíduo para toda a sua pleni-
tude de vida, a formação de caráter
e da personalidade”. Falou ainda
que a pré-escola nunca foi tão
importante como é hoje, por

exemplo; que muitas mães traba-
lham e, mesmo assim sentem-se
culpadas, o que não é justo.

Comentou a violência transmi-
tida pela TV, nos filmes ou progra-
mas, acrescentando que  há três
anos incluiu no currículo escolar
a cadeira de orientação educacio-
nal, para discutir valores do pai,
da mãe e da vida. “A pré-escola é
um momento da vida muito im-
portante do indivíduo e é o que
se desenvolve nessa fase as áreas
fundamentais como, a psicomo-
tora e a afetiva, essas áreas cres-
cem juntas”, afirmou. Em seguida
fez uma amostra de desenhos de
crianças passo a passo de seu de-
senvolvimento.

PROJETOS E REALIDADE

Logo de-
pois, Denise Jor-
dão, gerente de
E d u c a ç ã o
Infantil da Se-
cretaria Muni-
cipal de Educa-

ção de Angra dos Reis, falou pro-
jetos que estão sendo desen-
volvidos e que os que serão de-
senvolvidos em 2004, como as
creches que serão inauguradas,
uma no Belém e a outra no Ca-
morim. O que ainda não aconte-
ceu, por falta de condições para
dar um melhor nível de atendi-
mento a tantas necessárias.Falou
da existência da creche do Pro-
morar, que atende a quase 400
crianças, para a qual a prefeitura

destinará recursos ainda este ano.
Comentou também sobre a creche
do Frade, em convênio com a
Eletronuclear, que  ainda não foi
inaugurada. Sugeriu que as asso-
ciações de moradores fizessem um
levantamento da quantidade de
crianças em suas comunidades os
questionamentos da plenária
como: construção da creche do
Morro do Santo Antônio, (campa-
nha de Laura Carneiro e Carlinhos
do Santo Antônio); - quanto do
orçamento municipal é aplicado
na pré-escola; - existência de ver-
ba do governo Federal e Estadual
para a educação infantil; - a creche
a ser implantada no Bracuí - em
reforma e, agora, está parada
Denise Jordão disse que no mo-
mento não poderia responder, por
não ter conhecimento do assun-
to, mas prometeu buscar essas
informações para o próximo fó-
rum.

Roberta Zoé, técnica operacio-
nal do Balcão Sebrae de Angra
dos Reis observou que o Fórum
DLIS é de todos para todos e que
não estavam ali para cobrar nada
de ninguém e sim, buscar parceiros
e cobrar de acordo com as neces-
sidades e procurando novos ca-
minhos para essa realização. Edí-
lio Fernandes, presidente de As-
sociação de Moradores da Capu-
tera, convidou a todos para o pró-
ximo fórum em18/06, solicitando
que levassem os presidentes de
associações de moradores, que
são peças muito importantes para
o DLIS.

Texto sobre ata escrita por
Márcia Fonseca da Silva (Ges-
tora do Fórum DLIS - Angra dos
Reis).

Para os apaixonados por literatura e para
aqueles que pouca oportunidade têm de tomar
um contato mais intenso e integrado com o livro,
acontecerá na cidade, de 1 a 3 de agosto, a I
Festa Literária Internacional de Paraty 2003,
com a presença de escritores, reconhecidos
nacional e internacionalmente, como Eric
Hobsbawm, Michael Ondaatje, Julian Barnes,
Hanif Kureishi, Linda Spalding, Patrícia Melo,
Milton Hatoum, Ferreira Gullar, Marçal Aqui-
no, Luís Ruffato, Luis Fernando Veríssimo, Ana
Maria Machado, Eduardo Bueno, Zuenir
Ventura, Adriana Falcão, Joaquim Ferreira dos
Santos, entre outros, dando acesso a excelentes
jóias literárias, num impagável encontro entre
leitores e escritores.

PERFIL

Julian Barnes é autor de O
Papagaio de Flaubert e de outros
clássicos da literatura inglesa
contemporânea; Hanif Kureishi,
premiado escritor de Álbum Negro

e Intimidade; Eric Hobsbawn,
historiador que iluminou o
itinerário do mundo das revolu-
ções francesa e inglesa até os dias
de hoje; Michael Ondaatje é
ganhador do Booker Prize de 1992 com O
Paciente Inglês.

Luís Fernando Veríssimo é
escritor e cronista que já vendeu
mais de 3 milhões de exemplares
de sua fértil produção literária;

Ferreira Gullar,
considerado o
maior poeta brasileiro vivo e res-
peitado especialista em artes
plásticas; Milton Hatoum, autor
de Dois Irmãos, um dos melhores

romances brasileiros dos últimos tempos e
vencedor do prêmio Jabuti; Patrícia
Melo que com Acqua Toffana, O
Matador e Inferno tornou-se uma
das mais marcantes autoras de
thrillers no país; Marçal Aquino,
revelado no livro de contos Amor
e outros objetos pontiagudos e consagrado em
O Invasor (livro e roteiro para filme); Luís
Ruffato, renovador da prosa contemporânea
brasileira que ganhou o prêmio Jabuti com Eles
eram muitos cavalos, recentemente traduzido
para o italiano; e Ana Maria Ma-
chado, uma das mais importantes
escritoras de livros infantis do
Brasil, ganhadora do prêmio Hans
Christian Andersen considerado o
Nobel da literatura infantil.

Mais informações: Escritório da Flip no Brasil
- Rua da Praia, 153 - 23970-000 - Paraty - RJ –
Brasil - Tel: (24) 3371 7082 - Fax:  (24) 3371
7084 ou em www.flip.org.br;  fli@flip.org.br

Charmosos e famosos chefs do Rio de
Janeiro, Petrópolis, Visconde de Mauá,
Niterói, São Paulo, Brasília, Olinda, Recife e
Vitória vão celebrar os divinos sabores do
Brasil Folia Gastronômica de Paraty, que
acontecerá entre os dias 10,11,12 e 13 de
julho, na cidade.

Flavia Quaresma, César Santos e Roberto
Ravióli, assim como os demais convidados
igualmente importantes, já estão na
expectativa de desfrutar deste antigo
entreposto comercial do Brasil Colônia por
alguns dias, apresentando seus talentos em
alguns dos mais charmosos restaurantes da
cidade. Paraty também se prepara para o
evento, destacando receitas (os demais
restaurantes oferecem prato típico no
cardápio), modos de fazer (agências
promovem visitas a engenhos) e utensílios
típicos da cozinha caiçara (estarão expostos
numa mostra).

A idéia de convidar e reunir num evento
os principais nomes da culinária brasileira
partiu da chef Ana
Bueno, proprietária do
Restaurante Banana da
Terra. Depois que
passou a integrar o
grupo em encontros por
todo o Brasil, Ana também sentiu vontade de
recepcioná-los em Paraty. Entre esses:
Adriana Didier (Restaurante Banana da
Terra), Cezar Santos (Kontiki Restaurante)

Mônica Rangel (La Pignatta) Roberto Ravióli
(Margarida Café), Alan Vila Espejo (Paraty
33), Piero Cagnin (Punto Di Vino), Paulo
Pinho (Ponto Entreposto Cultural), Vicente
Mas (Restaurante Refúgio), Juarez Campos
(Restaurante Sancho Pança), Eduardo
Camargo (Restaurante do Sândi), Eduardo
Cunha (Restaurante Santa Clara), Lara Castro
(Thai Brasil), Luciano Pollarini (Villa Verde).

*A Exposição Paraty Patrimônio dos
Sabores tem entrada franca e ficará aberta ao
público no Prédio do IPHAN, na Praça da
Matriz. No local, estará funcionando o Ponto
de Informações do Evento com vendas de
produtos com a marca da I Folia
Gastronômica de Paraty.

*As aulas terão vagas limitadas e as
inscrições podem ser feitas na Associação
Comercial e Industrial de Paraty. O valor das
aulas é R$ 40,00.

*As degustações terão vagas limitadas e as
inscrições deverão ser feitas no Paraty 33, na
Rua da Lapa. O valor da degustação de cachaça
é R$15,00 por pessoa e a de vinho, R$ 30,00
por pessoa.

*As visitas ao engenho e à casa de farinha
tem saídas pela Agência de Turismo Paraty
Tours, que fica na Av. Roberto Silveira.

Mais informações: Centro de Informações
Turísticos da Secretaria de Cultura e Turismo de
Paraty Tel.: (24) 3371-1222 -  Agência Paraty
Tours -  (24) 3371-1222 - Site:
www.paratytours.com.br
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Em algum lugar do presente, não muito distante daqui
uma Escola Publica igual a milhares de outras:
professores, merendeiras, pais, alunos e comunidade,
todos desmotivados, sem saber o verdadeiro sentido da vida,
sempre na defensiva, com medo de ousar
mas, sem hesitar, arranjavam sempre alguém para culpar.

O professor reclamava do salário, mas
seu filho estudava na escola particular
A merendeira tinha a cara feia só de provar
a merenda que fazia, que era mesmo de amargar
Os alunos desnutridos e mal educados, comiam em qualquer lugar
Os pais mal resolvidos, só sabiam reclamar.

Mas, numa bela noite, a feia merendeira
teve um pesadelo, daqueles de arrepiar
Sonhou que a sua aposentadoria seria numa colônia penal,
Fazendo merenda para um bando de marginal,
Muitos deles provenientes da sua Escola Municipal.

Acordou muito assustada e, nesta noite, não mais dormiu
Foi pra junto da janela, contemplar a noite bela.
Entre milhões de estrelas, qual seria a estrela dela?!
A luz do Cruzeiro do Sul tocou seu coração,
Com os temperos do amor e da determinação
Ela, então, pode entender que também estava em suas mãos o
milagre de ensinar a fazer e repartir o pão.

Antes do amanhecer, a merendeira já estava de pé
Foi a primeira a chegar na cantina escolar,
fez o balanço da merenda para poder se planejar,
pois os recursos eram poucos e não podia desperdiçar.
Mesmo assim, sabia que merenda e algo mais ia faltar,
mas esta comprovação não a fez desanimar.

Chamou professores, pais e alunos para uma renovação,
com amor e determinação conquistou duros corações
e, então, apresentou  um cardápio de revolucionar:
do tradicional feijão com arroz e mingau de fubá
à sopa de pedra, verduras e letrinhas do ABC das vitaminas
plantadas e colhidas na horta do fundo
da Escola, o peixe seco, ovos caipiras e soja para garantir as
proteínas, isso sem falar no aipim cozido e bananas, a várias
modas, fornecidos pela comunidade
com muita gratificação.

A partir de então, floresceu o milagre da Nova Escola,
onde todos aprendiam e ensinavam a arte de fazer e repartir o pão.
E a merendeira, que era feia, tornou-se a  mais bela
e criativa do nosso sertão

A ESCOLA PÚBLICA, A MERENDEIRA

E A COMUNIDADE

Jeca Tatus

O atual secretário de Agricul-
tura Pesca e Meio Ambiente,
Lineu Coelho, vem desenvol-
vendo um projeto de restrutu-
ração do Horto municipal. Com
o apoio de parcerias, remaneja-
mento do pessoal lotado na Se-
cretaria, um  administrador con-
tratado e sistemas de mutirão,
está dando uma nova cara ao Hor-
to, implementando uma nova es-
trutura para produção de mudas
de plantas nativas (para reflores-
tamento), frutíferas e hortaliças
destinadas ao produtor rural, co-
mo também para manutenção do
paisagismo municipal.

A moeda de troca para forne-
cimento destas mudas são se-
mentes, sacos plásticos e caixas
vazias de leite para replantio de
mudas, com a vantagem de uma
redução de custo operacional do
Horto Municipal em mais 60%,
em  relação à empresa que o ad-
ministrava anteriormente, através
de contrato. Outro ponto funda-
mental é a parceria com a Se-
cretaria Municipal de Educação
e a de Promoção Social, que tem
permitido a inserção prática de

Com os equipamentos do Horto já foram
preparados mais de 180 ha de área

Alunos participam das atividades do Horto

Viveiro de mudas de coco

Agentes Comunitários preparam mudas

áreas de conflito, em virtude da
legislação ambiental estão sendo
oferecidas mudas de coco, de
acordo com a área e o tipo de solo
a ser plantado.

Mudas de Palmito

Destinadas a agricultores do
município, já foram distribuídas

10 mil das trinta mil mudas de
palmito disponíveis.

HORTA NA ESCOLA

Este projeto, feito em par-
ceria com a Secretaria de Edu-
cação e o Comamp tem como
objetivo criar uma nova cultura
alimentar, através do contato
direto dos professores, meren-
deiras e alunos na produção de
hortaliças, que servirão de com-
plemento à merenda escolar e
incentivará as hortas domés-
ticas e comunitárias. Está sendo
implantada uma grande horta
comunitária no Horto Municipal
que servirá de referência

CURSOS

Foi realizado nos dias 11 e
12 de junho, o Curso de Horta-
liças, pelo técnico da Emater,
Grecivaldo Dib Melo, na Escola
Gal Álvaro Alberto.

O Curso de Apicultura será
realizado no dia 26 e 27 de junho.
Informações na Secretaria.

Curso Horta Orgânica será
realizado no Horto Municipal,
dia 6 de julho das  9h às 16h, por
Claudemar Mattos.alunos e agentes jovens, da rede

pública, em educação ambiental
através da participação direta no
conhecimento da produção de
mudas e no processo de reflores-
tamento .

CAMPANHA “MUDAS DE COCO”

Com o objetivo de aumentar
a renda das comunidades de

PASSE UM DOMINGO DIFERENTE

NO HORTO MUNICIPAL

CURSO DE HORTA ORGANICA

 COM ALMOÇO NATURAL

DIA 6 DE JULHO

INFORMAÇÕES: COMAMP

 TEL.: 3371-8232

Folha do Litoral - Em virtude
das declarações da ACIP ao
Jornal de Paraty sobre as difi-
culdades de renovação do con-
trato de parceria com o Sebrae
e considerando a importância
do trabalho do Balcão-Sebrae
no município, qual a posição
da instituição em relação a is-
to?

Ricardo Raed
(gerente Regional
da Zona Oeste e
Costa Verde) – Na
realidade, temos um
convênio com a As-
sociação Comercial há mais de
dez anos e sempre vivemos har-
moniosamente. Do início deste
ano para cá a Associação Co-
mercial vem nos argüindo quan-
to ao que estamos fazendo, que-
rendo que nossas ações passem
exclusivamente por sua aprecia-
ção, ao contrário do que prega o
nosso contrato, no qual o Se-
brae responde pelas questões

operacionais, enquanto a ACIP
coordena as questões administra-
tivas, como a contratação de fun-
cionários, que nos são cedidos.

Não aceitamos nenhuma inter-
venção na área operacional, que
é da minha gestão e responsa-
bilidade. Com as divergências, a
ACIP enviou alguns documentos
para o Sebrae, os quais foram en-
caminhados ao gerente da Rede
de Atendimento SEBRAE/RJ,
Everton Matos que, em contato
com a FACERJ (Federação do Co-
mércio) à qual a ACIP é asso-
ciada, está resolvendo a questão
de forma institucional.

Pelo nosso processo de traba-
lho, as funcionárias Maria Auxilia-
dora e Vilma Magalhães, do Bal-
cão-Sebrae/Paraty, captam as ne-
cessidades dos setores, o que
nos orientam na implementação
das ações e dos projetos, em que
trabalhamos, como o Projeto
Campinho, Alambique Escola, Ca-
chaça Artesanal, Maricultura, Ca-

minho do Ouro, Fórum DLIS, em
parceria com a Prefeitura, a ACIP,
COMAMP, Sindicato Rural, Asso-
ciação dos Guias de Turismo,
Associação dos Produtores de
Cachaça Artesanal, Jornal de
Paraty e Folha do Litoral.

Esta prática mostra que o su-
cesso dos projetos depende da
diversidade e flexibilidade dos
parceiros.

Talvez o equívoco esteja em a
ACIP pensar que é a única parceira
do Sebrae. No entanto, tenho ce-
rteza que a FACERJ e a Gerência
do Sebrae/RJ resolverão este im-
passe com tranqüilidade, diálogo
e bom senso.

A comunidade empresarial e
todos os nossos parceiros podem
ficar tranqüilos que, de modo al-
gum, o Sebrae deixará de ter o seu
Balcão em Paraty, se preciso, bus-
cando outras alternativas junto
aos parceiros mencionados aci-
ma.

O SEBRAE NÃO DEIXARÁ DE TER O SEU BALCÃO EM PARATY

Resultado de mais de 20 anos
de registro do modo de vida, do
comportamento e da cultura
caiçara, Almir Tã, realiza um dos
seus sonhos, lançando seu livro-
documento, ‘Cultura Caiçara’,
produzido de forma artesanal,
recheado de textos - manuscritos
na língua nativa e digitado em

bom português, poesias e lendas, além de fotos, que
falam das tradições da comunidade da Ilha do Araújo -
seu crescimento, de coisas que fazem parte de uma
cultura cada vez mais esquecida, como canoa, vela,
remo, timão, pilão, casa de farinha, ‘puçá’, ‘covo’,
tarrafa. Também explica como se faz a pesca no modo
caiçara, etc.

A tiragem é pequena – 50 exemplares, inicialmente
e o lançamento acontecerá na Ilha do Araújo, em 29
de junho, durante a Festa de São Pedro.

CULTURA CAIÇARA
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O fim da tarde do dia 26 de maio/
2003 foi bem aproveitado por aqueles
que compareceram à sede da SNA, loca-
lizada na Av. General Justo, 171 - 2º

andar – Centro – Rio de Janeiro (site:
www.sna.agr.br) para assistir ao encer-
ramento do evento Caminhos do Ouro
– Estrada Real  e se deliciar com a de-
gustação das cachaças de Minas e Paraty.

O evento, realizado pelo Instituto
Cultural SNA, Sociedade Nacional de
Agricultura e Sebrae  RJ, iniciou-se em
28 de abril e incluiu palestras, roda de
poesia, danças e canções folclóricas, com
a idéia de destacar toda a riqueza
histórica, econômica e cultural das novas
opções do ecoturismo brasileiro, com
suas belezas e tradições.

A mesa que dirigiu os trabalhos de
encerramento do ciclo de palestras
contou com a presença do Secretário de
Turismo de Paraty, José Pital e teve a
coordenação do presidente do Instituto
Cultural SNA, Octavio Mello Alvaren-

Com o objetivo de fechar parcerias,
visando à execução de ações concretas
para dar início ao programa de revi-
talização da Estrada Real – Caminho do
Ouro, o Sebrae realizou uma reunião,
em sua sede no Centro do Rio de Janeiro,
em 11 de junho, com representantes do
Instituto Estrada Real, Banco do Brasil,
Companhia Vale do Rio Doce, Instituto
de Hospitalidade, EccoDigital, Instituto
de Pesquisa da Zona Oeste – Ipeza,
Universidade Castelo Branco, Instituto
Ambiental Guaianá e Base Educacional.

No encontro, aberto por Ewerton
Mattos (Sebrae/RJ), o diretor Supe-
rintendente – Sebrae/RJ, Paulo Maurício
Castelo Branco, fez rápido comentário
sobre a importância da revitalização da
Estrada Real, especialmente o trecho no
estado do Rio de Janeiro – o Caminho
do Ouro, falou do lançamento do marco
em Paraty, em 25 de julho e da neces-
sidade de envolver outros municípios
no projeto, tendo esta cidade sul flu-
minense como início.

UNIR RIO E MINAS

Paulo Maurício Castelo Branco ex-
plicou que a idéia do convênio pró-revi-
talização da Estrada Real nasceu em um
almoço com  o presidente da Sociedade
Nacional de Agricultura, Otávio Alva-
renga, em Tiradentes (MG), quando se
aventou a possibilidade de promoverem
alguma ação conjunta para alavancar o
turismo na região e lembrou-se que já
havia sido feito um estudo em Paraty
para revitalizar o trecho do Caminho
do Ouro.

A partir daí, descobriram também a
existência de um projeto já avançado
em Minas Gerais, desenvolvido pelo
Instituto Estrada Real, em parceria com

ESTRADA REAL E CAMINHO DO OURO EM BUSCA DE PARCERIAS

a  Federação da Indústria/MG, Governo
do Estado/MG, Banco do Brasil, Tele-
mar, Sebrae-MG, Ministério do Turis-
mo/Embratur. Em maio foi assinado um
convênio com essa finalidade, no SNA
(Rio de Janeiro), seguido de exposição
para mostrar o potencial turístico,
econômico e cultural dos dois estados.
Disse por fim que este é um projeto
importante sob o ponto de vista ecoló-
gico, cultural, econômico, ressaltando a
cultura e a história do Brasil, através da
história de Paraty e de Minas Gerais.

TURISMO E ESTRADA REAL

O diretor presidente do Instituto Es-
trada Real, Eberhard Hans Aichinger,
fez uma panorâmica do turismo no Bra-
sil, ressaltando a importância que o go-
verno do Presidente Luís Inácio Lula da
Silva tem dado ao setor, especialmente
com a criação do Ministério do Turismo
e do lançamento do Programa Nacional
de Turismo (em 29 de abril), com metas
de elevar para 9 milhões o número de
turistas estrangeiros no país, gerando
cerca de 1,2 milhão de empregos ata
2007, dando prioridade à certificação
de 100% dos guias turísticos de aven-
tura, para evitar os inúmeros acidentes
que vêm ocorrendo.

Em seguida, Eberhard Aichinger, com
auxílio de data-show, mostrou fotos e
dados a respeito da Estrada Real,
ressaltando o potencial turístico da re-
gião, num trabalho estimado em 4,5 anos
no eixo de 1.400 km, que vai de Paraty
(RJ) a Diamantina (MG), envolvendo
177 municípios (sendo 162 em Minas,
8 no Rio de Janeiro e, 7 em São Paulo).

Entre os principais pontos, Aichinger
citou: a preocupação com o eixo e o
entorno, possibilidade de apoio de or-
ganismos internacionais (BID, Unesco),
injeção de dinheiro novo no mercado,

efeito multiplicador do turismo, aumen-
to do consumo, desenvolvimento re-
gional, aumento do nível tecnológico
(telefonia celular, etc), integração social,
geração e distribuição de renda,
manutenção de áreas ecológicas, au-
mento de crédito.

Em relação às oportunidades para
diversos segmentos, listou: o incre-
mento de hotéis, pousadas, albergues,
campings, transporte, guias e tra-
dutores, artesanato, produção e distri-
buição de alimentos, produção e comér-
cio de artigos esportivos; micro e peque-
nas empresas, agências de turismo re-
ceptivo, turismo (religioso, esotérico,
esportivo), espetáculos, feiras, eventos,
música, folclore, culinária, escolas, entre
outros.

Ebherard Aichinger complementou
sua exposição, contando um pouco da
história da Estrada Real, que foi cons-
truída a partir de picadas abertas pelos
índios (Caminho Velho - Paraty a Mi-
nas), a primeira descoberta de ouro foi
feita pelos bandeirantes em 1694, em
Ouro Preto. Posteriormente os navios
foram deslocados para o porto do Rio
de Janeiro, criando-se o Caminho Novo,
que começou a ser mapeado por Garcia
Rodrigues Paes, filho de Fernão Dias
Paes, levando 25 anos para sua conclu-
são.  Citou os “Descaminhos”, como
um túnel de 230 metros, no município
de Matias Barbosa, bem como os Patri-
mônios da Humanidade, como Diaman-
tina, Ouro Preto, Profeta de Congonhas
e Paraty, que pleitea o título.

Ressaltou ainda o primeiro marco da
revitalização da Estrada, fincado em
Santa Cruz (São João Del-Rey/MG).
“...Nós não queremos reinventar a roda,
não estamos inventando moda, estamos
trabalhando claramente para recriar e de-
senvolver o potencial turístico desse ca-
minho, e aí entram as suas variantes,
um aspecto fundamental, que agrega os
municípios do entorno do eixo. O obje-
tivo é promover essa articulação, em
convergência das ações dos vários
municípios e entidades públicas e priva-
das que já atuam de forma isolada na
região abrangida pelo projeto Estrada
Real. É claramente o que está se pen-

sando agora para Paraty, é o Caminho
do Ouro na Estrada Real, ele não perderá
o seu nome, pelo qual é conhecido. Agre-
ga valor por estar na Estrada Real, é o
nosso objetivo”, concluiu.

PARCERIAS

O gerente da Rede de Atendimento
Sebrae/RJ, Ewerton Mattos,  reforçou a
exposição de Eberhard Hans, afirmando
que isto é o que se pretende fazer no la-
do do estado do Rio de Janeiro, objeti-
vando ao lançamento do marco em Para-
ty (o 2º totem da Estrada Real), prova-
velmente no dia 25 com participação
do Ministro do Turismo. Falou que se
pretende promover um fortalecimento
através do turismo cultural, rural,
esportivo, religioso e de outras
atividades, possibilitando o desenvolvi-
mento econômico sustentável e,
conseqüentemente, a geração de trabalho
e renda, que é o objetivo do Sebrae.

Segundo Mattos, as metas estabele-
cidas pelos consultores foram a conti-
nuidade das pesquisas documentais ini-
ciadas, elaboração do estudo de impacto
ambiental, pesquisa arqueológica, lim-
peza e recuperação dessa trilha, insta-
lação de um Centro de Informação e Con-
trole de visitantes, criação de um sistema
de vigilâncias da trilha, capacitação e cre-
denciamento de guias de turismo, sina-
lização do Caminho do Ouro em Paraty
e da Estrada Real, dar visibilidade a este,
criação de uma ‘home page’, etc.
Esclareceu que o valor do projeto para
esse percurso de 12 km está estimado
em R$ 602 mil, sendo que o Sebrae já
garantiu R$ 60 mil, para se dar o “ponta-
pé inicial”. Por fim distribuiu às institui-
ções presentes cópias do estudo, com o
orçamento, para implantação do projeto
em Paraty.

O gerente Regional da ADR Metro-
politana 1, Ricardo Raed, afirmou ter
certeza absoluta que estão no caminho
certo, “o Caminho do Ouro para nós é o
caminho certo”, que desenvolvem esse
trabalho com o apoio da área de Desen-
volvimento Local (liderada por Heliana
Marinho, Ana Cláudia, Mário Sérgio...)
Disse que o Sebrae não pode trabalhar

sem parceria, que
conta com a parce-
ria das instituições
e empresas presen-
tes, em prol do de-

senvolvimento local, pensando na
geração de postos de trabalho, na geração
de renda, na fixação da mão de obra da
região, na criação de oportunidades de
negócio. Disse que é preciso levar à fren-
te este projeto, no qual vêm trabalhando
desde setembro de 2002, já tendo conse-
guido mapear e resgatar muita coisa,
com a ajuda de Maria Auxiliadora, Mar-
cos Gentil, João Bee, Og, Rodrigues
Serpa. Disse que resolveram  criar o
marco em Paraty a partir do aprendizado
com Eberhard Hans e do evento no
SNA

Paulo Maurício Castelo Branco disse
que este foi um encontro que teve o ob-
jetivo especial de mostrar o projeto para
empresas sediadas no Rio de Janeiro,
que podem vir a fazer parte desta par-
ceria, uma vez que algumas, como Banco
do Brasil (presente) e Telemar já patro-
cinam o projeto na parte de Minas Ge-
rais.

Guilherme  Rennó, gerente Negocial
e Superintendente /RJ do Banco do
Brasil, disse que levaria com carinho o
projeto para a Superintendência e Dire-
toria de Marketing da instituição.

Luiz Felipe Carneiro, do Instituto
de Hospitalidade, informou que a insti-
tuição foi criada há cinco anos, com uma
causa em prol do turismo, por 32 orga-
nizações que trabalham com esta
atividade, cujo objetivo é ajudar a
promover este segmento que é uma
oportunidade de geração de desenvol-
vimento sustentável no Brasil. Falou
que nunca o turismo esteve tão visua-
lizado no país e que, afora, pretende-se
criar roteiros integrados em cada região.
Ressaltou que o projeto Estrada Real
tem uma estratégia de mercado...

Fabiana Novais, do Departamento
de Comunicação Institucional da
Companhia Vale do Rio Doce, disse
que a partir de uma pesquisa, que realiza
há três meses, constatou-se nas cidades
pesquisadas, a necessidade de fomentar
o turismo, para o desenvolvimento local.
Desta forma considerou o projeto “Ca-
minho do Ouro – Estrada Real” de gran-
de importância, por proporcionar o res-
gate da cultura, unindo o passado ao
futuro...

ga.
A palestra “Reflexões sobre o

Barroco Mineiro”, proferida pelo
embaixador Sérgio Paulo Rouanet,
membro da Academia Brasileira de
Letras, foi particularmente ilustrativa e
interessante.

Em sua fala leve e fluente, Rouanet
abordou seu tema com maestria,
destacando que o Barroco (vocábulo

português  que designa uma  “pérola
irregular”) teve origem na Europa (1580)
e perdurou até final do séc. XVII, tendo
sido considerado, inicialmente, uma arte
desprezível (sinônimo de mau gosto,
pompa e ostentação), mas que essa visão
negativa do Barroco foi suprimida no
final do séc. XIX.

Na verdade, o Barroco nasceu como
uma cultura da Contra-Reforma, uma
reconquista do poder da Igreja Católica
e o do Estado enfraquecidos com os
movimentos sucessivos do humanismo,
do renascimento e do protestantismo.
Utilizou-se da força do Santo Ofício e
da manipulação para cativar mentes,
através da música, arquitetura, pintura,
escultura, literatura, sempre apelando
para os sentidos. Influenciou até mesmo

o vestuário, a jardinagem, as festas da
época.

Na América Espanhola e no Brasil,
o Barroco deixou sua marca na pintura,
na música, na arquitetura das igrejas  (que
usaram o ouro como elemento de
decoração).

Quanto ao “barroco mineiro”, Rou-
anet afirmou ser uma mistura dos estilos
barroco e rococó o que se vê nas igrejas
(construídas no séc. XVII) e que Mário
de Andrade soube muito bem interpretar
o sentimento que essas igrejas inspiram:
“Elas se distinguem por uma tal e qual
denguice...”

Devemos também destacar as
palavras do Diretor do Sebrae Nacional,
Luiz Carlos Barboza, que enfatizou o
“Desenvolvimento Sustentável” nas

ações empreendidas pela entidade.
Dentro dessa perspectiva, referiu-se ao
Caminho do Ouro como  “um caminho
por onde escorriam as riquezas” no
passado e que pode se tornar um “Vetor
do Turismo”, com forte impacto
econômico, desde que esteja apoiado
numa base firme, “como uma mesa
sobre quatro pernas”: uma delas seria a
“perna” legal (ou seja, ter uma
caracterização jurídica bem formatada);
a outra seria a “perna” social  (avaliar
criteriosamente os aspectos sociais
envolvidos); a terceira seria a infra-
estrutura (em termos de apoio aos tu-
ristas); e a quarta “perna” seria a pro-
moção (como vender o produto, ou seja,
buscar resposta para o tipo de turismo
que desejamos e o que vamos explorar:
a cultura, a natureza?).

O evento que dará sequência aos
trabalhos foi anunciado para o dia 24 de
julho e será a colocação, em Paraty/RJ,
do 2º marco da Estrada Real (o 1º marco
foi colocado em Tiradentes/MG).

Emb. Sérgio Paulo Rouanet,
Paulo Maurício Castelo
Branco, Luiz Carlos Barboza

Joaquim Bittencourt

Guilherme Rennó, Luiz Felipe Carneiro, Fabiana Novaes,
Eberhard Aichinger, Ricardo Raed, Ana Paula Gissoni (Un.
Castelo Branco/Inst. Guainá), Hermínia Helena (Ipeza)

Carlos Dei
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
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.

COMAMP - S U B V E N Ç Ã O :

Compra de computador com
impressora e material para forro
da sede da associação de
moradores.

Com a participação dos se-
cretários municipais de Plane-
jamento, Ariel Seleme e de Pro-
moção Social, Roberto Rocha,
além do presidente da Câmara de
Vereadores, Carlos José, o verea-
dor Marco Antônio e lideranças
comunitárias, o Comamp realizou
sua reunião mensal, em 3 de ju-
nho, no CIS, na qual discutiu a
‘subvenção às associações de
moradores’ e mudanças dos
critérios

Francino Pires
entrega
documentos das
Associações de
Moradores ao
Secretário
Ariel Seleme

A reunião foi aberta por Do-
mingos de Oliveira, que distri-
buiu os primeiros informativos
produzidos pelas comunidades
do Jabaquara, Taquari e Barra
Grande, resultado do curso de
JORNALISMO COMUNITÁRIO promo-
vido pelo Comamp e executado
pelo jornalista Carlos Dei
(Coopcult/ACDC – Santa Marta-
Rio de Janeiro). Em seguida, fa-
lou que o objetivo deste projeto
é possibilitar que as Associações
de Moradores produ-zam os seus
próprios informativos comu-
nitários, num formato de mini
jornal, de baixo custo para, além
de informar, criar uma memória,
que possibilitará maior visi-
bilidade e participação das
comunidades nos trabalhos de-
senvolvidos pelas entidades.

DECLARAÇÃO DE

PLENA ATIVIDADE

Logo após, o diretor Execu-
tivo do Comamp, Francino Pires
de Sousa, comentou o bom rela-

ofício 041/03 da Secretaria de
Promoção Social, encaminhado
ao Comamp, a partir de agora, as
Associações devem se dirigir
diretamente a esta Secretaria para
obter as declarações.

O Secretário
Roberto Rocha rati-
ficou a informação,
esclarecendo que,
de acordo com a lei
973/94, os presiden-
tes e os tesoureiros das associa-
ções devem comparecer à Secre-
taria de Promoção Social para
pedir a declaração de Plena Ativi-
dade, levando cópia de todos os
documentos já exigidos pela
Secretaria de Planejamento e
finalizou, afirmando que este pro-
cedimento deve ser benéfico para
as associações.

O presidente da
Câmara de Verea-
dores, Carlos José,
reafirmou que a
subvenção é o di-
nheiro mais bem
aplicado no muni-
cípio. Pediu que as comunidades
participem da votação do Orça-

cionamento que vem aconte-
cendo entre as comunidades or-
ganizadas e a Câmara de Verea-
dores, através do Conselho.
Mencionou também as dificul-
dades devido à mudança de cri-
térios para obtenção das “decla-
rações de Plena Atividade” for-
necidas pelas Secretarias de Pro-
moção Social  e de Saúde.

O Secretário Ariel Seleme res-
saltou que a subvenção é o di-
nheiro mais bem gasto que a Pre-
feitura aplica. Concordou com
Francino Pires, afirmando que
existe a burocracia “e é traba-
lhosa, mas nós não a inven-
tamos!”

A secretaria Executiva do Co-
mamp, Lídia Furtado,  comentou
a dificuldade relatada por Pires,
observando que, baseadas no

mento que, este ano ocorrerá em
novembro e não em vinte e oito de
dezembro, como no ano passado,
solicitando atenção especial à
votação da LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentária (sendo a primeira
votação em 18/06 e, a segunda, em
25/06).

Informou também que, às
quintas-feiras, a sessão da Câmara
será transmitida, pela Rádio Nova
Onda FM e, no segundo semestre,
será implantado o projeto Câmara
Itinerante, levando toda a estrutura

da casa para as comunidades da
Zona Rural, com a participação dos
moradores.

O vereador Mar-
co Antônio, reco-
nhecendo a impor-
tância das subven-
ções às Associa-
ções de Moradores,
considerou baixos

os valores disponibilizados.
Francino Pires entregou ao

Secretario Ariel Seleme os docu-
mentos das primeiras onze asso-
ciações que receberão  as subven-
ções a partir de agosto de 2003
(Cachoeirinha, Patrimônio, Pedras
Azuis, Barra Grande, São Gonçalo,
Taquari,Vila Oratório, Graúna,
Serraria, Trindade e Jabaquara).

Domingos aproveitou para
parabenizar a nova Associação de
Moradores da Várzea do Corumbê,
falando da importância da partici-
pação comunitária na elaboração
do orçamento municipal e que 2004
é um ano de eleição, no qual o Co-
mamp lançará uma campanha: “que
tipo de político queremos?”

Finalizou pedindo aplausos
para Ariel Seleme, pelo seu empe-
nho e competência  junto ao Con-
selho Municipal das Associações
de Moradores para  realização do
projeto de subvenção e do orça-
mento participativo, lembrando a
persistência e colaboração de
André Magarão.

Compra de ferramentas e materiais de construção para manutenção das
ruas; Pagamento de pendências com a receita federal; Instalação de
lixeiras e cabine para caixa postal

Associação de Moradores da Ilha
das Cobras

Associação de Moradores da Graúna

Compra de uma roçadeira
Costal e material de
construção para reforma da
casa de farinha
comunitária e vestuário do
time de futebol.

Associação de  Moradores do Campinho

Compra de materiais: caixas
d’água, canos, mangueiras,
material de construção para
ampliação da rede de água e
construção de fossas sanitárias

Associação de  M oradores  do  Cabral

Compra de computador com
impressora; Manutenção e
sinalização da ponte

Associação de Moradores de Pedras Azuis

Associação de Moradores do Bananal (Ponte Branca)

Reforma da antiga escola,
transformando-a em dois ambientes -
sala de reunião da Associação e Sub-
posto de Saúde; Compra de
mobiliário;
Limpeza das ruas.
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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
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3 anos de      Fórum DLIS3 anos de      Fórum DLIS
   Com o objetivo de encontrar 
so luções  para  o  desen-
volvimento do município de 
Paraty, o Sebrae, através do Pro-
der (Programa de Emprego e 
Renda) em convênio com a Pre-
feitura Municipal, realizou um 
encontro entre os diversos seg-
mentos econômicos e profis-
sionais da cidade, sob orien-
tação do consultor da Fundação 
Getúlio Vargas, Marco Aurélio 
N. de Barros, no período de ju-
nho a agosto de 2000. Nesse 
encontro formou-se um Fórum 

de Desenvolvimento Local,  composto por 21 representantes de 
entidades civis mais 01 representante da Prefeitura, Sebrae, 
Acip, Comamp e 01 representante da comunidade caiçara, que 
formam a equipe de coordenação. 
   Nesse período, o Fórum de Desenvolvimento Local fez um 
levantamento criterioso das potencialidades e carências do 
município,  estabeleceu um diagnóstico participativo, resultan-
do no Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável (PM-
DS), que representa uma síntese do pensamento, do desejo e 
potencialidades da comunidade de Paraty, comprometida com o 
desenvolvimento local e sustentável, fato este que tem 
possibilitado  uma integração dinâmica de ações entre os par-
ceiros .
   Das metas traçadas pelo Fórum DLIS, podemos citar como 
ações que ganharam corpo e se concretizaram: o Plano Diretor de 
Paraty, Projeto PilotoColeta Seletiva e Reciclagem do Lixo, 
Agro-ecoturismo, Atividade Pesqueira - aumento do número de 
pescadores a receberem o Salário Defeso, Planejamento Estra-
tégico de Turismo, Projeto de Revitalização do Caminho do Ou-
ro,      A  Comunicação nas Comunidades`,  instalação de caixas 
postais nas comunidades pelo Correio, serviço alto-falante.
   O Fórum DLIS de Paraty, além de desenvolver um plano de 
Desenvolvimento Local Sustentável e Integrado, já no pri-
meiro ano de existência comprovou sua eficiente importância e 
legitimidade, como promotor e catalisador de soluções que 
atendem necessidades individuais e sociais equilibradas, pela 
utilização integrada e sustentável dos recursos naturais. 
   O sucesso deste Fórum deve-se, principalmente, à participação 
espontânea e representativa dos diversos setores da sociedade 
organizada e à forma de gestão, que vem coordenando as ações, 
através de um Gerenciamento Integrado e dinâmico, que se 
utiliza uma metodologia de síntese e análise, operando na lingua-
gem, tendo como dimensões: o conhecimento, a percepção, a 
comunicação, a aprendizagem e a organização de todo ser vivo, 
possibilitando uma autoconsciência sobre a autonomia opera-
cional do indivíduo e a dinâmica social. 

-

                                             Retrospectiva

2000

Junho  I Encontro para formação Desenvolvimento Local Integrado e  
Sustentável de Paraty.
Julho, Agosto , Setembro Elaboração do Plano de Ação DLIS  Em 
Outubro, Novembro   Discussão do Gerenciamento Integrado do Lixo 
Municipal de Paraty. 
Dezembro  “Cidadão Qualidade 2000” por iniciativa do Comamp, 
Acip, Sebrae.

2001

Fevereiro - O DLIS inicia as suas atividades com o Fórum 
INTEGRAÇÕES tendo base  um  ponto marcante do diagnóstico: 1. 
Desarticulação das iniciativas locais e a falta de integração das ações. 
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.
19 de dezembro- Cidadão Qualidade 2002 com apresentação dos 
projetos: Revitalização do Caminho do Ouro,  Planejamento 
Estratégico de Turismo, Alambique Escola e DLIS Costa Verde.

2003

22 de janeiro- Integração III
25 de março -  Lixo e Recicláveis no Município de Paraty
29 de abril - Lançamento do Projeto Piloto de Coleta de Lixo 
Reciclável
05 de junho - Evento sobre  reciclagem no dia do Meio Ambiente

Regina  Cél ia  Gama Miranda 
(presidente da Acip) - Hoje me sinto uma 
grande parceira do Sebrae e, juntos, estamos 
trabalhando, dando condição de que cursos e 
cursos estejam acontecendo em Paraty. O pro-
jeto da cachaça, o Plano Estratégico de Turismo, 
Fórum DLIS, tudo isso é porque somos 

parceiros.(*) 

Eliane Tome (secretária Municipal de 
Educação) O Fórum DLIS tem sido um impor-
tante elo de comunicação e integração entre as 
instituições e comunidade, cujos temas levan-
tados sobre educação tem nos ajudado a chegar a 
conclusões que só foram possíveis graças à par-
ticipação dos diversos setores da sociedade. (*) 

José Cláudio (prefeito de Paraty) - Acho 
que esse Fórum (DLIS) tem sido fundamental, 
não para executar, 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. 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.(*) 

Ricardo Raed – (gerente 
regional da Zona Oeste e Costa 
Verde) - Nós só conseguiremos atin-
gir nossos objetivos se trabalharmos 
com essa  parceria. Eu tenho certeza 
absoluta que por essa razão é que o 
Fórum DLIS de Paraty é considera-
do o fórum de maior sucesso em to-

do o estado do Rio de Janeiro. E nós não estamos medindo esfor-
ços para implementá-lo em Angra dos Reis, Mangaratiba e Ita-
guaí.

O Projeto de Revitalização do Caminho do Ouro, uma do-
cumentação toda que pertence ao Sebrae, porque ele é que enco-
mendou e pagou por esse trabalho, (...) 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...”(*) 

Francino Pires (presidente do Comamp) 
-  Nós  agradecemos ao Sebrae por nos ter pos-
sibilitado, juntamente com outros parceiros,  a ter 
criado o Fórum DLIS, hoje referência para outros 
municípios. O fórum  tem sido muito importante 
no processo de formação, articulação e inserção da 
participação das lideranças comunitárias  nas dis-
cussões  e nos projetos de desenvolvimento sus-

tentável  do município.(*) 
 João Carlos Miranda Freire (presidente 

da Associação Pró-Paraty Patrimônio Mundial)  
informou que, conforme parceria da Pró-Paraty o 
IPHAC (Instituto Preservação Histórica e 

Ambiental do Cairuçu e a Prefeitura Municipal de Paraty, atra-
vés da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras de Pa-
raty e com apoio do Fórum DLIS e Sebrae/Rj foi possível trazer 
para Paraty uma equipe da Universidade de MIT-Massachu-
ssetts Institute of Techonology, dos EUA chefiada pelo pro-
fessor Doutor Donald Halerman para elaborar um estu-do e um 
anti-projeto de Saneamento Básico (água e esgoto) de Paraty. (*) 

(Em breve os resultados serão apresentados no Fórum 
DLIS).

José Pital (secretário de Turismo e 
Cultura de Paraty) - Informou que as cinco 
ações do Planejamento Estratégico de Turismo 
serão incorporadas ao Plano Diretor de Turis-
mo, que será apresentado em uma reunião do 
Fórum DLIS (**).

Carlos José Gama Mi-
randa - Casé (presidente da Câmara de Verea-
dores de Paraty), falou das suas metas para com 
a Câmara, e que, na sua gestão, vai precisar 
muito da participação do Fórum DLIS e da 
população (**). 

(*) Fórum DLIS - Cidadão Qualidade 

2002; 
(**) - Fórum DLIS - Integrações III

Maria Auxiliadora Dabela entrega 
o Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
ao então prefeito Benedito de Melo


