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    Comunidade Sustentável
    Goura Vrindávana  

“Quando Adão e Eva comeram o 
fruto da árvore do conhecimento do 
bem e do mal, foram transformados 
em seres diferentes e nunca mais 
voltaram à antiga inocência. Antes, 
seu conhecimento do mundo se 
expressava em sua nudez. Viviam 
nessa nudez,  na inocência do mero 
saber. Depois, quando souberam que 
estavam nus, souberam que sabiam”.
O conhecimento do conhecimento 
compromete-nos a tomar uma 
atitude de permanente vigilância 
contra a tentação da certeza, a 
reconhecer que nossas certezas não 
são provas da verdade, como se o 
mundo que  cada um de nós vê, fosse 
o mundo e não um mudo, que 
produzimos com outros. 
Compromete-nos porque, ao saber 
que sabemos, não podemos negar o 
que sabemos, e que 
ao construir o mundo pela 
linguagem, transpassamos os limites 
de nossa própria história como 
indivíduos, para nos darmos conta de 
que só temos o mundo que criamos 
com o outro e que, sem aceitação do 
outro ao nosso lado,
não há socialização e sem 
socialização, não há humanidade. 
Texto baseado em Maturana e Varela

“O conhecimento do conhecimento compromete” Tudo o que é dito é dito por alguém.
Muito já foi dito e muito mais ainda será.
Não me destes as minhas asas 
Pela mesma razão que não as destes às 
cobras,
Mas destes-me a língua ofídica da palavra.
Em versos e prosa inventei a gramática,
nas asas da linguagem voei por torres de 
papel
buscando os limites do inferno e do céu.  

Tudo o que é dito é dito por alguém.
Muito já foi dito e muito mais ainda será.
Línguas de trapos de gente em farrapos
Passeiam pelas esquinas do bar Brasil,
Buscando na linguagem de pedinte
Os significados da pátria que o pariu.

Tudo o que é dito, é dito por alguém.
Muito já foi dito e muito mais ainda será.
Línguas literárias afiadas em coquetéis de 
pinga de Paraty
Improvisam verbetes e cacoetes em pobres 
rimas,
brotando por entre pedras versos 
seqüelados,
poemas das mil e uma noites sem dormir,
sonhos acorrentados em pesadelo de léguas 
tiranas,
caminhos do ouro e línguas de fome.
   
Tudo o que é dito, é dito por alguém.
Muito já foi dito e muito mais ainda será,
Por alguns de língua grande, de tanto falar
E por outros de língua presa, de tanto calar.

Jeca Tatus
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Em 29 de Julho, foi apresentada
durante a reunião do Fórum DLIS
Paraty, a 1ª versão do Plano Diretor
de Desenvolvimento Turístico, cuja
elaboração teve início em fevereiro
deste ano.

Instrumento essencial ao desen-
volvimento do turismo no município,
do plano fazem parte um levanta-
mento de todas as informações rela-
tivas à atividade em Paraty que deu
base ao diagnóstico de sua situação
atual de desenvolvimento.

Através da análise dos dados
obtidos com a pesquisa, a empresa
Solving Consultoria em Turismo –
contratada pela Prefeitura através da
Secretaria de Turismo, indicou como
prioridades para o município a or-
ganização do empresariado, assim
como a regulamentação do setor.
Foram, então, colocados como obje-
tivos em curto prazo, a classificação
dos hotéis, pousadas, bares, res-
taurantes, campings e outros estabe-
lecimentos turísticos, assim como a
reativação do COMTUR.

De forma a garantir a preservação
dos patrimônios histórico-cultural e
natural abundantes em Paraty, o pla-
no também prevê a criação de meca-
nismos de regulamentação do turismo
em áreas naturais e culturais, através
da definição de Práticas Sustentáveis
de Utilização dos Recursos Naturais
e Culturais e complementar a isso, o
estudo da capacidade de carga das á-
reas contendo tais recursos.

Por fim, de forma a maximizar o
potencial turístico do município,
foram delimitados projetos de forma-
tação de novos produtos turísticos
objetivando não somente o aumento
do fluxo turístico para o município,
mas também sua melhor distribuição
por suas diferentes regiões de forma
a beneficiar mesmo as comunidades
mais isoladas.

O plano estará disponível, em
breve, na Secretaria de Turismo e é
muito importante que todos os
membros da comunidade tenham con-
tato com ele, para que os últimos
ajustes sejam feitos e este possa ser
apresentado à Câmara de Vereadores
de Paraty para a discussão final e
formulação e aprovação da lei que o
colocará em prática.

Dados relativos à oferta turís-
tica - Taxa de visitação anual: 280
mil, 230 mil turistas (82%) e 50 mil
excursionistas (sem pernoite) (18%).
Gastos: turistas: 398 reais; excur-
sionistas: 47 reais. Permanência:
cerca de 5 dias. Divisas geradas: 92,5
milhões de reais/ano. Empregos fixos
em turismo: 3600 (quase 40% do
total de empregos fixos do muni-
cípio). Empregos temporários: 1600
(sazonalidade gerando um problema

social). Oferta técnica (levantada in
loco): 13 agências; 227 hotéis e pou-
sadas; 61 campings (78% na macro-
região sul); 293 equipamentos de ali-
mentação; quase 80% do total de lei-
tos e quase 50% dos equipamentos
de alimentação concentram-se na ma-
cro-região central; crescimento cons-
tante do número de estabelecimentos
turísticos em Paraty (nos últimos 3
anos, média anual de 14% do cres-
cimento); a média de funcionários
capazes de atender em inglês: pouco
mais de 8%; considerando o fluxo
anual de 15% de estrangeiros, muitos
não ficarão satisfeitos com o aten-
dimento. A taxa de ocupação é baixa
na oferta instalada e há uma certa
saturação dos meios de hospedagem.
A diária paga é superior à diária ofer-
tada e denota a demanda por um
serviço mais sofisticado. A oferta
natural considerou as quedas d’água,
praias, ilhas, trilhas (ilhas e praias
em número total, trilhas e quedas em
número relativo ao potencial
turístico); turismo de sol e praia é
dificultado pelas áreas de
preservação e pelos manguezais; as
trilhas estão mal aproveitadas turis-
ticamente, sem estrutura ou sina-
lização. A oferta cultural é composta
de 28 monumentos históricos
principais, quase todos na micro-
região do Centro-Histórico, e 42
ateliês divididos entre o Centro His-
tórico e a Estrada Paraty-Cunha;
houve 41 eventos em 2003, numa mé-
dia de 3/mês que ajuda a diminuir a
sazonalidade; identificou-se o po-
tencial da gastronomia (frutos do mar
e cachaça) e do patrimônio étnico-
cultural (indígena, caiçara, negra),
este ainda não aproveitado turisti-
camente.

Demanda -  identificando como
público principal o grupo familiar
sem crianças; destacou a alta propor-
ção de 11% de turistas no grupo da
3ª idade; os principais pólos emis-
sores de turistas são S. Paulo e Rio
de Janeiro, seguidos de Volta Redon-
da e Angra dos Reis; do total de
turistas, 15% de estrangeiros causam
o maior impacto econômico; do total
de estrangeiros, 20% provêm da

França, e Alemanha e Argentina estão
empatadas com 10% cada; a maioria
esmagadora de turistas (90%) orga-
niza a própria viagem e dispensa
agências, o que pode significar que o
produto Paraty ainda não está bem
formatado nos principais pólos
emissores. A maioria dos turistas que
visita Paraty também vai a outros
locais, principalmente Angra e Uba-
tuba, o que justifica a formação de
um pólo regional de turismo que po-
de beneficiar a todos os municípios
envolvidos. A motivação da viagem
é principalmente o lazer, e há duas
áreas estratégicas que podem ser
desenvolvidas, negócios e pesquisa,
para amenizar a sazonalidade. As
áreas de interesse geral do turista são:
cultural, ecoturismo, náutico – é im-
portante atentar para os dois últimos
a fim de aumentar o fluxo e a per-
manência média do turista. Os lugares
mais visitados são o Centro Histórico
e Trindade. A 3ª atividade mais reali-
zada pelos turistas é o passeio de
barco, e a 4ª é descansar, o que de-
monstra que Paraty é considerado um
lugar calmo. Dos gastos, 5% do total
é gasto com entretenimento, mos-
trando a carência da oferta desses ser-
viços; 74% dos gastos totais da via-
gem são feitos em Paraty; quem mais
gasta é o norte-americano: 1400 reais
por viagem; A França, primeiro lugar
em pólo emissor estrangeiro, fica em
2°; o Brasil, que responde por 85%
do total de turistas, fica com a média
de 352 reais; portanto, os 15% de
estrangeiros contribuem com 30% da
renda total gerada pelo turismo em
Paraty. O perfil do turista brasileiro
que visita Paraty é de bom nível
sócio-econômico, pois a renda fa-
miliar média é de mais de 2000 reais.
O principal meio de tomar conhe-
cimento de Paraty é o boca-a-boca,
ou conversas com amigos e parentes;
isso ressalta a importância do turista
sair satisfeito. 43% dos turistas en-
trevistados estavam em Paraty pela
1ª vez, portanto o turismo em Paraty
está bem equilibrado entre o neófito
e o freqüentador, não dependendo de
nenhum dos dois para se manter. 93%
dos turistas têm interesse de voltar
para conhecer outros atrativos que
não teve tempo; o que demonstra a
falha na divulgação da cidade, que só
valoriza o Centro Histórico. As ex-
pectativas em geral são preenchidas
mais por causa da hospitalidade do
que pela qualidade. Na macro-região
norte (São Gonçalo, etc) quase 50%
são excursionistas que vêm para
passar o dia e têm a menor faixa de
renda. Os maiores gastos concen-
tram-se no Centro Histórico; a região
sul, freqüentada pelo grupo da faixa
etária mais jovem, é 2° lugar em gas-
tos.

Plano Diretor  de Turismo de Paraty

José Pital e a equipe da Solving Consulting em Turismo

Antecedendo
o 21º Festival
da Pinga, foi
realizado em
Paraty mais
um Concurso
de drinque,
com a partici-
pação de dez

Concurso de drinks - Off Pinga
Caminante,  100% Vídeo Locadora,
Babbo Shop, Banana da Terra, Glacê
Real, O Boticário, Paratyweb, Mar-
garida Café, Fazenda Moricana,  Casa
das Pedras, Vila Del Sol, Hotel Va-
randa’s, Atacadão de Embalagens,
Acip, Jornal de Paraty, Folha do Li-
toral, Casa da Colônia Pousada, Bo-
tânica Flower Center Alternativa, Ho-
tel Villa de Capri.

UM DRINQUE COM APELO ECOLÓGICO

Embora tenha se classificado no
4º lugar, o drinque CAIPI-ECO merece
um destaque, pelo seu apelo ecológico.
Com o objetivo de disseminar a cons-
cientização para a preservação da
Jussara, o engenheiro Agrônomo, Da-
nilo Cândia pensou em um drinque
simples, à base de erva-cidreira (capim
santo), macerado com limão e açúcar
e, claro, pinga branca, servida com
gelo, e enfeitada com rodelas de pu-
punha que podem ser degustadas com
um pausinho de bambu com folha de
bromélia na ponta.

‘MANGA ROSA’ SEM MANGA

A receita do drinque ‘MANGA RO-
SA’ é composta de suco de laranja, su-
co de limão, morango, essência de ba-
nana, gelo, açúcar e pinga branca, ser-
vido em uma taça grande, decorada
com rodela de abacaxi e folhas de cora
de carambola fatiada. Curiosamente
não tem manga, que entrou no nome
apenas por sugerir a cor, conforme
explicou Fábio Olmo..

OPINIÃO

Para Gabriel Al-
varenga, do Enge-
nho Itatinga o even-
to já teve melhores
dias, dando um bom
retorno e, hoje, em
relação aos anterio-
res ele estima uma queda de 90 % na
freqüência. Disse que esteve nos locais
onde foram realizadas as três etapas,
Dama da Noite, Pousada das Canoas
e Varanda’s e não viu o que havia no
passado, considerando necessário re-
pensar o concurso, fazê-lo com mais
transparência e participação dos pro-
prietários de alambiques.

Comentou que, nos três dias, só
dois proprietários de alambique esti-
veram no evento, ele e Casé, mas que
não esperava muito, uma vez que o
evento vem decrescendo a cada ano.
Em relação à avaliação, Alvarenga sa-
lientou que, para esse concurso ser
mais integrado ao Festival da Pinga,
deveria ser um concurso de drinks,
paralelo a um evento de degustação
de cachaça, com pessoas que
conheçam a causa e ao final, cada um
deixe o seu voto numa urna, em que
se exigisse do alambiqueiro a apre-
sentação de uma análise técnica da ca-
chaça, com os parâmetros, feita pelo
Ministério da Agricultura.

concorrentes que, durante os dias 8,
9  e 10 de agosto, proporcionaram no
restaurante Dama da Noite, Pousada
das Canoas e Pousada Varanda’s, a
degustação de bons e exóticos
drinques que, certamente, entrarão em

1ª etapa: no Dama
da Noite

cardápios
de restau-
rantes da
cidade ou,
ao menos
um deles,
versará co-
mo um
lembrete sobre a preservação am-
biental na Mata Atlântica - o Caipi-
Eco.

O 1º lugar, com 95, pontos foi
para o drinque ‘MANGA ROSA’ ,
preparado pelo barman FABIANO

OLMO - foto abaixo -  (Bar Restaurante
e Grill Paraty 33); 2º lugar, 94 pontos

Convidamos  a todos os
associados para a ELEIÇÃO

DA NOVA DIRETORIA que será
realizada no dia 30 de

agosto de 2003, das 12h às
18h, na escola.  A Diretoria.

2ª etapa: na Pousada
das Canoas

– drinque ‘Em
cima da hora’, de
Marcus Vinicius
(Res t au ran te
Banana da Ter-
ra); 3º lugar, 90
pontos – drin-
que ‘Drama da
Noite’, de Einer
Marcelo (Res-
taurante Dama
da Noite); 4º lugar, com 89 pontos –
drinque Caipi-Eco, de Danilo Cândia
(Flora Paraty). Os demais partici-
pantes foram Paula Callegario (drin-
que ‘Caiçara’), Melca de Oliveira San-
tos (drinque Frenética), Adonias de
Carvalho (drinque Cana na Banana),
Anderson da Guia (drinque Paraty
Sar), Ramon da Guia (drinque Lan-
terna Verde e ‘Gavião Arqueiro’).

Para os incansáveis organizadores,
Paulo Rogério Lopes (Rogério Guia)
e Luciana Cúris (Luca) - foto - o Con-
curso de Drinks é uma brincadeira
gostosa, na qual profissionais e não

profissionais têm a oportunidade de
demonstraram suas habilidades,
criatividade e destreza no manuseio
de elementos, alguns já conhecidos
“nos bares da vida” e outros pouco
utilizados – como frutas da terra, além
da boa ‘pinga artesanal de Paraty’.
Eles informaram que o evento está,
“segundo contam”, no décimo sexto
ano, porém este ano quase não acon-
tece, por falta de patrocínio, contudo,
observam, o incentivo de amigos e o
apoio do comércio e instituições locais
o viabilizaram na última hora. A vo-
tação foi marcada pela transparência,
cujas planilhas ficaram abertas aos
presentes e estão à disposição do
público em geral, com os organiza-
dores.

O evento foi apoiado por Hotel
Canoas, Dama da Noite, Eco Paraty,

AOS MORADORES DO PATRIMÔNIO
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A reunião do Fórum DLIS
Angra, de junho (18), discutiu os
rumos da educação no município,
ainda com foco na creche. Edílio
Fernandes, presidente da asso-
ciação de moradores da Caputera
I e II, comentou uma reportagem
a respeito do II Fórum Mundial
de Educação, que integra cento
e dois países com aproxima-
damente quinze mil educadores,
na qual o ministro da Educação
do Brasil falou da precariedade
desta área, que não pode ser
atrelada ao mercado, prejudican-
do a população de baixa renda.

A coordenadora da Educa-
ção Infantil de Angra, Denise
Jordão, disse que a educação não
começa no ensino fundamental
e sim na creche que, hoje, não
são mais “depósito de crianças”,
como era antes e que o governo
municipal está disposto a esta-

O Fórum DLIS de Manga-
ratiba de junho (17), no Centro
Cultural Cary Cavalcante com
participação de diversas comuni-
dades pesqueira, principalmente
da Ilha da Marambaia totalizando
58 pescadores, deu prossegui-
mento ao tema Atividade Pes-
queira nas Comunidades de
Mangaratiba. A reunião foi aber-
ta por Armando França gestor do
Projeto Fórum DLIS da Baía da
Ilha Grande que falou da
importância do DLIS, dando
ênfase a necessidade da união e
participação da classe dos
pescadores, especialmente neste
momento de transformação com
a implantação do Programa de
Desenvolvimento da Pesca pela
Governo Federal.

Em seguida Marco Luiz de
Souza, ( presidente da AMAR –
Associação de Maricultores de
Mangaratiba e diretor da
Secretaria de Agricultura  Pesca
e Meio Ambiente de Manga-
ratiba) comentou sobre a sua

participação com
alguns pesca-dores de
Mangaratiba e Asso-
ciação de Maricultores
de Angra dos Reis no
Encontro de Pesca-
dores do Estado do Rio
de Janeiro, realizado no
município de Arraial do
Cabo-RJ. Falou que o
tema principal do encontro foi a
explo-ração das plataformas
petrolíferas  de Campos até Santos
e a atividade pesqueiras nesta áreas.
Informou também sobre a I Confe-
rência Estadual de Pesca e Aqui-
cultura sediada em Niterói –RJ, de
30/06 a 01/07 e que todas as insti-
tuições de cada município, que re-
presentam a atividade pesqueira,
participariam com a representação
de seis delegados, três titulares e
três suplentes, da qual sairá um de-
legado de cada município para par-
ticipar da I Conferência Nacional de

Aquicultura e Pesca, que se
realizará em Brasília-DF, quando
será for-mado o Conselho
Nacional  de De-senvolvimento
Pesqueiro e Aqui-cultura.

Logo após, José Ribeiro dos
Santos, presidente da Amapar
(Associação de Maricultores de
Paraty ) comentou a importância
do cooperativismo e a criação de
cooperativas. “Chegou a hora de
se unir e de cooperar. O governo
Federal está aí para ajudar, não
vai mandar um barquinho para
um ou para outro. A doutrina para

os recursos do mar mudou,
isso vai fazer que todos se
unam, é um novo caminh”,
afirmou.

Por fim foi apurada a
carência de documentação
daqueles pescadores junto
às suas comu-nidades e que
a maioria não receberam o
salário defeso de 2003, em

função da falta de documentação.
Então, for-mou uma equipe  de
trabalho junto ao DLIS que
realizou em 16 de Julho de 2003 a
Ação Social e Cidadania da Ilha
da Marambaia, tendo como ob-
jetivo a documentação dos
pescadores daquela localidade.

O Fórum DLIS de Mangara-
tiba de 16 de julho realizoua ação
de cidadania com cadastramento
e documentação de pescadores da
Ilha da Marambaia, visando à in-
tegração e o fortalecimento dos
Pescadores de Mangaratiba em

busca da melhoria da qualidade
de vida da categoria. O tema
continuopu sendo “Atividade
pesqueira no município”, priori-
zando a  documentação  desses
profissionais para o direito ao Sa-
lário  Defeso. a ilha da Marambaia.

Dando prosseguimento  à aç-
ão,  a  coordenação e equipe rea-
lizaram em 22 de julho no Clube
Náutico dos Mangarás em Man-
garatiba com a participação de 138
pescadores mais uma reunião do
Fórum DLIS com a documentação
dos pescadores e pescadoras da
Ilha da Marambaia com o apoio
de Prefeitura Municipal de Man-
garatiba (Secretaria de Ação
Social ), Ministério do Trabalho
de Mangaratiba e Colônia de Pes-
cadores Z-16, com a emissão  23
Carteiras de Trabalho, registradas
70 fotos para documentação e
mais de 75 carteiras de pescador .
Iniciando assim um grande
trabalho de estruturação  dando
oportunidade à categoria a reivin-
dicar  uma melhor condição  de
vida.

belecer uma creche em
cada comunidade que
não conta com este ser-
viço. Questionada por
Maria José, membro do
Fórum DLIS, a respeito
de um projeto de creche
para a Caputera, respon-
deu que terá no próximo ano, para
qual já foi feito um levantamento do
número de crianças nesta faixa etária
(100) e espera fechar uma parceria
com a fazenda Jacuecanga. Comen-
tou sobre as emendas para creche
no morro Santo Antônio e Bracuí
que foram canceladas devido à
transitoriedade de governos. De-
nise Jordão falou ainda da posição
do município em relação à Educação
– entre os dez piores em atendi-
mento – segundo o IBGE, com 134
mil crianças na faixa etária de quatro

a seis anos e somente 30.075
crianças atendidas.

Denise Jordão, disse que vão
inaugurar a primeira desse ano no
bairro do Frade e até o final do
ano, outra, no Belém. Ricardo,
morador do Bairro da Enseada,
informou que já participou da
agenda 21 e perguntou porque
em seu bairro existe apenas um
turma com educação infantil. A
Secretária respondeu que não há
demanda  e que o intuito da
secretária é de atendê-los no que

for necessário.
Tião, presidente da

associação de moradores
da Vila Velha, disse que no
dia vinte e um de março
entrou com um projeto de
alfabetização que está
com vinte e duas crianças
de 2,5 anos a cinco anos

de idade, e que está tentando
captar de recursos, através de
empresários para, pelo menos,
pagar um educador.

Maria José disse que nessa
comunidade existe um corredor
turístico, com vários empresários
de micro e grande porte, como o
Blue Tree Park, que tem passivos
ambientais a cobrir e áreas a ceder,
e pode dar a contrapartida de uma
creche.

Darcy Pascoal, falou sobre a
pesquisa levantada nos bairros do

Camorim Grande e Camorim Pe-
queno, que constatou  cerca de
trezentos e quarenta e nove
crianças de até quatro anos de ida-
de e sugeriu uma creche nessas
comunidades.

Ceina observou que todas as
cobranças vêm em cima do mu-
nicípio e perguntou onde ficam as
responsabilidades do Estado? Co-
mentou como o exemplo uma
escola em Japuíba, que obteve
esse ano por volta de trezentas
pré-matrículas, dispondo apenas
sessenta vagas.

Reconheceu-se a importância
do tema  “Educação Pré –
Escolar”, realizaram-se uma reu-
nião do Fórum DLIS em 28 de julho
de 2003,  avaliando os tópicos já
debatidos e programada a con-
tinuidade do assunto em 20 de
Agosto de 2003 .

SANEAMENTO DO BRIZAMAR

A pauta do Fórum DLIS Itaguaí
em junho (30) foi a continuidade da
discussão sobre o Saneamento
(Brisamar).

Domingos Oliveira fez uma re-
trospectiva dos trabalhos, jus-
tificando o convite ao consultor Wil-
son Rocha que ajudaria na definição
de um projeto para implantação de
um sistema de saneamento

José Antônio (Embrapa), res-
saltou a necessidade de um Brisamar
saneado e com uma visão de Agro-
industrialização, uma vez que se
situa à beira da estrada Rio-Santos.
O sr. Amorim (presidente da as-
sociação do bairro do Brisamar), lem-
brou que seu bairro é um dos mais
carentes do município e por isso foi
escolhido para a ação do sanea-
mento, mas que os próprios mo-
radores não acreditam na realização
do projeto, ao contrário dele. Wilson
Rocha, explicou que o saneamento
tem que ser uma ação integral. Ape-
sar de não conhecer o local, acredita
que a área seja baixa e tenha pro-

blema com as chuvas.
O ideal, na sua opini-
ão, é que em qualquer
projeto se faça a rede
de esgoto separada.
Nesse bairro o lençol
freático é muito alto,
o que não permite a implantação de
fossas assépticas.

Listou o seguinte: O primeiro
passo, é fazer a drenagem pluvial, de-
pois o esgoto, e finalmente uma usina
de tratamento. Essa parte ele considera
o final do processo, inclusive a questão
de como vai se tratar o lixo e os dejetos,
pois é muito importante para o rea-
proveitamento na  Agricultura Orgânica
que é a etapa final; O manilhamento num
projeto é de 80% do custo, dentro desta
visão, vamos fazer um projeto. “O que
precisamos perceber é que quando
fizermos esta infra-estrutura, cria-se um
sistema de funcionamento diário e
alguém vai ter que cuidar da mesma”.
Afirmou que vem trabalhando na
elaboração de um documento que será

referência na Conferência das
Cidades, e que se os Municípios cria-
rem um Conselho de saneamento,
poderão enviar projetos diretamente
para o Governo Federal, esse é mais
um mecanismo que se abre para os
Municípios e o Governo Federal tem
que aplicar 15% em projetos de
saneamento e meio ambiente. Disse
que precisaria do levantamento do
número de lotes ocupados e o nível
das casas que se encontram abaixo
da rua. Pela localização do bairro le-
vantou a hipótese de escoar as águas
pluviais com a abertura de um canal
para desaguar no mar. Por fim,
acrescentou que atualmente todos os
municípios têm problemas com a
CEDAE, que desenvolve um trabalho

deficiente, cumprindo ape-
nas uma parte dos contratos
firmados com as Prefeituras,
observando que “está na
hora de cobrarmos esse
serviço da CEDAE, até por
uma questão de Cidadania.

Se preciso, devemos acionar o Mi-
nistério Público para solucionar esse
problema”. Por fim, sugeriu que se
procure o FECAM, o CREA ou a
Universidade Rural.

O sr. Luis Machado (Conselho
Comunitário de Segurança Pública),
disse que existe no bairro do Engenho
uma caixa de passagem com duas
bombas, e pela proximidade com o
bairro do Brisamar poderia se via-
bilizar a utilização da mesma. Lem-
brou que estas bombas estão
queimadas a 8 meses e que a Prefeitura
não tomou providências até hoje.

O evento realizado na Ilha da
Madeira em 19 de Julho de 2003, foi
fruto de uma reunião do Fórum DLIS
Itaguaí em maio de 2003. Este evento
teve o apoio da Prefeitura Municipal

de Itaguaí (Secretaria  de Agricultura
Pesca  e  Meio Ambiente, Secretaria
de Saúde , Aciapi (Associação Comer-
cial e Industrial de Itaguaí , e Balcão
Sebrae de Itaguaí e  Fundação Na-
cional de Saúde. Durante a pro-
gramação efetuaram-se cortes de ca-
belo, informaram-se sobre o combate
à dengue, e Grupos da Fundação de
Saúde de combate à endemia saíram
em visita às residências, visando à
cobertura de  caixas d’água, Distribuí-
ram-se informativos sobre a AIDS,
houve atendimento Odontológico
(aplicação de flúor,  medição de pres-
são arterial, tiragem de fotografias,
emissão de carteiras de trabalho,
exposição dos produtos do artesanais
de Itaguaí, apresentação do Bope (
Batalhão de Operações Especiais da
Policia Militar do Rio de Janeiro.
Esteve presente a secretária de Agri-
cultura e Meio Ambiente, Maria Te-
resa Sagário,  promovendo-se uma
integração com a sociedade organiza-
da, divulgando as parcerias entre as
entidades, com ações realizadas  pelo
Fórum DLIS de Itaguaí.
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“Juventude e desenvolvimento

Local” foi o tema do Fórum DLIS Pa-
raty de junho (24), aberto pela técnica
do Balcão Sebrae de Paraty, Maria
Auxiliadora, com 110 participantes,
a maioria estudantes do ensino médio,
no auditório do Colégio Cembra..

Usando transparências, Luís Ar-
mando e Cynthia Vieira, gestora de
DLIS em Paraty, apresentaram os
principais conceitos de DLIS, como:
desenvolvimento/local/integrado/
sustentável; fatores do desenvolvi-
mento: capital humano (saúde/edu-
cação/habitação), capital social (em-
preendedorismo, empoderamento e
redes de relacionamentos) capital em-
presarial (distribuição de riquezas),
capital ambiental (recursos naturais)
e capital tradicional (renda); a me-
todologia DLIS, que se apoia no for-
talecimento da sociedade civil orga-
nizada através da participação em
iniciativas comunitárias, sociais e
políticas.

OPINIÕES

Profª Flora (diretora do
Cembra): “... é super importante
você se posicionar, você está num
planeta, tem uma capacidade, e você
tem que doar um pouco dessa capa-
cidade pro mundo ficar um pouco
melhor. Se você não acredita em nada
disso não adianta fazer proposta
nenhuma; se todo mundo faz alguma
coisa que acha importante, então lá
na comunidade eu vou passar nas
casas do meu bairro e vou ver as crian-
ças que nunca tomaram um vermífugo,
vou fazer esse trabalho; Puxa, eu te-
nho um vizinho lá que não manda o
filho pra escola, um pai que bate, eu
vou lá no Conselho Tutelar e vou
denunciar; pequenas coisas que vocês
podem fazer, e grandes coisas, por
exemplo um grêmio na escola é uma

coisa que vocês po-
dem participar, um
conselho de alunos
para interferir em
algum trabalho na es-
cola, ou fora da es-
cola, um trabalho na
comunidade onde vocês vivem. Então
eu acho que a gente tem que incre-
mentar na escola a participação.”

Profª Alza Gama (diretora da
Escola Plante e coordenadora
Pedagógica da Secretaria Munici-
pal de Educação): ... na minha
carteira e achei uma coisa, acho que
tem a ver com esse espaço aqui.
“Educação é a única maneira que to-
dos nós temos de continuarmos;
quando você diz bom dia, boa tarde,
com licença, tudo isso é educação;
quando você aprende a ler, a escrever,
a voar, a sonhar, é educação; quando
você planta uma árvore, ou você
deixa de jogar poluentes nos rios, nos
mares, isso é educação; quando você
passa por um museu, por um teatro,
por uma igreja, por uma praça, um
lugar histórico, e entende o que isso
significa, isso também é educação.
Educação é o maior patrimônio que
o ser humano pode ter, porque edu-
cação não é só aprender a ler e es-
crever; educação é você, somos nós,
aprendendo a conviver no nosso país
e no mundo. E nesse processo, apren-
dendo sobre você, aprendendo sobre
o mundo, quem tem educação, tem
muito mais do que um país, tem uma
nação; e quando cada ser humano
nasce, é como uma semente que é
jogada no mundo.” Eu acho que uma
grande problemática do jovem hoje é
a falta dessa esperança. Parece que
nós estamos vendo um monte de
sementes sendo jogadas, mas sem

saber onde essa semente vai ser jog-
ada, e qual o potencial dessa semente.
E às vezes eu percebo na nossa cidade,
nos nossos jovens, nos nossos alunos,
falta dessa esperança, da esperança
de um mundo melhor, de uma pro-
fissão, de um espaço saudável para
convivência, falta de esperança de se
capacitar profissionalmente, falta de
esperança de constituir uma família
de maneira digna. Eu acho que se nós
não pararmos e não tentarmos
exercer o nosso poder de mudança, a
gente realmente fica sem perspectivas.
Como pontos chaves que a gente pode
discutir, pensei nesses quatro obje-
tivos: 1) capacitação profissional: co-
mo, quando, de que forma e por quê;
2) mercado de trabalho, qual é o po-
tencial local; 3) espaço saudável de
convivência, que para mim isso é
fundamental; 4) planejamento fami-
liar”.

Profa. Elenildes (professora de
História do Cembra e membro do
Conselho Municipal de Assistên-
cia Social): A gente primeiro tem
que ver: “o que eu estou fazendo?”,
para poder apontar “o que eu posso
fazer?” Enquanto pessoa, o que eu
posso estar contribuindo pro meu
local. Às vezes a gente pensa não
existir um tempo pra se dedicar ao
local onde a gente habita. Mas a gente
encontra sempre um local pra
contribuir. A Flora falou da gente fazer
uma denúncia ao Conselho Tutelar, e

é difícil fazer uma denúncia,
porque a gente se compro-
mete com o local, mas esse é
o nosso papel enquanto ci-
dadão, a gente sabe que com
a proposta que a gente possa
levantar a gente tem que estar

comprometido.”
Profº Felício (diretor do CIEP

Dom Pedro I): “Pegando o gancho
da capacitação profissional e do
mercado de trabalho, na realidade o
turismo por si só não é suficiente para
gerar toda a possibilidade de susten-
tabilidade da cidade, por isso acredito
eu que é necessário trabalharmos em
torno de 3 eixos fundamentais: a
maricultura é fundamental, e também
a agricultura familiar, não só o Pronaf
mas a questão de manter o homem no
campo. Um terceiro momento é traba-
lhar a questão do artesanato, a pro-
dução com o reciclado, são possi-
bilidades que geram trabalho, renda e
emprego. Eu queria aproveitar essa
oportunidade para lançar uma idéia
de no mês de outubro a gente fazer
um fórum voltado para a educação em
dois âmbitos: a capacitação profissio-
nal.”

Profª Alza: “O mês de outubro
por coincidência será o mês em que
faremos o primeiro encontro de
lideranças estudantis.”

Profª Flora: “Para montar um
curso profissionalizante o problema
maior é de recursos humanos. Daí a
importância da parceria com a Pre-
feitura. A gente tá tentando voltar com
o curso de turismo e precisa de uma
mão de obra especializada que o
estado não tem e não pretende
contratar.”

Profº Felício: “A minha propos-
ta é que a gente possa fazer um grande

fórum em outubro, se vocês nos derem
a honra de realizar no CIEP, que a
escola pública não é minha e não é
dela, é nossa, é pública, então a gente
coloca a infra-estrutura da escola à
disposição para tratar a questão da
capacitação profissional e do sistema
integrado de ensino.”

“Uma característica do nosso
município eu acredito que é a questão
da arte, são coisas que poderiam estar
acontecendo, a música, a pintura,
acredito que a turma toda iria gostar e
poderia haver revelações aí.”

Fábio Martins (estudante): “A
pessoa tem que estar preparada, mas
hoje no CEMBRA  tem um problema
muito sério de falta de professores,
muitos jovens querem mas estão sen-
do prejudicados, sai de casa às seis
horas da manhã, tem um filho de dois,
três anos, chega em casa onze horas
da noite, o filho já está dormindo. A
pessoa quer crescer na vida. Mas
como? Tem gente que tá querendo
combater a violência com armas, hoje
a gente combate à violência com
educação, não tem nada melhor. Hoje
eu vejo que o principal problema dos
jovens é a falta de oportunidades.”

Cilene Rosa da Silva (estu-
dante): “Eu acho que deveria ter psi-
cólogas no colégio. Eu tenho um filho
de dezessete anos, ele ia terminar os
estudos esse ano e desistiu, eu senti
vontade de ajudá-lo e não soube
como.”

Domingos Oliveira: “Eu fico
pensando onde é que estamos erran-
do, é porque não conseguimos atrair
os jovens para o fóruns. Minha espe-
rança é que no meio da multidão existe
o homem, e é esse homem que pode
fazer a diferença no mundo. Muito
mais que treinamento é preciso dar
ferramentas para que o jovem não
fique só pensando em buscar emprego
na prefeitura, mas se torne um empre-
endedor.”.

O Conselho Municipal das
Associações de moradores de
Paraty – Comamp realizou as-
sembléia em 5 de agosto, na
qual tratou de questões refe-
rentes a mudança de horário
das reuniões, da Conferência
das Cidades e da criação de
uma cooperativa de produção
rural, com participação do co-
mandante da Polícia Militar em
Paraty, capitão Adenilton.

A mudança de horário foi
solicitada pelo diretor Execu-
tivo Francino Pires, em função
da sua entrada para faculdade.
As reuniões continuarão nas
primeiras segundas-feiras de
cada mês, às 9h. Para a Con-
ferência Municipal de Paraty,
foram eleitos como represen-
tantes Joaquim Bittencourt e
Almir Tã,  que representarão a
entidade e os movimentos
populares na Conferência Esta-
dual das Cidades, de 23 a 26 de
setembro de 2003.

Cynthia S. Vieira, agente
DLIS e membro da comissão da
Conferência da Cidade de
Paraty, informou que o mais
importante é a questão da lega-
lização da terra e que o Estatuto

da Cidade (lei federal) traz uma
maneira simplificada para tal
legalização.

Domingos Oliveira acres-
centou que se essa prioridade
não for resolvida, será difícil
resolver outras questões, co-
mo saneamento. Salientou que
entre comunidade e condomí-
nio, sempre se dá preferência
pelo segundo, mas que o
objetivo do Comamp é a inte-
gração das comunidades. E
que as prioridades definidas
pelas lideranças  na segunda
convenção foram: saneamen-
to, saúde e educação.

O comandante da PM res-
saltou que o papel da polícia é
defender a população e não
ficar contra ela, salientando
que o comando não tolera o en-
volvimento do policial com
qualquer tipo de delito.

Por fim, Domingos comen-
tou questão do Pronaf, suge-
rindo a criação  de uma coope-
rativa de produtores rurais,
visando à implantação de uma
agroindústria, para dar oportu-
nidade aos que moram na roça,
gerando renda e mantendo-se
na terra.

Assembléia do Comamp
Folha do Litoral - Quantos

professores faltam e de quais
matérias?

Antonia Anastácia Pacheco
(centro-foto) (2º ano de Formação
de Professores no Cembra) – Quatro,
de inglês, matemática, história, por-
tuguês.

simbólico da governadora Rosinha
Matheus e a Segurança e a Educação
vão sair em uma cadeira de rodas. É
um movimento dos alunos. Estamos
esperando o maior número de alunos,
pra ver se a gente faz alguma coisa,
consegue alguma verba. Algumas cida-
des, com passeatas, conseguiram verba
para contratar professores até o final
do ano.

Folha do Litoral – Dentro desse
quadro de falta de professores no
Cembra e tendo a recente visita da
Secretária Estadual de Educação, existe
possibilidade de alguma solução ou
tudo fica no mes-
mo...?

Flora Maria
Sales França
Pinto (diretora
do Cembra) –
   Na verdade eu
consegui a con-
tratação de um
professor,  mas
preciso de 24.
Ainda bem que
temos seis voluntários na escola e,
agora, estou ‘passando chapéu’, pe-
guei uma lista com a Acip e, se cada
um colaborar com 10, 20 reais, já são
algumas horas-aula que consigo pagar
e, também, estou incentivando o pro-
fessor a pegar mais ‘GLP’, que é o
aumento de carga horária. Mas, o
principal que estamos fazendo é
diminuir turmas. Agora, no mês de
agosto, consegui diminuir duas turmas

e estou pensando na terceira, porque
aí a carência diminui. Eu não consigo
resolver o problema da falta de pro-
fessor, mas a carência diminui. Eu es-
pero que a Coordenadoria reconheça
que estamos tentando racionalizar ao
máximo, apesar de que acho que não
é esse o caminho, as turmas ficam
grandes, mas é uma tentativa de
melhorar.

Folha do Litoral -  Quantas dis-
ciplinas que faltam?

Flora Maria Sales – O número
de disciplinas é absurdo, mas em
relação ao o número de professores,
acredito que, mesmo com a raciona-
lização de turmas, ainda precisamos
de 25 para a escola. Considerando
uma remuneração média de R$ 500,
vamos precisar de R$ 12.500 por
mês...

Folha do Litoral -  Mesmo com
a visita da Secretária não se teve
nenhum retorno...?

Flora Maria Sales – Não,
infelizmente.

Folha do Litoral -  Que men-
sagem você deixaria para estes estu-
dantes que sentem o futuro compro-
metido, em função disso?

Flora Maria Sales – Infelizment
eles têm que correr por fora, estudar
também em casa e procurar, de todas
as maneiras, pressionar quem eles a-
cham que pode pressionar, fazerem
grupos de estudo nas matérias que
eles não tem e, principalmente, não
faltem às aulas que tiverem, porque,
pelo fato de ter horário vago, o aluno
não deve se desmobilizar para não
virem à escola.

CEMBRA: A EDUCAÇÃO NO CAOS

Folha do Litoral – Mas você
acha que isso compromete o futuro
de vocês?

Antonia Anastácia – Acho que,
em parte compromete, pois são ma-
térias que a gente vai perder e, para
estudá-las depois vai ser complicado,
pois a gente não vai ter noção. Pra
mim que estou fazendo Formação de
Professores vai ser comprometedor
porque eu preciso dessas matérias
para fazer o estágio. Como vou fazer
o estágio sem elas. Então, compro-
mete bastante.

Folha do Litoral – Não existe
um movimento representativo dos
alunos, com o objetivo de tentar
resolver esta questão?

Antonia Anastácia – Vamos
fazer uma passeata com o enterro

Painel com relação de
disciplinas sem professores
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Conferencia Municipal de Paraty

A sociedade organizada
paratiense, através de suas
instituições, realizou a Confe-
rência Municipal da Cidade de
Paraty,  em 9 de agosto, na Esco-
la Municipal Pequenina Calixto,
com o objetivo de identificar os
principais problemas da cidade
e suas possíveis soluções, com
definição de diretrizes das polí-
ticas setoriais, além de eleger 8
delegados, que participarão da
Conferência Estadual, em setem-
bro na capital fluminense e, con-
seqüentemente, através de re-
presentação, da Conferência
Nacional das Cidades, de 23 a
26 de outubro de 2003 em Brasí-
lia. A Conferência Municipal ele-
gerá o Conselho da Cidade (per-
manente) que será deliberativo
e terá a finalidade de auxiliar a
administração pública, no
sentido de democratizar a cidade
para todos, de forma susten-
tável. Definiu-se também o apoio
à criação do Conselho Muni-
cipal de Reforma Urbana, que é
consultivo.

A Conferência Nacional das
Cidades foi convocada pelo Mi-
nistério das Cidades, com o ob-
jetivo, entre outras coisas, de
identificar os principais proble-
mas que afligem as cidades
brasileiras trazendo a voz dos
vários segmentos e agentes
produtores, consumidores e ges-
tores; Definir princípios e dire-
trizes das políticas setoriais e da
política nacional das Cidades; e
Construir referenciais para a
política nacional de desenvol-
vimento urbano, além de formar
o Conselho das Cidades. A reali-
zação das Conferências das ci-
dades nos níveis, municipais,
estaduais e federal “e´uma nova
etapa do movimento social pela
Reforma Urbana” que teve início
nos anos 60, foi sufocado
durante o regime militar e reto-
mado com a redemocratização do
país. Para a realização da Con-
ferência Municipal de Paraty
foram convidados dois especia-
listas no tema, Luciano Cyntrão
– (engenheiro Agrônomo/Ad-
vogado e especialista em admi-
nistração pública) e o professor
José Luís Bizelli (ambos da U-
nesp) que deram uma panorâ-
mica nas questões essenciais
para capacitar o município à
participação das conferências
estadual e federal, bem como pa-
ra a realização da sua reforma ur-
bana.

VER O MUNICÍPIO COMO UM

TODO

Luciano Cyntrão falou da ne-
cessidade da realização desse
evento oficial, obrigatório para
as cidades que queiram partici-
par nos dois níveis superiores,
no processo de planejamento
que foi instaurado no Brasil, a
partir da redemocratização. Ex-
plicou que a Constituição de
1988 – “muito avançada para a
época”, abriu a possibilidade da

intervenção da população na ges-
tão pública. Apelidada de Consti-
tuição cidadã - provocaria mudan-
ças radicais na vida nacional, po-
rém essas mudanças não seriam
implementadas rapidamente,
porque nasceu logo após uma di-
tadura e a população não estava
preparada para colocar em prática
tais mudanças, especialmente no
quesito cidade justa e saudável e
autonomia dos municípios na ges-
tão dos seus recursos, com parti-
cipação popular que, mais que um
direito, entendeu-se no decorrer
do tempo, que era um dever da so-
ciedade organizada.

Cyntrão esclareceu que a
Constituição de 1988 rezava a ne-
cessidade de não se deixar somen-
te na mão de um prefeito encontrar
as soluções para resolver o pro-
blema da exclusão e das grandes
diferenças. Assim seria preciso cri-
ar instrumentos para que a partici-
pação popular se efetive, para que
a propriedade tenha uma função
social – diretrizes definidas com o
Estatuto das Cidades. Então, res-
saltou que é necessário se pergun-
tar se vale a pena ter condomínios
fechados, segregar, separar, ter
guetos dominados pela criminali-
dade? Observou que  “a cidade é
a porta da cidadania” e, desta for-
ma, é preciso ver o município como
um todo, disponibilizar a infra-es-
trutura para os que a consomem,
concluindo que o grande desafio
é dar acesso para que a cidade seja
de todos, justa e saudável.

PLANEJAR A CIDADE

O professor Luís Bizelli falou
sobre a participação da população
nesse processo, através das suas
organizações. Observou que a le-
gislação ampliou os direitos e o
que estava acontecendo ali era um
exercício bastante recente de inter-
vir na gestão pública, porém que é
necessário saber qual é o nosso
papel frente ao poder público, uma
vez que essa participação nos cha-
ma para assumir parte da respon-
sabilidade. Bizelli observou que o
cidadão paratiense é que sabe
onde a cidade oferece boas condi-
ções e onde está vulnerável, que
estará vivendo aqui nos próximos
anos, consumindo saúde, escolas,

com os filhos crescidos, que, com
o desafio posto pela Constituição,
somos todos responsáveis pelo
desenvolvimento da cidade, que
todos devem se perguntar qual é a
cidade que se quer daqui a 10, 20
anos, que estarão vivendo aqui
nos próximos anos e, para isso, é
necessário fazer o exercício de
planejar a cidade, direcionar as mu-
danças.Ressaltou que é preciso di-
vidir a responsabilidade nos próxi-
mos anos, pois esse exercício do
cidadão é maior que o exercício do
prefeito, pois os que ocupam o
poder passarão e o cidadão perma-
necerá, é preciso trabalhar de forma
efetiva. Bizelli salientou que esse
processo de participação é que vai
dar o tom para o próximo prefeito,
vereadores, secretários, que a co-
munidade reunida nesse procedi-
mento de planejamento é a garan-
tia de que o que for traçado se
tornará realidade para que nossos
filhos tenham condições de des-
frutar desta cidade com melhor
qualidade de vida.

CONFERÊNCIA MUNICIPAL

O evento foi aberto oficial-
mente pelo prefeito José Cláudio
que teceu comentários sobre a si-
tuação do município, os entraves
e barreiras enfrentados quando
tenta resolver alguma questão po-
lêmica, sejam provocados por opo-
sição ou pelos órgãos estaduais e
federais que atuam em Paraty.
Afirmando que a vida é feita de
sonho e de trabalho, disse sonhar
com uma cidade perfeita, tendo
esperança que após a Conferência
das Cidades, os municípios te-
nham melhor tratamento pelos go-
vernos estadual e federal, agra-
deceu a participação dos presen-
tes, lembrando que, mesmo sendo
um sábado, todos estavam ali em-
penhados em apontar e discutir os
problemas cruciais do município,
buscando soluções e traçando di-
retrizes para as políticas públicas,
dentro do critério de participação
exigido pelo regimento da Confe-
rência das Cidades.

Em seguida, definiu-se a for-
mação de quatro grupos de traba-
lho: Políticas Urbanas e Habitação
(que, por falta de um palestrante,
foi fundido em um só), Transporte

e Saneamento. Após duas horas
de debate, foram apontados por
cada grupo: os principais proble-
mas da cidade, as políticas muni-
cipais necessárias para solucio-
na-los, sugeridas as fontes de re-
cursos para isso, as propostas
para o governo federal e as formas
de participação popular, que
foram colocados em apreciação
e votação pela plenária, que a-
provou os pontos finais. Por fim,
entrou em votação a eleição dos
delegados para a executiva da
Conferência municipal de Paraty.

TRÂNSITO E TRANSPORTE

As questões do transporte
devem ser analisadas segundo os
seguintes princípios: Viablilidade
econômica; Sustentabilidade ambien-
tal; Justiça social.

Isso só acontece com um pro-
cesso participativo.

Diagnóstico:

1 – O problema de transporte de
Paraty é seriíssimo, pelo tamanho do
município; 2 – O serviço de trans-
porte coletivo é de baixa qualidade; 3
– Não dá para o munícipe sozinho
pagar o custo para o seu transporte;
4 – Pouca  integração entre os trans-
porte terrestre e marítimo/fluvial; 5
– Conflito entre o transporte alter-
nativo e o tradicional; 6 – Super-
lotação de veículos particulares no
centro da cidade; 7 – Deficiência da
infraestrutura de transporte para as
comunidades mais afastadas gera
pressão de migração dessa população
para o centro urbano.

Propostas:

1 – Criar mecanismos para
dividir os custos do transporte (su-
gestão: turista subsidiar parte desses
custos); 2 – Aproveitamento da vo-
cação de Paraty para o transporte
marítimo/fluvial, o que poderá se
traduzir em geração de renda para  a
população ( na construção de barcos
e empregos na própria atividade); 3
– Integrar a educação nesse processo;
4 – Respeitar o patrimônio cultural,
o patrimônio natural e o imaterial
(preservação dos saberes e fazeres
da comunidade); 5 – Transporte pen-
sado em termos da comunidade local,
não só em função do turismo; 6 -
Pensar em termos da cultura local,
porque ela , por si só, acaba atraindo
o turista; 7 - Construção de um novo
cais na Ilha das Cobras, para inte-
gração entre os grandes barcos (es-
cunas) e o transporte motorizado
(lanchas e veículos); 8 - Manutenção
do  cais do Centro Histórico para
integração entre os pequenos barcos
de pesca e turismo; 9 - Caminho pú-
blico de borda d água entre os dois
cais, para pedestres e ciclistas, inte-
grando os moradores da Ilha das
Cobras/ Mangueira (que são os sa-
beres tradicionais e que representam
o patrimônio imaterial de Paraty) ao
Centro Histórico que representa o
Patrimônio material da cidade; 10 -
Disciplinar a convivência entre
ônibus e vans.

Proposta para o funcionamento
do Conselho da Cidade:

- Que seja representativo e legítimo
do conjunto da população (através de
voto);

- Que preste conta a essa popu-
lação;

- Que seja capaz de enunciar em
linguagem acessível às questões técni-
cas com a antecedência necessária para
que a comunidade possa se posicionar
e tomar as decisões;

- Se considerar como um grupo que
presta serviços  à comunidade.

GRUPO DE SANEAMENTO: ÁGUA,
ESGOTO, LIXO E ÁGUAS PLUVIAIS

DIAGNÓSTICO DOS PRINCIPAIS PROBLE-
MAS DO MUNICÍPIO E PROPOSTA DE PRIO-
RIDADES

Poluição indiscriminada dos rios,
praias, lençóis freáticos, falta de
condições de higiene na coleta, adução
e distribuição de água no município
em geral, depredação de nascentes, de-
vastação de matas ciliares, redução do
volume dos mananciais, lançamento de
esgotos em valas abertas e delas nos
rios e praias, lançamento de lixo nos
rios e praias, depósitos de lixo a céu
aberto, contaminando as águas, plan-
tações e fauna marinha, que servem de
alimentos, disseminando doenças, e,
finalmente, a mistura das águas
pluviais com os esgotos, disseminando
doenças, inclusive através da água po-
tável, que já apresenta níveis alar-
mantes de bactérias e até de pro-
tozoários responsáveis por doenças de
difícil cura.

Falta de programas para enfren-
tamento desses problemas,  agravado
pela falta de capacidade de fiscalização
da Prefeitura e de  consciência da popu-
lação em geral sobre a importância do
tema e do seu papel como responsável
pela solução dos problemas relacio-
nados e, também, de parceria efetiva
entre o poder público e o privado para
enfrentar esses problemas.

COMO PRIORIDADE, FORAM LISTADOS:
1. Falta de consciência da popu-

lação sobre o problema e do seu papel
como responsável pela solução;

2 - Falta de parceria efetiva entre
o poder público e o privado para en-
frentar esses problemas;

3 - Falta de  um sistema adequado
de coleta e tratamento de esgotos;

4 - Falta de  um sistema adequado
de captação e distribuição de água;

5 - Falta de  um sistema adequado
de disposição e tratamento do lixo;

6 - Falta de  um sistema adequado
de canalização de águas pluviais, hoje
misturado com o esgoto;

Foram eleitos 7, pois o represen-
tante das concessionárias aban-
donara a plenária. Delegados Elei-
tos: Governo Municipal - Ariel
Seleme (secretário de Planeja-
mento), Marcos Marques da Silva
(fiscal da Secretaria de Obras);
Movimentos Sociais - José Joa-
quim Bittencourt – (Comamp), Al-
mir dos Remédios (Comamp); Em-
presariado - Tymur Klink; Associa-
ções de Classe/Ongs - Wilson Ro-
cha ( Associação de Engenheiros
e Arquitetos); Sindicatos - Wilson
Leal (presidente do Sinpar).

Carlos Dei

Marco Marques, Francino Pires, Isabelle Cury, José
Cláudio,Marcos Vinícius,  Ariel Seleme
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COMAMP - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E A VOTAÇÃO DA LDO

Em 18 de junho, vários represen-
tantes de Associações de Moradores
compareceram à sessão da Câmara
Municipal de Paraty para acom-
panhar a votação da LDO, cuja pro-
posta foi enviada pelo Executivo Mu-
nicipal, àquela Casa, em dia 15 de abril
para apreciação e votação.

Como se sabe, a LDO é a Lei que
direciona as ações do governo muni-

Como a Câmara de Vereadores
entra em recesso no mês de julho, a
2ª votação da LDO ocorreu no dia
27, e confirmou a aprovação.

Uma vez aprovadas as diretrizes
de governo, o Executivo Municipal
passa a trabalhar a Proposta
Orçamentária para 2004 (também
chamada de Lei do Orçamento Anual
– LOA), tendo até 31 de agosto para
envia-la à Casa Legislativa.

O Comamp já oficiou a Secre-
taria de Obras, para que esta apre-

sente os valores para as metas físicas
indicadas pelas 18 Comunidades que
se mobilizaram e enviaram suas de-
mandas para o Orçamento Participativo
de 2004.

  A título de esclarecimento, info-
rmamos que cabe à Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão, dentre outras atri-
buições, “o incentivo e o fomento do
Orçamento Participativo”.

Para facilitar o entendimento e o
acompanhamento de todas as etapas
do processo, leia o quadro mostrado a
seguir.

 Joaquim Bittencourt
cipal para o próximo ano. Contudo,
por falta de parecer da Comissão de
Orçamento da Câmara, a votação
marcada para junho foi adiada,
frustando a expectativa de várias
lideranças comunitárias que compare-
ceram àquela sessão legislativa.

Em 25 de julho, desta vez sem a
presença das Associações de Mora-
dores, a LDO foi submetida à 1ª

votação e aprovada por unanimidade
pelos vereadores presentes, que
incluíram cerca de 34 emendas ao tex-

to original.
Encerrada a votação, o presidente

da Câmara, vereador Carlos José (Ca-
sé), assim se expressou:  “Uma das
leis mais importantes que esta Casa
vota no ano é a Lei das Diretrizes
Orçamentárias e o Orçamento no final
do ano ... Demos um passo impor-
tante para o Orçamento Participativo
tão aguardado pelo Comamp. É um
passo que a Câmara de Vereadores dá
no sentido de democratizar cada vez
mais a gestão pública”....

 (1) Data de referência de envio do
PPA (Plano Plurianual de Inves-
timento) à  Casa Legislativa: sempre
o primeiro ano de mandato do
prefeito. Duração: até o primeiro
ano de mandato de seu sucessor.
No âmbito municipal, a gestão or-
çamentária participativa incluirá a
realização de debates, audiências e
consultas públicas sobre as pro-
postas do plano plurianual, da lei
de diretrizes orçamentárias e do
orçamento anual , como condição
obrigatória para a sua aprovação
pela Câmara Municipal (conforme
determina o ESTATUTO DA CI-
DADE - Lei Federal No. 10.257 de
2001).

PROPOSTA DE AÇÕES GERAIS PARA UMA

POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E
PROPOSTA DE FONTES DE RECURSOS.

Efetivação de um pacto entre o
poder público e a comunidade para
se empreenderem ações eficazes para
combater esses problemas;

1 - Campanha de conscientização
da população em geral sobre a impor-
tância do tema e do seu papel como
responsável pela solução dos pro-
blemas.

Levantamento minucioso das
necessidades, estudo técnico e
econômico dos dados levantados,
projeto físico-financeiro e recursos
para a implementação de sistemas de:

1 - Sistema de esgoto sanitário;
2 - Sistema de abastecimento

d’água;
3 - Sistema de coleta seletiva, reci-

clagem e destino final do lixo;
4 - Sistema de águas pluviais

separado do esgoto;
COMO FONTE DE RECURSOS: A TARI-

FAÇÃO DOS SERVIÇOS, DOTAÇÃO DE RECUR-
SOS ESTADUAIS E FEDERAIS, OU DE ONGS

OU BANCOS COMO O DE DESENVOL-
VIMENTO, MUNDIAL ETC.

PROPOSTA DE AÇÕES GERAIS PARA

UMA POLÍTICA ESTADUAL E NACIONAL DE

SANEAMENTO E PROPOSTA DE FONTES DE

RECURSOS:

No nível estadual e federal, não
se vislumbrou nada de novo além do
que se considerou válido para o Muni-
cípio, senão a necessidade de asso-
ciação regional entre várias unidades,
municípios e estados, na solução
desses problemas quando comuns,
como o abastecimento d’água, por
exemplo.

POLÍTICAS URBANAS & HABITAÇÃO

A arquiteta Isabelle Cury, do
IPHAN, traçou um histórico da legis-
lação que incide sobre o município de
Paraty e apresentou o mapa de
zoneamento, feito em 1972, que serve
à Lei Municipal 608/81; e o mapa
feito em 1995, quando da revisão do
Plano Diretor de 1972. Alertou para
o crescimento desordenado de Paraty
que vem acontecendo nos últimos
anos em velocidade bem maior do que
nos municípios vizinhos. Informou a
todos sobre a modernidade do Plano
Diretor atual, votado em dezembro
de 2002, que ainda não entrou em
vigor devido à falta de um novo mapa

de zoneamento condizente, o qual era
previsto para ser feito e aprovado
num prazo de 120 dias a contar da
promulgação do Plano Diretor, e já se
passaram mais de 180 dias.

Em seguida iniciou-se o debate dos
participantes, durante o qual a mesa
coordenadora registrou as diversas
propostas que surgiam. As propostas
foram afixadas à vista de todos e
postas em discussão, resultando nas
seguintes conclusões do grupo:

PRINCIPAIS PROBLEMAS DE PARATY

A ignorância, pela comunidade,
das áreas definidas como públicas, fa-
cilitando a ação de invasores. Para re-
solver este problema é preciso le-
vantar e divulgar as áreas públicas
municipais resultantes dos projetos
de loteamentos aprovados de acordo
com as leis federais, explicitando os
invasores e impedindo a utilização
das áreas de praça e recreio para ou-
tros fins que não o de lazer;

O êxodo rural que sufoca a cidade;
A solução seria incentivar a fixação
do cidadão no campo.

A não-definição dos espaços de
borda d’água permite ações irregu-
lares; Portanto é urgente definir a bor-
da d’água;

O desrespeito às pessoas e às
leis é um dos principais problemas,
que só pode ser combatido pela
prática contínua das formas de
participação popular.

POLÍTICAS MUNICIPAIS

Revisão urgente do Plano Di-
retor para fazer e aprovar os mapas
correspondentes e incluir a lei de
bairros;

Votar e nomear um Conselho
Municipal de Urbanismo e estru-
turar melhor os demais  conselhos;

Promover a efetiva fiscalização
para o cumprimento da lei;

Reativar os distritos, descentra-
lizando a administração;

Formação de uma Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano
e Habitação, já prevista na lei orgâ-
nica do município;

Municipalização das áreas ru-
urbanas (adensamentos demográfi-
cos na zona rural).

PROPOSTAS PARA O GOVERNO

ESTADUAL E FEDERAL

Formular um projeto urgente
para desenvolvimento sustentável
na zona rural, a fim de conter o êxodo

rural que é um dos piores agravantes
do processo de favelização nos núcleos
urbanos;

Formular um plano ou política
nacional de habitação;

Promover a regionalização, inte-
grando prefeituras de municípios vizi-
nhos, mesmo quando pertencentes a
estados distintos;

Integração do poder público com o
empresariado, dando suporte à política
de habitação;

Geração de oportunidades de
trabalho e renda;

Transferência do campo de aviação,
que hoje separa a cidade em duas áreas,
para a barra grande, de modo a servir
como centro regional de transportes;

Integração, principalmente no
governo federal, das políticas de
emprego e de agricultura familiar aos
programas urbanos, de forma a
minimizar o êxodo rural;

Criar novas formas de habitação
sem propriedade.

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

Criar a comissão municipal de
habitação como instrumento de ação;

Divulgação nas comunidades da
legislação e das condições  de parcela-
mento e ocupação do solo;

Realizar as audiências públicas con-
forme legislação.



7Folha do LitoralAGOSTO 2003

 Paraty: marco do Caminho do Ouro

Para resgatar a história política e
econômica e reativar os valores cul-
turais das comunidades no trajeto, o
Sebrae e a Prefeitura de Paraty inau-
guraram o marco do Caminho do Ou-
ro (uma peça de aço com 8m de altura
1,75m de largura, pesando 5 to-
neladas), na comunidade da Penha,
km 8 da Estrada Paraty-Cunha, em
25 de julho, dando início ao processo
de revitalização do Caminho do Ou-
ro, num concorrido evento, que teve
a participação de cerca de 400
pessoas, entre autoridades locais,
estaduais e nacionais líderes comuni-
tários, moradores, turistas, represen-
tantes de instituições e jornalistas.
O evento foi aberto e conduzido pelo
secretário Municipal de Turismo e
Cultura, José Pital.

Também conhecido como Trilha
Goianá, Estrada da Serra do Facão,
Estrada Geral da Serra do Mar, Ca-
minho Velho, Caminho da Serra e Ca-
minho Marítimo-Terrestre, o Cami-
nho do Ouro (nome herdado do Sítio
Histórico Ecológico Caminho do
Ouro) que data do século XVII, foi
aberto sobre uma trilha dos índios
Goianás para escoamento de ouro e
pedras preciosas de Ouro Preto
(MG) e parte do café produzido no
Vale do Paraíba, tendo sido uma das
primeiras vias de integração e
transporte do país, hoje é uma das
prioridades do Ministério do Turis-
mo, conforme afirmou o repre-
sentante do ministro Mares Guia,
José Roberto Oliveira, que, somando
com os trechos em São Paulo e Minas
Gerais (1400 km), gerará 178 mil
empregos, 15% da meta do governo
federal até 2007.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

A revitalização do Caminho do
Ouro é um elemento vital para o plei-
to do título de  Patrimônio da Hu-
manidade pelo município. A trilha
foi redescoberta em 1989 por um gru-
po do Centro Excursionista de Pa-
raty que teve a idéia de formatar um
projeto de revitalização, tendo como
grande incentivador o professor Ar-
mando de Barros, da UFF, que criou
um ciclo de palestras “A história do
Caminho do Ouro em Paraty”, há seis
anos e, posteriormente ganhou o
Sebrae como aliado.

O Sebrae-RJ encomendou o
projeto aos guias de turismo de
Paraty e, integrando-se ao projeto
Estrada Real, iniciado em Minas
Gerais, fechou parceria com a Pre-

feitura Municipal, Instituto Cultural
SNA, Instituto Estrada Real e partiu
para o desafio de concretizar este
‘sonho’, que se inicia com o lan-
çamento deste que foi o 2º marco, o
primeiro foi fincado em Cachoeirinha
da Serra de São José (MG).

CAMINHADA

Um grupo de jornalistas parti-
cipou de uma caminhada pelo Ca-
minho do Ouro, até um trecho do Sí-
tio Histórico Ecológico, quando ou-
viram relatos dos guias de turismo
Renan e João Bee, tendo a opor-
tunidade de registrar o exótico serviço
de ‘frigo-burro’ (burros com cestas
que levam água e bebidas para os tu-
ristas), trechos com calçamento de
pedras no estilo pé-de-moleque, o
marco da sesmaria, a exuberância da
serra, com árvores frondosas, ca-
choeiras, flores, o clima agradável de
montanha. O guia de turismo João
Bee contou  que o calçamento de pe-
dras facilitava as tropas, que per-
corriam o caminho em 40 dias e pre-
cisavam atravessar trechos alagados,
especialmente em Paraty. Observou
que no século XVII a travessia do
Caminho do Ouro era feita em lombo
de jegue. Disse ainda que já há pro-
cura de turistas para caminhada até a
divisa de São Paulo, mas que não há
guias especializados para esse trecho
difícil, dentro da mata fechada, sendo
assim, o projeto prevê a formação
desses guias.

No Sítio Histórico Ecológico,
uma pausa para o descanso, a degus-
tação da tradicional pinga artesanal
de Paraty e o delicioso caldinho de
feijão, preparado no fogão à lenha,
‘cortesia da casa’, selou o fim da ca-
minhada na paradisíaca sede cercada
de gigantescas pedras, azaléias,
borboletas, canto de pássaros, tran-
qüilidade,  sons da Mata Atlântica -
que merece a chance da revitalização
e preservação, além da visão da ci-
dade, “lá longe”, “pousada” às
margens dos rios Matheus Nunes e
Perequê-açu e da baía da Ilha Grande,
delineando o início do final poético
do litoral sul fluminense.

.
O QUE DISSERAM

Paulo Mauricio Castelo Bran-
co (Sebrae/RJ) - ... No Brasil o
turismo está muito associado à
questão da natureza, do natural, que
é bonito também, sem dúvida nenhu-
ma, mas não é só isso. Aqui tem

natureza, mar, montanha, praia, tudo
o que possa imaginar e, além disso,
tem a história, tem a cultura, tem a
história do Brasil, essa passagem
importante da interiorização do Brasil.
Então, quando você consegue reunir
todas estas condições para que tudo
dê certo, para que isso aqui progrida
cada vez mais. Nós do Sebrae preten-
demos cada vez mais qualificar não
só os alambiqueiros como falei antes,
mas as pousadas, os guias turísticos,
para que possam atender melhor às
pessoas que aqui chegam, criar um
selo de qualidade, premiar aqueles que
realmente atingiram um nível de
qualificação desejável, adequado, um
prêmio de qualidade. Vamos pros-
seguir o trabalho sempre junto com
os parceiros.

Eberhard Aichinger (Instituo
Estrada Real) –... agora, através
deste fantástico programa da Estrada
Real, teremos condições, não só de
recuperar toda essa preciosidade que
escoou (ouro para Portugal e, daí para
outros países da Europa) por este
caminho... teremos, via turismo,
condições de recuperar muito além do
que esse valor que escoou. Teremos
condições também, através deste
programa, de trazer melhor  qualidade
de vida, oportunidade de emprego,
geração de trabalho para toda a
comunidade envolvida no entorno
desta Estrada Real ... E a somatória
desses produtos se transformam no
grande produto Estrada Real... Este
programa transformará esta região, de
Paraty a Diamantina, do Rio de
Janeiro a Ouro Preto no maior destino
turístico do Brasil...

Otávio Alvarenga (SNA e Inst.
Cultural SNA) - ... Em São João Del
Rey, no dia dezenove de abril iniciou-
se essa grande bandeira que era um
programa e, hoje, é uma realização,
com a marca de Estrada Real... O que
me encantou em Paraty, não foi só
Paraty de pinga, cachaça ótima... mas
também os cirandeiros, que já é para
nós o turismo interno, um bom guia,
que já tem aqui, o que deixa todos nós
encantados... queremos bem e aqui
existe uma importância grande e
merecida dada aos goianás, aos índios,
vendendo suas coisas aqui... essa
estrada é a espinha dorsal que pode
trazer benefícios para o país inteiro...

Marcos Ribas (Sítio Histórico
Ecológico) – Contou que morava no
centro histórico de Paraty e, nas
madrugadas, ouvia o tropel de cavalos,
o que o levava a imaginar como seria

esta cena no século XVII. A partir daí
teve a idéia de criar o Sítio Histórico
Ecológico Caminho do Ouro, um pro-
jeto auto-sustentável com o objetivo
de resgatar a história, promovendo o
turismo ecológico e cultural. Ressaltou
a parceria firmada entre o Sebrae, os
guias de turismo de Paraty e a Pre-
feitura, que possibilitou o levan-
tamento de toda a trilha até a divisa
com São Paulo e a viabilização da idéia
como projeto concreto de revitalização
que ora se iniciava com o lançamento
do marco do Caminho do Ouro. Disse
que o Sítio Histórico Ecológico encon-
trava-se na primeira fase do projeto e
que, com o marco, entra na 2ª fase, e
que espera poder transformá-lo no
Museu Aberto Caminho do Ouro,
integrado com o projeto do Sebrae,
Instituto Estrada Real, em parceria
com a Prefeitura, SNA, governo
estadual e governo federal.

José Roberto Oliveira (Minis-
tério do Turismo) – “...Esse produto
Estrada Real, com certeza, se coloca
como um dos principais produtos
turísticos que está sendo fomentado
nesse momento no Brasil, será, com
certeza, um dos principais produtos
para o mercado, tanto nacional como
também internacional. Quero deixar
para todos um abraço do ministro
Mares Guia, que me mandou aqui para
dizer que esse projeto  é prioritário
para o Ministério do Turismo e que
terá apoio total para valorização e para
o desenvolvimento ”. Disse que é pre-
ciso reforçar as parcerias e valorizar
as características próprias, lembrando
que os índios não desapareceram, pois
“encontram-se na nossa cara, nos nos-
sos gestos”.

Sérgio Ricardo Martins (Turis-
rio) -  Reiterou a disposição da go-
vernadora Rosinha Matheus em apoiar
a iniciativa e convidar o ministro Ma-
res Guia para percorrer o Caminho do
Ouro futuramente. Lembrou como é
interessante a atividade turística,
observando que, enquanto os oradores
falavam, passavam pessoas de bici-
cleta, vindo das trilhas e outros de
‘sunga’, saindo das cachoeiras. Res-
saltou ainda que quando esteve com o
secretário de Turismo, Tito Ryff e o
ministro do Turismo, no lançamento
do primeiro marco, Mares Guia afir-
mou que ajudaria Paraty na luta pelo
título de Patrimônio da Humanidade,
na revitalização do Caminho do Ouro
e na recuperação da BR 101. Por fim,
disse que os poderes públicos e as
instituições precisam resolver o

problema da Estrada Paraty-Cunha.
Luís Carlos Bar-

bosa (Sebrae nacio-
nal) – O Sebrae, defini-
tivamente, aposta no
turismo, porque essa é
uma força no potencial
que o Brasil tem de ge-
ração de emprego e ren-
da e, exatamente, através de pequenos
negócios. Neste sentido, o Sebrae, ne-
sse momento está apoiando cerca de
50 produtos turísticos em todo o Bra-
sil. Este da Estrada Real é efetivamente
emblemático, significa o processo pelo
qual o Sebrae quer implementar em
todo o Brasil, que é o turismo em bases
sustentáveis. Aquele turismo que, além
de desenvolver negócios, gerar efeti-
vamente riqueza, ao mesmo tempo
procura equilibrar-se no ponto de vista
da proteção, da preservação ambiental
e também no resgate cultural e social...
O Sebrae estará apoiando este projeto
e o turismo no Brasil.

Carlos José Gama Miranda –
Casé (presidente da Câmara dos Ve-
readores) – A importância do Ca-
minho do Ouro foi aqui muito levan-
tada, de trazer o turismo para a região,
o turismo é a nossa moeda, agora, o
que está acontecendo é mais impor-
tante do que o próprio dinheiro, é o
resgate de uma cultura, da história do
povo brasileiro... O dinheiro vai ficar,
sim, em nosso município, em nossa
região, mas a história, a cultura vai se
espalhar por todo o Brasil. Gostaria
de agradecer ao Sebrae por esta par-
ceria, neste e nos demais projetos.
Gostaria de citar a lei, aprovada por
unanimidade na Câmara Municipal,
tombando o nome “Pinga artesanal de
Parary”, para preservar esta tradição...

João Mendes (prefeito de
Cunha) –  Cunha também está pre-
sente nesta parceria, na importância
desse Caminho do Ouro. O desenvol-
vimento que nós, pessoas públicas,
temos que ter sempre em mente é o
bem da nossa população, é fazer com
que as coisas aconteçam... O município
de Cunha está à disposição do trajeto
do caminho da Estrada Real...

José Cláudio (prefeito de
Paraty) – Representa o resgate da nos-
sa história política e econômica e a rea-
tivação dos valores culturais. Repre-
senta a limpeza e a manutenção do
Caminho do Ouro. Mais do que um
marco histórico, representa um grande
passo para  a economia com o ouro
novo, que é o turismo, o desenvolvi-
mento sustentável, o turismo ecoló-
gico, o turismo cultural.

O marco instalado hoje é o marco
da integração, ...por muito tempo este
caminho ficou abandonado e, hoje,
iniciamos esse resgate cultural, funda-
mental para instrumentar, para concluir
o nosso programa para elevar Paraty à
condição de Patrimônio da Huma-
nidade e, mais do que isso, integrar,
incluir todos esses 188 municípios dos
estados de Minas Gerais, São Paulo e
Rio de Janeiro, em um novo processo
de fomentação do turismo e da geração
de emprego e renda. É preciso que
tenhamos bastante clareza nesse pro-
jeto e muita tranqüilidade para apoiar
definitivamente, de maneira muito
efetiva e pouco burocrática...

João Carlos, Ricardo Raed, Carlos José, Sérgio Ricardo, Paulo Maurício, João Mendes, José Cláudio, José Roberto Oliveira, Otávio
Alvarenga, Eberhard Aichinger, Paulo Castilho , Marcos Ribas
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Apesar dos imprevistos, ninguém tem dúvida 

quanto ao sucesso e a importância da I Feira Literária In-
ternacional de Paraty, entre os dias 1 e 3 de agosto, home-
nageando o poeta Vinícius de Moraes, idealizada pela edi-
tora Liz Calder, com rica programação traçada pelo jorna-
lista Flávio Pinheiro, cujo coração foi a reinaugurada Casa 
da Cultura que, além dos escritores  além de escritores re-
conhecidos da literatura nacional e internacional, teve co-
mo convidados especiais o ministro da Cultura Gilberto 
Gil, Chico Buarque, Adriana Calcanhoto, Ferreira Gullar 
Antônio Cícero, ciceroneados por Suzana de Moraes, ci-
neasta e filha mais velha do 'poetinha' e o escritor paratien-
se José Carlos de Oliveira Freire.

Foram três dias de intenso intercâmbio literário e 
turístico entre escritores e leitores  sendo este o primeiro 
festival internacional literário do gênero na América do 
Sul - teve o objetivo de colocar Paraty nos trilhos do 
prestígio e estimular o gosto pela literatura e cultura brasi-
leiras fora do país. A abertura do evento foi marcada pela 
leitura de poemas de Vinícius de Moraes e entoação de 
canções com letras do poeta por Gil, Chico, Adriana 
Calcanhoto e Antônio Cícero, como “Soneto de 
Separação”, “Medo de Amar”, “Formosa”, “Eu sei que 
vou te amar”, “O poeta aprendiz”, entre outras, ruido-
samente aplaudidos pela seleta platéia na tenda armada na 
Praça da Matriz, tenda “vip” que, guardada por um bata-
lhão de seguranças, excluiu moradores de Paraty e todos 
que foram à Festa Literária como cidadãos comuns, apre-
ciadores ou curiosos pela descoberta de um mundo novo e, 
obviamente, não tinham seus nomes “na lista”, pro-
vocando a reação de d. Elenice (Pousada Mira Mar) que 
comentou: “eu bem que tentei ir à Festa Literária, mas 
tinha tanto segurança que nem cheguei perto. Era um ne-
gócio deles pra eles mesmos, dentro daquela tenda”. Si-
tuação repensada pela organização do evento, cujo final, 
na mesma tenda, agora escancarada, contemplou a 'galera' 
com o apoteótico show do genial Tom Zé, “smocando” 
todos na “estética do arrastão” e o final dançante com a DJ 
Ângela, no domingo. 

Escritores que participaram do evento: Ana 
Maria Machado, Milton Hatoum; Chico Mattoso, João 
Paulo Cuenca e Santiago Nazarian (Parati  Para Mim); 
Luiz Ruffato, Tabajara Ruas, Julian Barnes, Eric Hobs-
bawm, Hanif Kureishi, Zuenir Ventura, Adriana Falcão, 
Joaquim Ferreira dos Santos, Ferreira Gullar; Jurandir 
Freire Costa, Drauzio Varella, Millôr Fernandes. Ruy 
Castro, Daniel Mason, Bernardo Carvalho; Marçal 
Aquino, Patrícia Melo; Don DeLillo, Eduardo Bueno.

   Off-Flip  nas paralelas

   A produção literária local foi celebrada com um  En-
contro Paralelo, nos dias 01 e 02 de agosto no qual foram 
apresentados os autores e suas obras relacionadas com a 
cidade, com leitura de textos do historiador Diuner de 
Mello e dos autores José Carlos de O. Freire (Zézito) e 
Themilton Tavares. Luís Perequê leu poemas de Zé 
K l e b e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

        De gênios e fossos

      A intenção de todos foi das melhores e tomara que os 
resultados das palestras e debates tão ímpares, conduzidos 
por mentes brilhantes, tornem-se palpáveis e transfor-
mem-se, “numa escada em direção à iluminação” para o 
cidadão comum, como disse Tom Zé, ao final da sua apre-
sentação, depois de uma batalha verbal (nossa) com os 
seguranças de plantão (um chegou a barrar o prefeito por 
um instante).
     Do comentário de d. Elenice e o do seu esposo, seu Jo-
ão, pescador - “eles deviam chamar os trabalhadores, os 
pequenos para uma palestra pra dizer que vai mudar, que 
vai ter chance de melhorar pra todo mundo, não um 
negócio fechado...”, observamos esse fosso um pouco 
mais próximo, ao entrevistar o simpático adolescente 
Leonardo Damasceno de Castro, 14 anos, morador do Pe-

requê (vila Residencial de 
Mambucaba- Angra dos 
Reis), que arrastava, sereno, o 
carrinho pelo calçamento de 
“pé-de-moleque”, cheio de 
esperança de vender todos os 
doces caseiros, feito pelo tio 
Isaías, morador de Paraty, 
contando com as milhares de 
pessoas das quais ouvira falar 
que encontraria na cidade. 
Sobre a Festa Literária, Da-
masceno contou que não tinha 
ouvido falar muito, “mas o 
pessoal mesmo é que ouviu 
muito, porque eu mesmo 
ficava trabalhando no Pere-
quê e vim pra cá só hoje. O 
pessoal falou que tava cheio, 
tava maneiro, lotado, mais de 
dez mil pessoas”, disse que 
ouviu falar de livros, lite-
ratura  “meu pai falava muito 
de literatura, de Monteiro Lo-
bato, Sítio do Pica-Pau Ama-
relo, mas não falava dos escri-
tores que estão aqui, não”.
   Perguntado sobre o que a-
chava da Festa Literária, Leo-

Edmar Ronch de Moura (foto 
1), estudante do pré-escolar do 
Taquari e Elisabeth Bittencour 
(foto 2) encaminham o texto do 
Folha do Litoral 
respectivamente a Eduardo 
Bueno e Eric Hobsbawn, 
pedindo um comentário dos 
escritores sobre o fosso entre a 
Festa Literária Internacional 
de Paraty  e o cidadão comum 
que não teve acesso ao evento

1

2

Leonardo Damasceno entre 
Carlos Dei e Dominique 
Tupinambá

Tom Zé (centro) e a equipe do Folha do Litoral, após a 
apresentação na Praça da Matriz 

   ERIC HOBSBAWN 

- historiador inglês
   O que me pareceu mais 
importante na palestra dele 
foi  a idéia de que a idade é 
uma vantagem, pois  as pes-
s o a s  d e  m a i s  i d a d e  
vivenciaram fatos da his-
tória (mesmo sem saberem 
disso) e o conhecimento do 
passado pode ajudar a com-
preender o presente. 
   Ele citou o exemplo de 
pessoas que se casaram du-
rante a crise dos mísseis de 
Cuba, quando o mundo todo 
acreditava que estávamos 
perto de uma catástrofe nu-
clear  essas pessoas têm u-
ma experiência dramática 
para contar, certo?
   FERREIRA GULLAR  

-poeta brasileiro - Na opi-
nião dele, a atual crise pela 
qual passa o ser humano (é 
uma crise pessoal e das artes 
também) é fruto da ênfase 
excessiva sobre o sensorial, 
o material. Falando sobre 
arte, ele disse que “toda arte 
é uma expressão, mas nem 
toda expressão é arte”.
   A história da Casa da Flor 
(uma construção em Cabo 
Frio, RJ)  essa casa foi cons-
truída por um pedreiro po-
bre e preto, que utilizou pe-
dra, barro e coisas jogadas 
fora que nem os mais pobres  
tinham querido (lixo mesmo  
vidros, plásticos etc).Esse 
pedreiro acreditava estar 
sendo guiado por Deus para 
fazer sua obra e, na opinião 
do poeta, “se a arte é a trans-
figuração da realidade, 
então, aquele pedreiro era 
um artista.”
JURANDIR FREIRE  

COSTA -psicanalista
   Ele disse que, atualmente, 
só os jovens, a juventude 
são importantes  ninguém 

nardo disse que “é bom 
falar mais sobre livros, 
pois muita gente não sabe 
ler e numa festa dessa po-
de aprender”. Observou 
que ele e muitos colegas 
gostam muito de ler, es-
tudar, enfatizando que 
não assistiu a nenhuma 
palestra por que não teve 
tempo disponível, não foi 
chamado por ninguém,  
“bem que queria vir, mas 
não deu”. Informado que 
haveria uma palestra 
final, com Eduardo Bu-
eno, além do show de 
Tom Zé e da festa de en-
cerramento, Damasceno 
concluiu - “hoje não te-
nho como ir, eu estudo de 
manhã, tenho que ir em-
bora pra dormir”. Pegaria 
o último ônibus, das 
22h30m para o Perequê.

quer ser velho, ninguém quer ser respon-sável pelo passado (e 
pelas tradições) e pelos valores morais  es-ta crise que o ser 
humano está vivendo é fruto exatamente dessa ausência de 
valores. Ele acha que as pessoas não pensam mais em deixar um 
mundo melhor do que encontraram.
    Disse uma coisa muito bonita :  esta é uma geração que não 
pensa em evitar a morte com uma destas alternativas  ou a eter-
nidade prometida pela religião, ou a imortalidade propor-
cionada por um mundo no qual deixemos testemunhos do que 
fizemos aqui : temos a tarefa de imaginar mundos melhores para 
deixar atrás de nós.
DRÁUZIO VARELA -  médico - Disse que a violência urbana 
é uma doença contagiosa  e que a reação da sociedade a ela é 
sempre emocional e o pior é que não sabemos quais são as raízes 
dela. Disse também que são pelo menos três os fatores de risco 
para que um jovem torne-se violento: Infância sem carinho; 
Adolescência sem limites (crise de autoridade, tudo é per-
mitido); Convivência com marginais (criança na rua, sem es-
cola, sem os pais por perto); e lembrou que esses três fatores 
não são exclusivos das classes pobres  eles existem, sim, nas ca-
madas mais favorecidas da população.

   Eduardo Bueno - Para a professora de História, Dominique 
Tupinambá, Eduardo Bueno foi o único destoante da etiqueta na 
Flip, que “desafinou o coro dos contentes” com sua irreverência e 
descontração. Para ela, o jornalista/escritor/historiador, foi 
didático e verdadeiro no “caminhão” de informações que 
despejou durante duas horas para uma platéia interessada e 
apreensiva. Dominique ressaltou a desorganização, não do 
pensamento, mas da forma com que ele colocou tanta 
informação, com tradução simultânea feita pelo escritor e pelas 
tradutoras que, quase sempre, confundiam o entendimento por 
parte da platéia, especialmente a que assistia à palestra na tenda, 
da Praça da Matriaz, desconfortável, sentada em um chão frio e 
úmido.

   Após seis horas de viagem, mesmo sem as honrarias de ministro, pronto 
para dar toda sua energia peculiar, um sorridente Tom Zé hu-mildemente 
ficou à mercê da queima de fogos para iniciar a sua apre-sentação ímpar. 
E, após o último estouro no ar,  voltou ao palco para a-visar que dependia 
de alguém apresentá-lo ao público para iniciar o show. Como o mestre de 
cerimônia não apareceu, ele mesmo sugeriu que o contra-regra o fizesse. 
Este, “nada literário”, como acentuou o compositor posteriormente, foi ao 
microfone e falou “senhoras e se-nhores, com vocês, Tom Zé”. A partir 
daí, foi uma magia só, na qual nosso inquieto 'Dom Quixote do sertão', 
dispensando “a mula da ótica” do “milord”,  fez a ponte entre a 
intelectualidade e a massa que “não tinha o nome na lista”, 
protagonizando um belo encerramento para a Festa Literária 
Internacional de Paraty. 
   Folha do Litoral-Paraty hoje ocupa o 4º lugar no índice de 
analfabetismo no Estado do Rio de Janeiro (censo de 2000). É inte-
ressante ter acontecido a I Festa Literária Internacional de Paraty. Nes-se 
contexto, o que você falaria para a população urbana e rural que não teve 
acesso a esta festa literária...?
       Tom Zé - Quando eu era criança, na nossa sociedade, em Irará, não 
era nem certo se as famílias ricas deviam botar os filhos pra estudar. Eu fui 
estudar depois que meu pai e minha mãe tiveram uma discussão (risos), eu 
fui me alfabetizar depois desta discussão, minha mãe ganhou a discussão, 
que ela achava que eu devia me alfabetizar.
Hoje, eu posso dizer a vocês que isso merece qualquer esforço, a trans-
formação que isso faz na vida da gente é tão radical que é como subir uma 
escada em direção à iluminação. A coisa da possibilidade de ler, desse 
nourrau básico, que é o alfabeto, é uma coisa tão vital nesse mundo, que 
pode dar às pessoas tantas alegrias, tanta felicidade e tanta informação na 
vida prática, a capacidade de se movimentar, de se comunicar, de saber o 
que está escrito e tal, fora essas coisas triviais, mas tem também o lado 
metafísico, o lado, digamos até, de alguma maneira religiosa, que leva a 
pessoa para um patamar mais alto da sua condição de criatura humana, do 
respeito por si próprio, de resgatar a dignidade...
   Então, eu, como vocês, conheci o mundo onde o alfabeto não era 
presente. Até os oito anos de idade eu não conhecia uma letra. E, depois, 
conheci este mundo, que é como se descortinar, dar alegrias e felicidades 
internas tão grandes e utilidades e respeito para a cidade e, também, 
resulta como subproduto respeito pra comunidade, pra cidade, pra tudo...  

Tom Zé

Comentários de Elisabeth
 Bittencourt

Carlos Dei


