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TRADIÇÃO SE CONQUISTA
COM QUALIDADE

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

No mundo deserto de virtudes
repousa o lago de falsas verdades.
Estagnados espelhos de águas 
obscuras
refletem imagens de omissos 
narcisos.
Náufragos de egoísticos vazios 
viscerais
nadam de costas para o imundo pano 
de fundo.
Convictos de que os fins justificam 
os meios,
morrem afogados por si e sós na 
praia da ignorância.
Sem a razão (de Virgílio) e a fé 
Divina (de Beatriz)
descem às mais profundas trevas do 
inferno (de Dante). 
Cegos pelo falso brilho da sua 
estrela, 
jamais verão o milagre da luz de uma 
vela.
Por mais singelo que seja o brilho 
dela,
na escuridão da noite a sua verdade 
se revela.
Gotas incandescentes de sangue e 
suor, caindo como chuva sobre a 
água suja e parada,
eclodem como ondas renovadoras da 
consciência de que, transparentes, os 
meios justificam os fins. 
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Para entendermos este novo conceito 
de qualidade, é preciso limpar as portas 
de nossa percepção das crenças de que 
os fins justificam os meios e a ciência e 
a tecnologia podem resolver tudo. 

Para não cairmos no vazio desta visão 
técnica e individualista, é preciso 
estarmos atentos às armadilhas da 
Qualidade Total das eficientes 
máquinas de guerra que, por si só, 
destroem  o significado das palavras 
qualidade e total, e nos arrasta 
juntamente com o mundo para a beira 
de um colapso.

O desenvolvimento de uma cultura de 
Qualidade Integral em uma empresa, 
comunidade, município ou país tem 
como base os princípios e valores dos 
seus indivíduos  que - organizados em 
torno de suas habilidades, buscam 
soluções para suas prioridades comuns, 
de forma participativa e determinada, 
sem corromper os ciclos dos processos - 
estabelecem uma nova ordem social, na 
qual os fins só justificam os meios se os 
meios, eticamente, justificarem os fins.                                       Orçamento Participativo o caminho

para uma Gestão Pública da Qualidade
Orçamento Participativo o caminho

para uma Gestão Pública da Qualidade
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CAMPINHO - PARATY

Apesar de resultados pouco con-
sistentes, foi realizada nova audiência
pública na Câmara Municipal,  em 24
de outubro, sobre a situação do SPU,
desta vez tendo sido formada uma
Comissão de Trabalho para estudar a
linha demarcatória das propriedades
em relação às terrenos dce marinha.

Devido à delicadeza da questão,
que levou diversos cidadãos paratien-
ses e até a Prefeitura Municipal a
terem seus nomes inscritos na dívida
ativa da União, com seus nomes le-
vados ao CADIN, sem acesso a cré-
dito bancário, cheque especial, con-
vênios, etc, o auditório da Câmara su-
perlotou e, entre as autoridades pre-
sentes estavam o presidente da casa
Carlos José – Casé, os vereadores
Lauro Cantídio, Joaquim Alonso,
Delmo Afonso Marco Antonio; os de-
putados Bispo Rodrigues, Luiz Sé-
rgio, Aurélio Marques; José Cláudio
(prefeito), João Carlos (vice-pre-
feito), José Benedito de Melo (ex-pre-
feito), José Carlos Simony (SPU), Lu-
iz Carlos (OAB), entre outros

CRÍTICAS CONTUNDENTEs

Após levantamento histórico do
SPU, feito pelo vice-prefeito João

Carlos, análise crítica do presidente
da OAB Paraty, Luiz Carlos, sobre o
absurdo do cadastro de propriedades
elaborado pelo SPU e sobre as conse-
qüências  para os cidadãos paratienses,
inscritos na dívida ativa da União, em
face da “flagrante ilegalidade da co-
brança da taxa de SPU” seguiu-se o
posicionamento dos deputados Luiz
Sérgio, Aurélio Marques e Bispo Ro-
drigues, predispondo-se a ajudarem a
resolver a questão.

O ex-prefeito Dedé deu seu tes-
temunho afirmando que essa situação
está estrangulando a vida econômica
da cidade. Casé lembrou que, quando
da demarcatória de 1986, ninguém foi
avisado de que seu imóvel estava den-
tro dos terrenos de marinha e que esse
aviso só ocorreu em 1988. O prefeito
José Cláudio lamentou o fato de a Pre-
feitura ter sido inscrita na dívida ativa
da União por causa de uma dívida de
R$ 25 mil e, por isso, não ter mais a-
cesso a créditos federais.

PASSO IMPORTANTE

José Carlos Simony (SPU) entre-
gou ao Presidente da Câmara dos Ve-
readores uma Portaria (de número 248,
de 21.10.2003), assinada pelo Secre-

tário do Patrimônio da União, Hélvio
Gaspar, nomeando uma Comissão
que teria cinco dias úteis para veri-
ficar como é que se chegou à atual  li-
nha demarcatória.

Depois que essa Comissão termi-
nar o seu trabalho, caso ela conclua
que a atual demarcatória está errada,
será nomeada outra Comissão, com
um prazo de  90 dias para elaborar
nova demarcatória. Nesta segunda
comissão, a comunidade poderá fa-
zer-se representar – na outra não,
porque ela é apenas técnica.

Quanto à dívida pública da Pre-
feitura, em 14.10.2003 foi enviado um
ofício, pedindo que a dívida seja can-
celada. A dívida da população de
baixa renda só será estudada depois
de apresentado o parecer da primeira
comissão e se ela entender que deve
ser feita a nova demarcatória, então,
será requerida a suspensão da dívida
do povo até a conclusão dos trabalhos
da segunda comissão.

Domingos Oliveira sugeriu o
acompanhamento, pela sociedade,
dos trabalhos dessa comissão. Case,
então, sugeriu que, ao final da audi-
ência pública, fosse constituída uma
comissão de paratienses para isso.

Colaboração: Elizabeth Bitten-
court

A comunidade do Campinho (Pa-
raty) sediou o I Encontro dos Qui-
lombolas do Estado do Rio de Janeiro,
nos dias 3, 4 e 5 de outubro, que teve
o objetivo de criar a Associação das
Comunidades Remanescentes de Qui-
lombolas do Estado-RJ – Aquilerj,
visando à aglutinação e fortalecimento
das comunidades quilombolas no
estado, que se encontram fragmen-
tadas, ao resgate da cultura negra afro-
brasileira que vem sendo massacrada
ao longo das décadas, a exemplo da
organização que já existe no Mara-
nhão, São Paulo, Pará, bem como à
consolidação parcerias com empresas
e instituições como  Eletronuclear,
Petrobrás, Banco do Brasil, entre ou-
tras que já vêm dando apoio às inicia-
tivas da comunidade, segundo Wagner
Nascimento, presidente da Associa-
ção de Moradores do Campinho –
Amoc.

ORGANIZAR - Para o secretário da
Amo,  Ronaldo dos Santos, a idéia
geral é organizar e fortalecer politica-
mente as comunidades quilombolas,
trabalho que cresceu ao conhecerem
as ações da Coordenação Nacional de
Quilombos – Conaq – organização a
nível nacional, cuja força está dire-
tamente ligada ao fortalecimento das
comunidades nos estados através das
suas organizações como a Coneruq –
Associação das Comunidades Negras
Rurais Quilombola do Maranhão e,
agora, o Rio de Janeiro a Aquilerj,

QUESTÃO FUNDIÁRIA - Ronaldo San-
tos esclareceu que a maior demanda
em termo de articulação das comu-
nidades quilombolas é a regularização
fundiária, ressaltando que, embora o
artigo 68 da Constituição Federal de

1988 garanta aos remanescentes de
quilombos a propriedade da terra, 15
anos já se passaram e pouquíssimas
comunidades foram contempladas, e
muitas vivem em conflito com fazen-
deiros, grileiros, Marinha e Aeronáu-
tica, no Maranhão. “Precisamos dis-
cutir a inserção na questão social do
país: educação, saúde, direitos básicos
do cidadão”, defendeu

ALAMBIQUE ESCOLA

Para Ronaldo Santos, o projeto
Alambique Escola, o primeiro do país,
é uma das vitórias dessa luta, que re-
presenta a geração de renda para ga-
rantir a permanência das pessoas na
terra e a não desagregação dos valores
e da comunidade. Ele conta que o Cam-
pinho é a única comunidade do Rio
de Janeiro que possui terra titulada,
num total de 287 hectares e precisam
torná-la produtiva.

Quantas comunidades quilo-
mbolas? - Informou que o estado do
Rio de Janeiro mapeou até hoje 14
comunidades, mas a estimativa é de
mais de 20. Em relação a isso comen-
tou que o Incra solicitou ao coorde-
nador da Conaq – Coordenação Na-
cional de Quilombos, o Ivo Fonseca
(do Maranhão) que fizessem um le-
vantamento em todo o país, mas Fon-
seca respondeu que esse é um dever
do Estado e o número que este
apresentar será sempre considerado
a metade do que existe realmente.
Ronaldo disse ainda que o Estado quer
usar esse tipo de expediente para cul-
par o movimento negro, em caso de
alguma coisa dar errado.

V Encontro da Cultura Negra 
O Encontro da Cultura Negra

na comunidade do Campinho nasceu
em 1998, para aglutinar vários tipos
de manifestação da cultura afro-
brasileira, na qual o povo negro mostra
o seu valor sócio-artístico-cultural,
sua auto-estima, autovalorização eseu
potencial.

O V Encontro da Cultura Negra
acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de
novembro de 2003, (na Semana de
Zumbi, a semana do 20 de novem-
bro, que é uma data marcante para o

movimento negro no país).Haverá pa-
lestras, filmes com telão, exposição
de fotos, peças antigas, artesanato,
culinária, música (reggae), dança
(capoeira,  jongo - de Bracuí, São José
da Serra, Cunha, Rio de Janeiro), lada-
inha da comunidade, congado, etc e
convida a todos para participarem.
Este ano, deverão trazer mais duas
comunidades quilombolas do estado,
o pessoal de Piracicaba, São Carlos,
etc.

21, 22 e 23 de novembro de 2003

SPU: 1ª passo para revisão demarcatória

Bispo Rodrigues (E), Luiz Sérgio,
Casé e Aurélio Marques

Fotos: AMOC

Margarida Fraga

Hoje eu tive um despertar espi-
ritual. Tirei quinze minutos do meu
tão corrido tempo para conversar com
meu “poder superior”. Sentei-me em
um banco na praça, marquei no relógio
exatamente quinze minutos para não
desviar o pensamento com outra coisa.

Pensei por alguns segundos e
percebi que não queria pedir nada, e
só agradecer. Porém, não queria agra-
decer as coisas de fora, e sim começar
de dentro de mim para fora.

Comecei agradecendo ao meu
“poder superior” por ter me dado pés
tão responsáveis, me carregando to-

AGRADECENDO PELAS COISAS DE DENTRO
dos esses anos sem receber nenhuma
atenção especial. Em seguida, pensei
no meu coração, que tem suportado
tanta extravagância, se tornando um
escravo do meu corpo.E mesmo as-
sim continua trabalhando, aparen-
temente normal.

Fui pensando no estômago, fí-
gado e todos os outros órgãos que
fazem parte do meu corpo. Aos pou-
cos fui tendo mais consciência do
quanto eu maltrato o meu corpo. Pen-
sei nos meus olhos, que coisa magní-
fica poder ver a beleza da criação! In-
felizmente também tenho que ver a
destruição do quem é perfeito.

E mais uma vez percebi que a
maior vitima da destruição sou eu, vo-
cê, nós! Agradeci ao meu “poder supe-
rior” por minha boca, e fiquei admirada
da capacidade que ela tem para falar
palavrões, desnecessários na maioria
das vezes, no entanto é preciso gritar.

Ela se cala!
Pensei nos meus ouvidos, que são

perfeitos, mas nem sempre sabem
ouvir. Observei as minhas mãos e fi-
quei muito agradecida ao meu “poder
superior” por não ter permitido que
elas peguem coisas alheias. Olhei no
relógio, já se passaram vinte minutos!
Estava com uma sensação de gratidão
e de muita paz. Fiquei mais alguns
minutos me reformulando. Revi todo
o meu tratamento para com minha
pessoa e para com outras pessoas. É
impossível tratar as outras pessoas
como elas merecem, se eu não cuidar
bem de mim. Em primeiro lugar eu
preciso cuidar do meu corpo, do meu
espírito, para depois cuidar das
outras pessoas, dos animais e de toda
criação divina.

Preciso cuidar bem de mim e
depois cuidar melhor de mim, e
quando eu tiver muito bem poderei
cuidar de mais alguém.

A IV Conferencia Municipal
de Saúde de Paraty com o tema
“Saúde, um direito de todos, e de-

IV Conferência Municipal de Saúde de Paraty
postas, relacionadas abaixo,  para
melhorar a qualidade da Estra-
tégia de Saúde de Família-ESF,
todas aprovadas por unanimi-
dade pela plenária de saúde: Reu-
nião bimestral com as comuni-
dades; Cartão de controle do u-
suário com os critérios de aten-
dimento; Agendas definidas e
bem divulgadas; Definição do co-
ordenador do ESF.

ver do estado. A saúde
que temos, o SUS que
queremos” aconteceu
em 26 de setembro das
8:00 ás 17:00h, no
auditório do CIEP Dom
Pedro I.

Nesta oportunidade
o Comamp, através de seu presi-
dente, Francino Pires de Sousa,
apresentou um conjunto de pro-

José Carlos Simony
entrega documento para
rever demarcatória
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TURISMO LOCAL

O Fórum DLIS Itaguaí, de 26
setembro, teve como tema central o
desenvolvimento do Turismo local
(cujo potencial encontra-se inexplo-
rado), bem como se pautou a preo-
cupação com a composição da Co-
missão do fórum que dará continui-
dade à ação do Saneamento e se
encarregará da busca por recursos
junto à iniciativa privada para finan-
ciamento do projeto.

Cobrando mais atitude do Fórum
DLIS para realizar as ações, a agente
DLIS Cátia Cecília observou que os
resultados só virão com a cooperação
de todos e serão infrutíferos se ficar
apenas nas mãos de um. Cerca de 18
pessoas participaram da reunião que
contou com a presença da Secretária
Municipal de Desenvolvimento e
Turismo, o Diretor da Comissão Mu-
nicipal de Emprego e da coordenado-
ra do Projeto DLIS, Maria Auxiliado-
ra.

NOVAS OPORTUNIDADES

A secretária municipal de Desenvolvi-
mento e Turismo, Cátia Peters, comentou
as vantagens do desenvolvimento do turis-
mo para Itaguaí, que proporcionará novas
oportunidades de trabalho e renda e, por
isso, pediu o apoio do Fórum DLIS para
desenvolver as ações necessárias para
torná-lo uma realidade.

Para ela, o primeiro passo seria a mo-
bilização de maior número de pessoas pa-
ra as reuniões, com o objetivo de iniciar o
processo de conscientização  na comuni-
dade.

VÍDEO E HISTÓRIA

Após a exibição do vídeo
“Conscientização para Turismo –
elogiado por todos, o Diretor da
Comissão Municipal de Emprego
(Dino) contou resumidamente a
história de Itaguaí, enfatizando o
período de exploração do ouro e
do café, os caminhos por onde es-
coavam essas riquezas, como a
Serra da Calçada ou Estrada D. Pe-
dro I, que, a  seu ver, deveria ser
revitalizada, a exemplo do Ca-

minho do Ouro, em Paraty.
Ressaltou que a importância des-

ta ação é o resgate do Caminho Histó-
rico que está se deteriorando com o
tempo, para não se perder uma parte
fundamental da história do município.

DEBATE

Maria Auxiliadora observou que
o resgate do Caminho Histórico de
Itaguaí, ao contrário de Paraty, seria
mais fácil por não fazer parte de ne-

nhum parque ambiental e por já existir
o inventário turístico, concluído pela
Universidade Machado de Assis
(Fama).

Fátima (membro do Conselho de
Turismo) quis saber como iniciar esta
ação, obtendo uma resposta de Cátia
Peters que sugeriu, inicialmente, partir
para a elaboração de um projeto de
Revitalização do Caminho Histórico,
criando assim um elemento concreto
para a busca de parcerias. Maria Auxi-
liadora complementou, exemplifican-
do Paraty e resumindo passo a passo
os procedimentos para se chegar a este
objetivo.

A conclusão do Fórum DLIS jus-
tificou a necessidade de revitalização
do Caminho Histórico pois, sendo Ita-
guaí um dos portais da Costa Verde,
esta ação, bem como a possibilidade
de implantação do Agroturismo e Tu-
rismo Ecológico, proporcionará
novos atrativos turísticos para a
região, gerando emprego e renda.

Cátia Peters

ATIVIDADE PESQUEIRA

Confirmando a conscientização
e a união dos pescadores em face às
mudanças, realizou-se a reunião do
Fórum DLIS Mangaratiba, em 23 de
setembro, no Clube Náutico do
Mangarás, cujo tema foi a con-
tinuidade da discussão sobre a “Ati-
vidade Pesqueira em Mangaratiba”,
com participação de 58 profis-
sionais de diversas comunidades,

dentre as quais, a Ilha de Marambaia.
O foco das discussões tem-se direcio-

nado para a documentação dos pescadores
que ainda é deficiente, desta forma a equi-
pe do Fórum DLIS tem acompanhado em
parceria da Prefeitura Municipal de Man-
garatiba (Secretaria de Ação Social ) os
procedimentos junto à Colônia de Pes-
cadores Z-16 para resolver por completo
esta pendência.

FÁBRICA DE GELO

Marcos Luiz de Souza (presi-
dente da AMAR –Associa-ção de
Maricultores de Mangara-tiba)
informou que está sendo ins-talada
uma fábrica de gelo na Co-lônia de
Pescadores Z-16, em Itacuruçá,
para a qual já foram com-prados
os equipamentos.

Disse também que terá será
construída em Mangaratiba uma usina
de beneficiamento, com 4 boxes, cuja
área será disponibilizada pela Pre-
feitura Municipal.

Em primeiro de outubro foi rea-
lizada uma reunião com a represen-
tantes do INSS, Banco do Brasil, Ema-
ter, Fiperj, Amapar (Associação de
Maricultores de Paraty), além do
Secretário de Pesca e Gerente da

Região Sudeste, Ilton Santos.
Ilton disse ainda que essa  reunião

em Mangaratiba será muito impor-
tante, na qual será esclarecido através
do representante do INSS as dúvidas
com relação ao recolhimento do INSS
pelo pescador, que está sendo efe-
tuado de forma incorreta por falta de
informação. Por fim a  equipe do Fó-
rum avaliou juntamente com os pes-
cadores a derradeira fase daqueles
ainda pendente para a complemen-
tação da documentação .

TURISMO

O Fórum DLIS de Angra dos
Reis, realizado em 24 de setem-
bro, teve como tema o Turismo,
com o objetivo de possibilitar
aos profissionais da área e co-
munidades conhecerem a políti-
ca de Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo para o exercício
de 2003/2004, bem como a dis-
cussão dos problemas enfrenta-
dos na execução de programa-
ção e avaliação de ações gover-
namental.

A explanação dos tópicos foi
feita pelo assessor de Planeja-
mento da Secretaria Municipal
de Turismo, Otto Fiúza, demons-
trando as experiências práticas,
enfocando projetos em desen-
volvimento e propostas de análi-
se comparativa do planejamento
orçamentário - Lei nº 1201, de 02/
01/2002.

PROGRAMAS EXPOSTOS E

DISCUTIDOS

Recuperação urbana, Inves-
timento em Capacitação Profis-
sional e Desenvolvimento do
Turismo; Conselho Municipal de
Turismo (reativado), Viabilização
do Fundo Municipal de Turismo
- Recursos: Taxa de fluxo de ôni-
bus (Aguardando parecer da
Procuradoria Geral da PMAR),
Taxa de Credenciamento (Ban-
deira de Qualidade) -Elaboração
de Projeto de Lei que encontra-
se na Secretaria de Turismo; Via-
bilizar a abertura da Conta Fun-
do com orçamento- Programa 20-

04 - a posse dos membros foi em 08/
08/2003; Projeto-Piloto: Bandeira de
Qualidade, Curso de Qualificação do
Marinheiro de Convés Turístico,
Seminário de sensibilização dirigido
aos empresários de setor e Curso de
Treinamento de Monitores de Quali-
dade do Produto Turístico Náutico
(convênio de cooperação técnico-
operacional) - Projeto-Piloto em de-
senvolvimento.

Já foram treinados oitenta mari-
nheiros de convés turístico; estão pré-
inscritos cento e trinta profissionais
no continente e, segundo a Associa-
ção de Barqueiros da Ilha Grande,
estão inscritos cinqüenta, num total
de cento e oitenta  profissionais; Cur-
so de Qualificação do Marinheiro de
Convés Turístico, cujo período previs-
to para novas turmas é 13/10/2003;
Seminário de sensibilização dirigido
aos empresários com data prevista
para 07/10/2003; Curso de Treinamen-
to de Monitores cuja data ainda será
definida.

Posto de Informações Turísticas
e Banco de Dados em fase de plane-
jamento; Aquisição de equipamento
de informática; Abertura do posto de
informações no Lago da Lapa e
resgate do posto de informações tu-
rísticas da Ilha Grande;  Levantamento

de estrutura operacional e com-
pra de equipamentos de infor-
mática, aguardando posiciona-
mento da PMAR sobre o as-
sunto (material de apoio: CD
ROM, vídeo, banco de imagem,
informações institucionais
sobre o município - em fase de
conclusão;  Programa Munici-
pal de Conscientização Turísti-
ca, com a fase 1 concluída. O
projeto iniciou-se em 2003 e
está sendo reformulado, visan-
do a um maior entrosamento
das comunidades; Informa-
ções sobre microeconomia x
atividade turística (serão
realizadas palestras  de cons-
cientização turística, com enfo-
que nos aspectos sociais da
comunidade; Sinalização Tu-
rística, em fase de planeja-
mento; Projeto de sinalização
turística/histórico dos monu-
mentos e sítios culturais/turís-
ticos; Infra-estrutura para área
turística (curto prazo), em pla-
nejamento; Construção de seis
mirantes ao longo da rodovia
BR 101 nas localidades de
Itaorna, Camorim, Piraquara,
Barlavento, Centro - torre de
TV, Sapinhatuba I, em planeja-

mento; Convênio entre Prefeitura
Municipal de Angra dos Reis/
Marinha do Brasil/ Departamento
de Cultura, com o objetivo de re-
cuperar o Monumento do Aqui-
dabã e Forte Leme., em planeja-
mento, Recuperação do Trem da
Mata Atlântica; Eventos Domés-
ticos Estaduais, em planejamento
contínuo;

Apoio a diversos tipos de
eventos. Existem dois tipos: fixos
(Municipais  constantes  do Ca-
lendário Turístico de Eventos) e
extra-eventuais;

Elaboração de calendário
turístico do município de Angra
dos Reis. Pólo de Confecção e
Artesanato: em fase de proposta.
Perfil do Projeto: Multisetorial.
Objetivos: sensibilizar os empre-
sários para criação do Produto
Angra, instrumentos para a atra-
ção de novos investimentos, le-
vantamento das potencialidades
das comunidades, dentro do Pro-
grama Geração de Trabalho e Ren-
da – FAT;  Turismo Ecológico (In-
ventário das trilhas históricas - tri-
lha do ouro e sua correlação com
outros municípios, Turismo Rural
e Circuito eco-religioso do San-
tuário da Ilha Grande, em plane-

jamento. Perfil do Projetos: Multi-
setorial. Trilhas Históricas/Ouro;
Elaboração de manual indicativo
dos serviços a serem demanda-
dos e características da micror-
região onde se pretende estudar.
Definições de procedimentos
jurídicos administrativos (gover-
namental).

A nível experimental a PMAR
financiou o trecho Mambucaba X
Sítio São Gonçalo (Paraty- RJ).
Turismo Rural: encontra-se em
fase de planejamento - concomi-
tante com o Estudo das Trilhas
nas localidades de Caputera,
Mambucaba e Perequê; Resulta-
do da dinâmica com os participan-
tes (propostas): - Reforma do ae-
roporto de Angra dos Reis, rever
Plano Diretor de Turismo, Capaci-
tar e formar técnicos nas áreas de
turismo, buscar parcerias para cur-
sos de guias de turismo creden-
ciados pela Embratur. Tratar do
assunto Turismo Náutico e Suba-
quático de Angra dos Reis, ver
despoluição e urbanização da
praia de Monsuaba, além do pai-
sagismo, rios e cachoeiras, re-
visão Conselho de Urbanismo e
Meio Ambiente, sinalização turís-
tica dos monumentos de Angra
dos Reis.

Texto redigido a partir de
relatório de Márcia Fonseca da
Silva, Gestora DLIS Angra dos
Reis

A N U N C I E  A Q U I

( 2 4 )  9 8 4 5 - 3 8 3 6
3 3 7 1 - 8 2 3 2
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Com o objetivo de formatar um
espaço para os conselhos municipais
exporem suas ações e metas, apre-
sentar seus conselheiros e estimular a
integração entre si, foi realizado o I
Encontro dos Conselhos Municipais
de Paraty, em 18 de outubro.

O encontro contou com a presença
de diretores do Conselho Municipal
das Associações de Moradores e de
algumas associações de moradores,
uma gestora do Fórum DLIS, um
vereador e um arquiteto/delegado do
Conselho das Cidades e represen-
tantes dos Conselhos de Promoção
Social, Direito da Criança e do Ado-
lescente e Educação.

Pelo Comamp, Domingos Oli-
veira,  fez um breve resumo da história
dos Conselhos, que se mescla com a
própria história da nossa civilização
(*) comentando a atual situação dos
conselhos em Paraty, que são muitos
mas que pouco se conhece das suas
atividades e de seus conselheiros. Ele
afirmou que a participação efetiva dos
conselhos junto às secretarias munici-
pais, como agentes de fiscalização,

Cerca de setenta pessoas partici-
param do Fórum DLIS Paraty, em 30
de setembro, na Escola Pequenina Ca-
lixto, cuja pauta foi o Saneamento Bá-
sico, tendo sido centralizada a discus-
são abertura de licitação para tercei-
rização ou a municipalização deste
serviço público, através da criação de
um Serviço Autônomo de Água e Es-
goto.

O encontro foi aberto por Cynthia
Vieira (Agente DLIS) que fez um breve
histórico da discussão sobre o tema
no Fórum de junho de 2000 e um re-
sumo do diagnóstico elaborado pela
equipe do Massachussets Institute of
Technology (M.I.T.), cuja mesa de
debate foi formada por Antônio
Paranhos (representante da Cedae),
André Fontes (engenheiro sanitarista
da Secretaria Municipal de Obras),
Ariel Seleme (secretário Municipal de
Planejamento), Tymur Klink (empre-
sário, eleito delegado de Paraty para
a Conferência Nacional das Cidades)
e Francisco José Moreira Chaves
(Gesco,- empresa de tratamento de
efluentes líquidos sediada em Lorena,
SP). Ao final foi criada uma comissão
de trabalho para propor as ações prio-
ritárias.

O DEBATE

Ariel Seleme, informou sobre um
pedido de financiamento ao BNDES
para custear o sistema de saneamento
de Paraty e que o município deve deci-
dir sobre a forma de gestão dos ser-
viços de saneamento, entre quatro
possibilidades: abrir uma licitação pa-
ra concessão do serviço; ou munici-
palizá-lo de três maneiras: 1) o mais
simples, criar um departamento de
saneamento na própria Secretaria de
Obras, cuja receita é vinculada ao
orçamento do município; 2) a criação
de um SAAE (Serviço Autônomo de
Água e Esgoto) como autarquia muni-
cipal, com receita própria; ou 3) criar

um SAAE como empresa de econo-
mia mista.

O representante da Cedae disse
que a nova diretoria da companhia
está disposta a revisar a minuta de
convênio.

Tymur Klink,c frisou que o tema
saneamento básico foi escolhido como
um dos quatro pilares da discussão
na Conferência Nacional

André Fontes informou que a Se-
cretaria de Obras está atuando em
conjunto com a Vigilância Sanitária,
que tem feito análises da qualidade
da água e tem dado apoio aos mutirões
comunitários, oferecendo materiais e
suporte técnico para a construção de
tubulações, captações de água e fossas
assépticas. Admitiu que pode haver
um risco de contaminação por organis-
mos organoclorados mas, assim
como os transgênicos, não há provas
quanto ao risco cancerígeno.

O arquiteto Arthur Vieira lembrou
a Portaria 1469 do Ministério da Saú-
de, pela qual todos os municípios têm
que filtrar a água antes de clorá-la, e
têm o prazo até dezembro de 2003
para cumprir tal determinação. André
Fontes observou que foram compra-
das diversas caixas d’água, em algu-
mas comunidades, que já obedecem a
essa portaria e que a presença de orga-
noclorados é grave, mas é muito mais
grave não clorar a água.

Domingos Oliveira lembrou que
o Fórum DLIS de Paraty é um mo-
vimento popular voltado não para
acusações, mas para a busca de solu-
ções conjuntas e que já existindo o

diagnóstico sobre a água, é preciso de-
finir o que será encaminhado como
proposta ao Legislativo e Executivo.
Observou que apesar da inadimplên-
cia da sociedade em relação à taxa de
água e esgoto, de 2000 a 2002, ficaram
quase R$ 500 mil que não foram in-
vestidos no sistema de abasteci-mento
de água. Quanto ao esgoto disse que é
a segunda etapa, que também já existe
um diagnóstico e é preciso saber que
tipo de solução e em quanto tempo
será construída.

O vereador Deco Minair disse
que, apesar de o município ter uma
das melhores águas do mundo, não
tem recursos para atender a todos os
pleitos apresentados, por isso sugeriu
medidas como o cercar as áreas de cap-
tação e a cloração na dose certa para
amenizar a situação.

Wilson Leal lembrou que falaram
dos filtros, mas a população da pe-
riferia de Paraty, como a da Ilha das
Cobras, quando chove, recebe uma
água de péssima qualidade e que de
1972 a 1994 a CEDAE não fez nada
em Paraty.

Antônio Paranhos disse que a
Cedae fez uma proposta em 2001,
mas não houve resposta do muni-
cípio. O vereador Adilson disse que a
Câmara está questionando é um
convênio com duração de 30 anos e
reajuste anual.

O prefeito José Cláudio falou que
não se simpatiza com a idéia de

entregar a água à Cedae, que se deveria
cuidar deste serviço de forma
municipalizada, ou até mesmo conces-
sionada a uma empresa eficiente,
contudo observou o fato de que,
atualmente, a Cedae está socorrendo
o município

Cynthia Vieira informou ter rece-
bido um comunicado do atual superin-
tendente da Companhia de que este
convênio não está em discussão e que
a nova diretoria vai elaborar uma outra
proposta de convênio.  Por sua vez o
vereador Marco Antônio ressaltou
que esse convênio é simplesmente um
saque à cidade, pois a Cedae mantinha
filtros, mas quando chovia, os fechava.

Cristina (Itae) falou que seria pro-
ducente aproveitar a experiência  de
Francisco da Gesco para ser feito algo
de imediato em relação ao saneamento
em geral e ao valão, ao longo do campo
de aviação, que exala mal cheiro.

Tymur Klink sugeriu que a expe-
riência piloto poderia se iniciar nas
estações de tratamento do condomínio
“Mexerica”, que estão inoperantes.

 Ariel Seleme lembrou que, de
qualquer modo, há necessidade de
abrir concorrência e não há recursos,
que toda a tarifa da água deve ser
revertida para a operação do serviço e
que seria preciso, a partir daí,  montar
um grupo de trabalho e identificar
quais as ações mais urgentes e que,
após isso, seria necessária uma
campanha junto aos inadimplentes

para pagamento das tarifas, através
de uma conta específica a ser gerida
pelo fórum,como se fosse um
orçamento participativo.

Arthur  Vieira dos santos –
comentou que o custo total estimado
para o saneamento de Paraty ficaria
em cerca de 6 milhões  e está sendo
desconsiderado pelo Executivo, o que
lhe causa surpresa, visto que é um
Instituto premiado com 49 prêmios
Nobel.

O vereador Delmo Afonso  lem-
brou que na Zona Rural o problema é
muito mais grave do que Centro
Histórico, Ilha das Cobras, Jaba-
quara... sugerindo que se deve isolar
todas as captações e não só as do Ca-
boclo e Pedra Branca. Francisco disse
que  a grande motivação é iniciar o
processo, colocando-se à disposição
para integrar a equipe de trabalho. “Se
a gente colocar algo funcionando bem
ali (no condomínio Mexerica) seria
uma espécie de contrapartida ante-
cipada e agora eu vou jogar o projeto
pra cima pra voltar dinheiro”, con-
cluiu.

Izabelita Martinelli comentou a
afirmação de Ariel Seleme sobre a falta
de recursos, observando que, agora
quando o município se prepara para
o pleito do título de  Patrimônio da
Humanidade, mais do que nunca há
as condições para se contar com
parcerias competentes, de univer-
sidades ou empresas, com tecnologias
que estejam sendo desenvolvidas e
que poderiam ser experimentadas em
Paraty.

A reunião foi finalizada com a
formação do grupo de trabalho,
composto por Ariel Seleme, Arthur
Vieira, José Joaquim, Domingos Oli-
veira, Manoel Batista Carlos, João
Carlos Miranda Freire,Francisco,
Marcos Marques e Almir dos Remé-
dios .

controle e pró-atividade, tem dimi-
nuído gradativamente nos últimos me-
ses.

OUTROS CONSELHOS

Além dos Conselhos já citados a-
cima (oficialmente representados no
encontro) a plenária enumerou os
seguintes conselhos que possuem di-
retoria constituída : Segurança, Saúde,
Agricultura, Pesca e Meio Ambiente
e Tutelar. Os conselhos do Idoso, Ur-
banismo e Turismo existem mas não
têm diretoria e, portanto, não estão
atuando no município de Paraty.

Foi esclarecida durante a reunião
a diferença entre os tipos de conse-
lhos. O consultivo que é criado por
lei municipal a fim de prestar serviços
ao governo e o deliberativo que tam-
bém segue a leis federais e tem fundo
municipal (*). Já o Comamp é um con-
selho atípico, pois surgiu da própria
vontade popular e é desvinculado de
qualquer secretaria ou órgão governa-
mental.

Como conseqüência do debate

aberto a todos os presentes chegou-
se às seguintes propostas conclusivas,
em comum acordo:

I – Há necessidade de maior
capacitação dos conselheiros;

II-  Os conselheiros necessitam
de ajuda de custo quando de suas par-
ticipações em reuniões, congressos,
conferências, etc.

III- Seria de extrema importância
que os conselhos dispusessem de um
local com toda a estrutura operacional
necessária para que pudessem tra-
balhar e interagir entre si. Como su-
gestão, a “Casa dos Conselhos” po-
deria funcionar numa das salas do novo
prédio da prefeitura.

IV- Uma ampla conscientização
a respeito dos conselhos (conselheiros,
atividades, metas, missões) deve ser
vinculada a toda a população.

V- A reativação do Conselho de
Turismo, diretamente ligado à prin-
cipal atividade econômica de Paraty,
deveria acontecer o mais breve
possível.

(*) para mais detalhe, veja edição
número 41, de setembro de 2003, do
jornal “Folha do Litoral”, página 8.

I Encontro de Conselhos de Paraty
O Comamp ressalta o desem-

penho de toda  Secretaria Municipal
de Saúde pela campanha de vacinação
emergencial de meningite meningo-
cócica tipo C, com a qual ministrou
11100 doses da vacina de 15 a 17 de
outubro.

Meningite - Inflamação das me-
ninges (membros que recobrem a

medula espinhal e o cérebro). É consi-
derado uma doença grave, que pode
ser fatal se não for tratada de ime-
diato.

Sintomas: manchas vermelhas na
pele, febre alta, dor de cabeça, rigidez
na nuca, vômitos e desconforto à luz
e claridade.

Antônio Paranhos (E), André Fontes, Ariel
Seleme, Tymur Klink, Francisco Moreira

Com o objetivo de orientar e
capacitar agentes locais no levanta-
mento das alternativas sustentáveis
para a coleta seletiva e a reciclagem
de lixo de Paraty, a Angatur do Brasil
Operadora, Pousada do Sândi, em par-
ceria com a Associação de Moradores
do Centro Histórico  promoveu a I
Palestra de Soluções Sustentáveis na
Coleta Seletiva de Lixo, na Pousada

I Palestra de Soluções Sustentáveis
na Coleta Seletiva de Lixo

do Sândi, em 26 de setembro, para
uma platéia formada por empresários
e lideranças comunitárias.

A palestra foi ministrada por Caio
Queiros, diretor Executivo da em-
presa Reciclagem S/A, especializada
em coleta seletiva, que tem como
principais clientes e patrocinadores
o Bank of América, Votorantin, IG e
W/Brasil.

Campanha de vacinação contra meningite

SANEAMENTO BÁSICO
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Organizada Com o objetivo de
mobilizar e ampliar a participação
ampla na formulação de propostas
para o meio ambiente e expandir a
conscientização com tema além das
fronteiras dos ambientalistas, foi rea-
lizada a Conferência Regional do
Meio Ambiente -Baía da Ilha
Grande em  Angra dos Reis, da qual
participaram representantes do
governo, entidades civis e população
em geral.

O evento, que aconteceu 25 de
outubro, no Centro de Estudos
Ambientais – CEA naquele municí-
pio, foi organizado pelo IBAMA,
Ministério do Meio Ambiente, Sapê
e Apedema-RJ, apoiados pelo Se-
brae-RJ e Prefeituras de Angra dos
Reis, Mangaratiba e Paraty, antece-
dendo as Conferências Estadual e a
Nacional que acontecerão em no-
vembro na cidade do Rio de Janeiro e
em Brasília.

DESMATAMENTO ZERO DA MATA

ATLÂNTICA

A conferência foi aberta com o
discurso do gerente Executivo do
IBAMA-RJ, Edson Bedim. Ele citou
que o início do governo Lula foi mar-
cado pelo contingenciamento orça-
mentário da ordem de 60%, mas que,
mesmo assim, decidiu-se pela rea-
lização dessa Conferência, pois o ano
que vem é um ano eleitoral e impró-
prio para a sua realização.

Disse que a conferência é inspi-
rada naquelas que vêm sendo realiza-
das no Rio Grande do Sul há vários
anos e que, lá, passaram a ser delibe-
rativas; que a idéia é espalhar a
preocupação com o meio ambiente
para além dos setores ambientalistas,
visando ao fortalecimento da política
do meio ambiente e da sociedade.

Mencionou que recebeu uma
gerência falida no Rio de Janeiro, “em
condições precaríssimas” até para or-
ganizar as conferências de meio am-
biente.“Compusemos uma ampla
representação da sociedade, apesar
de mais de um mês de greve no Iba-
ma”, desabafou.

Destacou, ainda, que o grande
objetivo é o fortalecimento do Sisna-
ma - Sistema Nacional do Meio Am-
biente e que, no Rio de Janeiro, “não
temos nada. Falta lógica e especi-
ficidade ao sistema. O setor ambiental
está desestruturado, enquanto que a
competência vai cada vez mais se
ampliando.”

Frisou que “a sociedade não quer
saber de quem é a competência (se
municipal, estadual ou federal), ela
quer a solução do problema.” No âm-
bito da nossa região, disse que “não

podemos mais permitir o desmata-
mento da Mata Atlântica em nome do
desenvolvimento , diante desses cinco
séculos de devastação ambiental”. E,
finalizou: “O lema da nossa conferência
é Desmatamento Zero da Mata Atlân-
tica.”

Fechando os discursos, falou o
representante da Secretaria Municipal
de Planejamento e Meio Ambiente de
Angra dos Reis, Armando Brito,
citando o indiano Amartya Sem,
prêmio Nobel de Economia “que
preparou a revisão de programas do
Banco Mundial  e escreveu os livros
“Desenvolvimento com Liberdade” e
“Ética e Economia”. Esse escritor des-
mente a visão de que “o capitalismo é
cético, só visa ao lucro e tem compor-
tamento imoral” e que, contrariamente
ao que se diz, Adam Smith tem a sua
obra fundamentada na ética. Amartya
prega que as sociedades com grau de
pouca formalização da economia não
geram riqueza.

Brito disse que a informalidade é
uma perda para a sociedade como um
todo. Devemos, portanto, resgatar a
formalidade. E não devemos ter essa
visão dicotômica entre economia e
meio ambiente.

Defendeu a idéia da organização e
sistematização das leis brasileiras “sob
um Código Ambiental para se criar
condições maduras para a sociedade
se desenvolver. Devemos gerar a ri-
queza, não a econômica, mas a riqueza
de vida”, concluiu Armando Brito.

A seguir, foram formados os gru-
pos de trabalho por eixo temático para
discussão das propostas da região:
Recursos hídricos; Agricultura, Pesca
e recursos florestais; Ambiente urbano;
Infraestrutura: Energia e transportes;
Biodiversidade e áreas protegidas;
Mudanças climáticas.

A plenária de discussão dos resul-
tados dos grupos de trabalho acon-
teceu após o almoço e contou com a
moderação de Anna Cecília Cortines
(Ministério do Meio Ambiente).

No final dos trabalhos houve a es-
colha dos delegados da região para a
Conferência Estadual de Meio Am-
biente.

A próxima etapa será a Conferên-
cia Estadual, na UERJ- Maracanã,
nos dias 7 e 8 de novembro, que elege-
rá os 25 delegados titulares (e 25 su-
plentes) que irão a Brasília, assim
distribuídos: Poder Público (5); Socie-
dade Civil Organizada (12); Sociedade
Civil (8).

A Conferência Nacional de
Meio Ambiente está marcada para os
dias 28, 29 e 30 de novembro, em
Brasília.

Após meses de debates e
consolidação de propostas para
o desenvolvimento urbano, foi
realizada da I Conferência
Nacional das Cidades, nos dias
23 a 26 de outubro, no Minas
Brasília Tênis Clube, em Brasília,
que teve, entre outras, a atribui-
ção de eleger, ao final, do encon-
tro o Conselho Nacional das Ci-
dades, organismo que será in-
corporado à estrutura do Minis-
tério das Cidades, composto por
70 integrantes, e que terá com-
petência e atribuições definidas
pela própria Conferência.

A I Conferência Nacional
das Cidades, que discutiu o fu-
turo das cidades, foi aberta pelo
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e o ministro das Cidades,
Olívio Dutra e contou com a pre-
sença de ministros de Estados,
senadores, deputados, entre ou-
tros. Em sessões plenárias e gru-
pos temáticos, os 2.510 delega-
dos, eleitos nas conferências
estaduais debateram as 1.237
propostas para o desenvolvi-
mento urbano, fruto das confe-
rências estaduais que, por sua
vez, foram resultado de um pro-
cesso de sistematização execu-
tado sobre um total acima de
3.800 propostas. As conferên-
cias estaduais aconteceram no
mês de setembro, em todas as
27 unidades da federação, após
3.457 municípios terem realizado
as suas conferências municipais
(2.027 organizados em 150 en-
contros regionais e 1.420 em en-
contros únicos). Na próxima edi-
ção divulgaremos mais informa-
ções da I Conferência Nacional
das Cidades.

“Nunca é demais sublinhar: mais de 300 mil pessoas, em todos os Estados, participaram, nos últimos
seis meses, de conferências preparatórias, debatendo a política e o planejamento urbanos do nosso

país.
A sociedade foi chamada a definir, junto com o governo, as políticas públicas para o setor – e

respondeu de forma clara e firme. O desafio, todos vocês sabem, é enorme. Hoje, 80% da população
brasileira vivem nas cidades. E essa urbanização se deu, como todos aqui sabem, de forma caótica, na

sua grande maioria sem nenhum planejamento.
Os resultados estão aí: 83 milhões de pessoas não têm serviços de coleta de esgoto em suas casas, 16

milhões não são atendidas por serviços de coleta de lixo, 18 milhões não recebem os serviços públicos
de abastecimento de água e nada menos de 7 milhões de seres humanos no nosso país não têm sequer

onde morar.”  Luís Inácio Lula da Silva – Presidente da República (na abertura)

Joaquim Bittencourt

A Conferência
Estadual das Cidades
do Estado do Rio de
Janeiro foi realizada

entre os dias 26 a 28 de setembro de
2003, na Uerj (Rio), elegendo 104
delegados que foram à Conferência
Nacional

Pelo Regimento, a representação
dos diversos segmentos na I Confe-
rência das Cidades do Estado do Rio
de Janeiro  buscou a seguinte
composição: 1) Gestores, administra-
dores públicos e legislativos = 34
(sendo 23 Poder Público Municipal e
11 Poder Público Estadual); 2) Mo-
vimentos sociais e populares = 29; 3)
ONGs, entidades profissionais, aca-
dêmicas e de pesquisa = 9; 4)
Trabalhadores, através de suas entida-
des sindicais  = 11; 5) Empresários
relacionados à produção e ao financia-
mento do desenvolvimento urbano =
9; 6) Operadores e concessionários de
serviços públicos = 12 (sendo 6
concessionários privados e 6 públicos).

TUMULTO

A eleição teria transcorrido na mais
perfeita ordem, com a composição das
chapas por consenso (como aliás acon-
teceu nos demais segmentos), não fos-
se a ação da Famerj (Federação dos
Moradores do Estado do Rio de
Janeiro) desarticulando os Movimen-
tos Sociais e Populares, tumultuando
o processo e desrespeitando o horário
da votação, que deveria ter início às
14h e só começou às 17h30m.

Foi uma atitude desrespeitosa pa-
ra com todos os presentes, principal-
mente com os representantes do
interior do Estado que deveriam re-
tornar de ônibus naquele final de
domingo.

A Famerj manipulou a votação,
sem o menor escrúpulo. Com mes-
quinharia e prepotência, impôs a sua
ditadura e alijou do processo aqueles
que poderiam, com certeza, contribuir
com idéias mais avançadas.

REGIÃO DA BAÍA DE ILHA GRANDE

Apesar das dificuldades, Paraty e
Angra dos Reis elegeram os seguintes
delegados para a Conferência Nacio-
nal: Governo Municipal - Titular: Za-
ganelli (Secretário de Planejamento de
Angra dos Reis), Suplente - Marcos
Marques da Silva (Fiscal da Secretaria
de Obras) – Paraty; Empresariado -
Tymur Mirza Klink (S.A. Paraty In-
dustrial) – Paraty, Suplente - Dirceu –
Angra dos Reis

O QUE DIZEM OS REPRESENTANTES

ELEITOS DE PARATY

Tymur Klink - Sobre a eleição
disse sentir-se surpreso, pois não
esperava ser escolhido delegado. Em
relação às propostas acha que foram
feitas com pouco bom senso e espera
que sejam melhor analisadas na Con-
ferência Nacional.

Marcos Marques - Setor Gover-
no: “Pela divisão geográfica oficial,
Angra e Paraty formam a Região da
Baía de Ilha Grande. Como nós já tí-
nhamos pré-agendado nossos re-
presentantes da Costa Verde, que no
setor Governo seriam o Zaganelli
(Angra dos Reis) e eu como suplente,
ficou mais fácil. Tivemos chance por
causa disso. Escolhidos os 8 represen-
tantes, 1 para cada região, ainda so-
bram 7. Por consenso, a Região
Litorânea ficou com mais 1 e a Baixada
Fluminense também com mais 1. O
restante ficou com o município do Rio
de Janeiro.”

José Joaquim  - Movimento Po-
pular –- “A minha preocupação maior
foi estar junto com o movimento
popular que eu senti que era o movi-
mento que estava muito articulado,
mas fechado em grupos. Então, o inte-
rior não teve muita presença nas arti-
culações que eles estavam fazendo. A
Famerj estava impondo uma grande
pressão através de federações e não
houve, como nos outros setores, uma
grande plenária.

A coisa foi mesmo discutida entre
grupos fortes, mas grupos que não
contemplaram todas as regiões, inclu-
sive, a nossa Região da Baía de Ilha
Grande ficou de fora.

Temas Setoriais – “Eu participei
da discussão Mobilidade e Transporte,
tanto no Rio como em Paraty. Observei
que, no Rio, a discussão maior foi em
cima das grandes cidades, problema de
metrô e trens. Fica muito difícil o inte-
rior se colocar nessas discussões, de
concorrer com a grande maioria da po-
pulação: 75% que se localizam lá na
capital e baixada fluminense.”
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Folha do Litoral – A
prefeitura vai pagar a sub-
venção às associações de mo-
radores este ano? Quais são
as dificuldades para resolver
esta questão?

José Cláudio – ...
Tínhamos um orçamento, um
planejamento orçamentário,
com bastante folga, que todos
ajudaram a fazer, tínhamos es-
se compromisso, como ainda temos, e fomos pegos
de surpresa, não só eu, como as mais de cinco mil
prefeituras do Brasil, com os repasses federais e
estaduais que caíram assustadoramente e, para com-
plicar mais ainda a nossa situação, temos o problema
do SPU. E a prefeitura está inadimplente, devendo
R$ 25 mil ao SPU, dívidas antigas, e ficamos mais
proibidos de receber até alguns pequenos convênios.
Isso criou uma dificuldade financeira imensa, porque
aumentamos muito este ano a quantidade de serviços
oferecidos à população, criamos uma despesa imensa
para prestar um bom serviço à população. Isso aca-
bou com o orçamento nos seis primeiros meses.

...Então, a nossa decisão política é pagar, mas
peço a vocês mais um pouco de paciência. Estamos
apertando o orçamento. Agora cortamos o combus-
tível em 50% para todas as secretarias, para todos
os convênios que tínhamos de cooperação, os tele-
fones estão praticamente todos cortados, os celulares
só recebem, estou cortando tudo o que puder cortar
para ver se tenho sobra orçamentária para poder
manter a folha do pagamento do município, o décimo
terceiro que já está se aproximando e, também, ver
se acho uma folga para subvencionar as associações.

Eu tendo uma folga aí, convoco vocês, se não
puder dar tudo aquilo que está planejado, uma parte,
pelo menos, tenho todo o interesse de fazer. Acho
isso fundamental.

Folha do Litoral -  Quanto ao orçamento par-
ticipativo 2003, o senhor já falou numa reunião an-
terior que poderia ser cobrado em janeiro. Gos-
taríamos que o senhor fizesse um apanhado do que
está sendo realizado.

José Cláudio – Aproveito a oportunidade e
peço desculpas por escrito àquela moça simpática
do Jabaquara que me fez uma pergunta...e, em vez
de responder com moderação, acabei me destempe-
rando, isso é normal, mas a gente não deve perder
nunca a paciência nestas reuniões... A moça está
certa, ela tem que questionar mesmo, é isso que nós
queremos, é esse o trabalho do Comamp, formar es-
sa cidadania, a democracia...Participem, exijam seus
direitos e também cumpram com as suas obrigações.

Eu poderia responder a ela: o orçamento me pe-
diu banana e eu não dei banana, dei uma vitamina
completa. No exemplo do Parati-Mirim, nós não fi-
zemos um banheiro público de R$ 14 mil, mas fi-
zemos 1200 quilômetros de pavimentação que cus-
tou R$ 280 mil, uma escola, que custou R$ 140 mil,
colocamos telefone, luz, uma série de serviços que
não estavam planejados.

Qual a nossa intenção? Nós queremos cumprir
o que foi planejado, na sua totalidade. Estamos cha-
mando alguns membros da sociedade para ver o que
realmente foi feito e o que não foi feito, me preocupa
muito o caso da Ilha do Araújo, a barcaça que carrega
o lixo, um estímulo para aquele bairro que, pra-
ticamente, está reciclando seu lixo cem por cento...

Estamos planejando os pontos de ônibus unifi-
cados, o de Parati-Mirim, o da Serraria, na Ponte

ENTREVISTA COM O PREFEITO JOSÉ

CLÁUDIO: OP E SUBVENÇÃO
Branca. As outras questões vamos negociando, co-
mo a rede de luz do Jabaquara e da Ilha das Cobras,
que depende da Cerj, já compramos material para
algumas ações de água... Peço mais uma vez descul-
pas às comunidades por não termos feito isso com
a agilidade que a comunidade merece, precisa, deseja
e quer, mas acho que, em janeiro, teremos uma
avaliação bastante positiva do que pretendemos
cumprir nesses últimos meses que estão faltando
de governo.

Folha do Litoral – O que o senhor acha da
proposta de se transformar a Comissão de Orça-
mento em Conselho de Orçamento, com parti-
cipação da sociedade civil (Comamp, Acip, entre
outras instituições e a Comissão de Orçamento da
Câmara dos Vereadores) para evitar que o Orça-
mento Municipal se transforme numa “colcha de
retalhos”, votado às pressas?

José Cláudio – Fico contente com esse amadu-
recimento... isso só vem contribuir, porque todo
mundo começa a participar do processo e ver o
quanto é difícil a execução do orçamento público e
começa a descobrir os preços do serviço público.
... É muito importante, o Conselho vai trabalhar ao
longo do ano e, quando chegar na hora da aprovação
do orçamento, com certeza, não teremos mais dú-
vidas de que temos hoje.

Folha do Litoral – Em relação ao Orçamento
de 2004, o Executivo vai garantir os pleitos co-
munitários do orçamento participativo aprovados
pelo Legislativo?

José Cláudio – A única coisa que pode mo-
dificar a não realização destes anseios, destas von-
tades, é um golpe no orçamento, como tivemos es-
te ano. Depois de avançar tanto, de tanta partici-
pação... o que o Poder Executivo puder fazer para
garantir ao cidadão que a quantidade de reunião que
ele participa, que a quantidade de discussão que ele
trava é importante para a melhoria da ad-
ministração, da qualidade de vida dele, o que
queremos é isso, é uma estrada de duas mãos...
todos contribuindo para melhorar os bairros, as
ruas, a cidade...

Folha do Litoral – Considerando a queda na
receita deste ano, mencionada pelo senhor, o au-
mento das previsões orçamentárias para o ano que
vem, não é uma grande contradição?

José Cláudio – O André tem todos os dados
técnicos para isso. Vou falar da parte política. Por
exemplo, taxa de iluminação pública, é uma receita
nova no orçamento, não vai pagar o serviço, mas
vai amenizar...o macrozoneamento ou geoproces-
samento dos bairros mostra várias construções que
ainda não são cadastradas. Mas, já cadastramos
todo o Saco do Mamanguá, Parati-Mirim e, agora,
estamos partindo para a Trindade e outras co-
munidades, isso aumentará a receita... A realidade é
que, hoje, cerca de 80% dos munícipes e das pro-
priedades não são cadastradas no IPTU, não têm
conta de água, taxa de lixo, taxa de limpeza pública,
mas o município está presente em todos os
bairros... a outra alavancada  grande será o número
de convênios que vislumbramos agora com a criação
do Ministério das Cidades, com o Ministério do
Meio Ambiente, o das Minas e Energia, com o pró-
prio Ministério da Saúde, etc... São recursos que,
se aprovados, já fizemos o adiantamento do pro-
cesso e não correremos o risco de perdê-los como
aconteceu com o projeto do BNDES...espero que
o Poder Legislativo tenha essa compreensão e se
sinta como parte integrante do processo...

Orçamento participativo 2004 prioridades
eleitas pelas comunidades incluídas na LOA

Construção do muro de arrimo;
Recuperação dos caminhos e trilha.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

S U B V E N Ç Ã O :

Recuperação do galpão com 72 telhas galvanizadas de 6 metros;
Uma geladeira Cônsul de 280 litros, fogão a gás;
Acabamento consultório dentário (200 tijolos e 14 caixas de azulejo);
Ventilador de teto, duas pias de fibra e reconstrução da fossa asséptica;
Colocação de basculante nas janelas banheiro masculino e feminino.

São Roque

Ilha do Araújo

Sou universitário e tive a grata satisfação
de conhecer o excelente Jornal Folha do
Litoral.

Fiquei muito satisfeito com os temas
abordados e, aproveito a oportunidade para
elogiar todas as pessoas que participam de
sua elaboração.

Dispomos de um arquivo em que dis-

ponibilizamos, na forma de empréstimo e
consultas, os jornais e revistas que rece-
bemos.

Ficarei muito satisfeito em receber con-
tinuamente esta publicação e, incluir seus
assuntos em nossos debates de faculdade.

Desde já agradeço a colaboração e in-
centivo.

Fábio Tavares - Rio de Janeiro-RJ

Carta do Leitor
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Orçamento Participativo 2004
A audiência pública para discutir

o Orçamento Participativo 2004 e a
Subvenção para as Associações de
moradores, realizada em 23 de outu-
bro na Câmara Municipal, a partir
da solicitação do vereador Adilson
José (Comissão do Orçamento) e do
Comamp, para discutir a lei do orça-
mento municipal que direcionará os
investimentos do município no pró-
ximo ano.

A mesa foi composta pelo pre-
sidente da casa, Carlos José Miranda-
Casé, Adilson José, o vice-prefeito
João Carlos, o vereador Antônio
Porto, e o plenário por Francino Pi-
res, Domingos Oliveira e José Joa-
quim (pelo Comamp) e pelos ve-
readores Joaquim Alonso, Lauro
Cantídio, Marco Antônio, Delmo
Afonso e Fuad (Deco) Minair. Casé
lamentou a ausência do prefeito José
Cláudio e dos secretários de Plane-
jamento, Ariel Seleme, de Finanças
Renato Reis que, segundo informou,
foram convidados, não comparece-
ram e não mandaram representantes.

Adilson José se disse surpreso
com o aumento do valor (de R$ 33
milhões  em 2003 para R$ 75 milhões
em 2004) enviado pelo Executivo ao
Legislativo. Apesar de ser, a princí-
pio favorável ao orçamento, resolveu
contatar o Comamp para juntos con-
vocarem esta audiência, a fim de es-
clarecer este aumento e verificar se
não há nenhum impedimento legal
para que este possa ser votado.
Também lamentando a ausência do
Prefeito e do Secretário de planeja-
mento, solicitou que o diretor de Con-
trole Interno, André Magarão tam-
bém compusesse o plenário e res-
pondesse tecnicamente algumas
questões, embora não estivesse re-
presentando o Executivo.

Segundo Adilson José, há duas
pendências para que o orçamento seja
aprovado pela Câmara: a inexistência
no PPA (Plano Plurianual) de re-
ferência aos gastos com o novo hos-
pital e a falta de resposta do Prefeito
a um ofício enviado por ele em 26 de
setembro, questionando sobre os
convênios com os governos estadual
e federal, ainda não assinados.

Adilson considera muito impor-
tante esta aproximação entre o
Legislativo e a população (superlo-
tando a casa) para discutir o orça-
mento. “É a primeira vez que isto
ocorre.”

O vice-prefeito João Carlos ob-
servou que a câmara (poder
legislativo; parlamento) foi criada pa-
ra discutir o orçamento e evitar que
os dirigentes pudessem fazer o que
quisessem com o dinheiro público.
“Ainda é difícil interferir nas uti-
lizações do dinheiro público, mesmo
porque boa parte do orçamento já é
carimbada, ou seja, é destinada às
secretarias devido a percentuais pré-
definidos em lei e por originarem-se
de convênios...”

Disse que o processo ainda está
em fase embrionária no Brasil, cujo
processo de administração do orça-
mento é compulsória e não autoriza-
tiva. Isto é, o prefeito ou o governador
fica autorizado a gastar até um limite
x, mas não fica obrigado a executar
aquelas despesas com obras solicita-
das pela população, constante do or-
çamento.

Para Francino Pires ainda é
muito difícil que o orçamento
atenda aos anseios da população.
“Estamos lutando para que o
orçamento seja legítimo, atenda de
verdade à sociedade e não, como
acontece, a interesses políticos ou
particulares. Queremos discutir o
orçamento de forma democrática
juntamente com a Prefeitura e a
Câmara dos Vereadores”.

José Joaquim  disse: “Nossa
missão aqui hoje é entender a
dinâmica do orçamento participa-
tivo” e explicou, mês a mês, o ciclo
anual do orçamento, baseado no
modelo de Porto Alegre e que foi
trabalhado pelo Comamp junto às
comunidades e com o auxílio téc-
nico do André Magarão. Ciclo este
já publicado detalhadamente no
jornal Folha do Litoral. “Deve-
mos estar atentos passo-a-passo
neste ciclo. Desde a elaboração,
acompanhamento e, principal-
mente, na fiscalização”, finalizou.

Domingos Oliveira  Agradeceu
a presença de todos, especial-
mente da “família Comamp”. Con-
selho este que nasceu da própria
vontade da população, desvincu-
lado de qualquer órgão público e
apartidário e tem como maior
capital o capital humano. Ressal-
tou que temos a tese “o conheci-
mento do conhecimento nos com-
promete” e que o orçamento par-
ticipativo é o caminho para a ges-
tão de qualidade da administração
pública, cuja falta é igual ou  pior
do que a corrupção e a falta de éti-
ca.

Disse que ainda temos muito
a aprender, mas que, hoje, as co-
munidades estão no caminho certo
que é discutir esta grande empresa
municipal que nos pertence; da
qual somos acionistas e queremos
saber o destino da mesma, e que
espera que os políticos se engajem
neste processo até mesmo para
valorizar seus trabalhos.

Por fim, pediu que Francino
Pires  e  Jose Joaquim entregassem
ao  Presidente da Câmara e presi-
dente da comissão de orçamento
o histórico, desde 1999, sobre OP,
fez  referência  ao ex-prefeito José
Benedito de Melo – Dedé, que deu
a partida ao orçamento; José Pital,
que assinou a Lei do Orçamento e
André Magarão “que nos capaci-
tou tecnicamente”.

O vereador Marco Antônio
disse que ao analisar, como leigo,
o orçamento assustou-se com o
aumento que vinha sendo de
aproximadamente de 25% ao  ano
e, agora, passou para 120% (2003
para 2004),15% das verbas po-
dendo ser utilizadas pelo prefeito
sem necessidade de aprovação
pela câmara e sem prestação de
contas (cheque em branco), 34 mi-
lhões de reais em convênios, sem

apresentação de documentos à câmara
que os comprovem.

Joaquim Alonso afirmou: “Podemos
aprovar o orçamento de 75 milhões, mas
temos que fiscalizar onde e como será
aplicada esta verba. Mas devemos apro-
var, pois o prefeito tem que trabalhar e o
município tem que crescer.” Disse achar
muito bom que o COMAMP acom-
panhe de perto todo o processo.

Deco Minair entregou a Adilson José
o ofício que recebeu de um morador de
São Roque e pediu que se aprove emenda
de sua autoria para alterar item do OP
2003 aumentando o número de fossas
(de 12 para 128) para atender mais famí-
lias daquela comunidade. Parabenizou o
trabalho do Comamp e das associações
de moradores : “este é o caminho”.

André Magarão disse que ajudou a
elaborar – não a fazer – o orçamento mu-
nicipal, que foi discutido através da Co-
missão Permanente de Orçamento – com
muitos membros ali presentes – entre as
secretarias municipais e o COMAMP,
através de José Joaquim. Explicou tec-
nicamente como se chegou a uma pro-
posta orçamentária: que começa com o
PPA, passa pela LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) e chega-se à Lei
Orçamentária Anual. Citou os parâme-
tros utilizados neste processo, assim co-
mo as leis correlatas.

Falou sobre os recursos provenien-
tes de “royalties” do petróleo. Justificou
também o aumento no orçamento e
porque não constam as despesas com o
hospital. Finalmente, a respeito dos con-
vênios que aumentaram este ano, afirmou
: “sempre trabalhamos com a perspec-
tiva de que os convênios sejam apro-
vados”. Pediu desculpas pelo atraso,
mas garantiu que no dia seguinte entre-
garia cópias dos convênios na Câmara.

Delmo Afonso Afirmou ter ficado
mais tranqüilo após a explanação de
André Magarão. “Devemos aprovar o
orçamento sim, desde que vá ao encontro
dos anseios da população”. Disse que
cada munícipe deve acompanhar o an-
damento da utilização do orçamento atra-
vés de contadores e de advogados.

Parabenizou a “família Comamp”
que muito tem melhorado o município e
pediu a presença de todos em outras au-
diências públicas, como por exemplo, a
posterior sobre SPU.

Antonio Porto disse que o corte de
recursos federais a determinados mu-
nicípios foi bom para combater a cor-
rupção.Quanto aos convênios, acha que
a Câmara não pode votar enquanto não
houver cópia dos mesmos. Afirmou es-
tranhar o valor pedido pelo Executivo
para obras de esgoto em Trindade de R$
5 milhões, sendo que, segundo ele, R$
250 mil seria o necessário de fato.

Casé informou que será colocado em
votação o orçamento municipal em 12
de novembro para evitar que o prefeito
o vete nos últimos dias de dezembro.

ABERTO A PERGUNTAS DA PLATÉIA

Israel, da Cachoeirinha - Quanto à

subvenção às associações, vai ter ou
não?

Casé – “No ano passado a Câmara
aprovou R$ 140 mil para pagamento
das subvenções às associações este ano.
Só o prefeito pode fazer o repasse ou
não.

Risoneide Maria, de São Roque
perguntou a Domingos – “Disse que
no ano passado foram pedidas 140 fos-
sas assépticas, não 12 como ficou apro-
vado. Por que?”

Domingos Oliveira - Afirmou que,
nas metas encaminhadas pela  Asso-
ciação de São Roque à Comissão de
Orçamento estão relacionadas  140
fossas assépticas e que em função OP
ter sido limitado em apenas 10% do
valor destinado à Secretaria de Obras,
não deu para atender plenamente ao
solicitado”.

Fernando, da região do cais, a
qualquer vereador que votou contra -
Por que não foi aprovada verba para
obras no cais? Não houve resposta.

Paulo Cananéia ao Case – “No orça-
mento de 2004 a Secretaria de Obras
ficará com trinta e poucos milhões de
reais, superando muito os 12 milhões
para a Saúde e os 14 milhões para a
Educação. Isto é possível,
considerando que saúde e educação são
prioridades do governo federal?”

Casé – “O governo municipal tem
autonomia para fazer o seu orçamento
de acordo com suas diretrizes. Pediu
que o vereador Garrido, recém empos-
sado, integre a plenária (às 18:40)

Bill, da Ponte Branca – “Gostaria
que fôssemos informados a respeito da
tramitação do orçamento na casa até
12 de novembro através de planilha,
por exemplo, para podermos acompa-
nhar, entender e até avaliar se os ve-
readores votaram corretamente”.

Adilson José - Precisamos de in-
formações do Executivo para isto. Mas,
como está ausente hoje e não tem nos
respondido, podemos marcar nova reu-
nião.

Antônio Conti ao André Magarão
- Quando o orçamento foi elaborado
com o Comamp, foram obedecidas as
leis federais, estaduais e municipais ?

André Magarão - Disse que sua éti-
ca não permite fazer qualquer coisa fora
da lei. Pode ter errado em cálculos, mas
não deixou de respeitar os percentuais
para cada área conforme consta em lei
orgânica municipal.

Domingos Oliveira – “Consideran-
do que este ano seguimos todas as exi-
gências da lei do orçamento para entre-
gar as prioridades das comunidades,
quero saber se a comissão vai priorizar
as metas apontadas pelas comunidades
conforme a LOA, publicada no jornal
Folha do Litoral e se os demais
vereadores aprovam o orçamento
participativo?”

Adilson José – “Por falta de co-
nhecimento sobre o orçamento Co-
mamp  e as emendas feitas pelos verea-
dores para, então, se ter uma resposta.

Almir Tã, da Ilha do Araújo -
Quanto à subvenção ... a Câmara votou
para 2003 os R$ 140 mil. Então vamos
dividir pelo número de associações
que apresentarem os documentos exi-
gidos e vamos cobrar do Prefeito este
repasse.”

Casé – “A Câmara tem que
esperar até 31/12/2003. Se o prefeito
não repassar vamos tomar provi-
dências. Repito que este é o dinheiro
mais bem aplicado que já vi na ad-
ministração pública, por que vocês
fazem o dinheiro render; uma obra que
para a Prefeitura custa 10, para vocês
custa 2; vocês compram material e
fazem mutirão. Isto é perfeito.... se
fosse eu, eu tentaria dar cada vez mais
autonomia para as associações de
moradores porque elas têm essa
mobilidade de fazer mutirão.

Odair do Leste - presidente da
associação de moradores da Graúna –
“Já que o prefeito não está presente,
por que o vice não pode nos respon-
der?”

João Carlos – “Infelizmente eu
não respondo pelo Executivo. De
acordo com a Lei Orgânica municipal,
o governo municipal é composto pelo
prefeito e seus secretários. Com isto,
e também por divergir da postura do
prefeito em relação aos maus tratos
com a população, eu não faço parte
do governo municipal.

José Joaquim – “Proposta : por
que não instituir o Conselho do Orça-
mento com a participação (parceria)
do Legislativo, comunidade e insti-
tuições sociais que representem todos
os seguimentos sociais?”

Case – “Quem convoca o conse-
lho, através de decreto, também é o
Prefeito”.

Elisabeth Bittencourt, do Jaba-
quara–“De que forma podemos acom-
panhar as reuniões da Comissão Orça-
mentária da Câmara de Vereadores?
Não sabemos quando os encontros
ocorrem nem quais são os resultados.
A comissão não poderia divulgar bole-
tins no quadro de avisos ?

Adilson José – “Temos cometido
erros por falta de experiência. Vamos
passar a divulgar melhor os trabalhos
da Comissão.”

André Magarão (E); Francino Pires e Joaquim Bittencourt respectivamente
entregam histórico de 4 anos do Orçamento Participativo ao presidente da
Câmara, Carlos José – Case e ao presidente da Comissão de Orçamento,
Adilson José

O caminho para uma gestão
pública da qualidade.

PARTICIPE, NÃO DEIXE SUA

COMUNIDADE DE FORA!

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO



Outubro 20038

O Projeto teve início, oficialmente, no dia 15 de 
setembro, com o objetivo de  recuperar o trecho 
supracitado. Apesar do dia estar chuvoso e assim se 
manteve durante todo o período, fazendo com que os 
trabalhos se realizassem em ritmo mais lento que o 
esperado, a equipe se mostrou muito dedicada nas 
tarefas predefinidas. A primeira etapa do parcelamento 
dos recursos foi liberada no dia primeiro de outubro, 
coincidindo com o inicio da temporada de chuvas na 
região. Desta forma, o trabalho foi bastante prejudicado, 
a equipe perdeu cerca de dez dias sem poder realizar 
trabalho de campo devido ao mau tempo, com isso, 
todos os objetivos traçados inicialmente foram 
prejudicados e os prazos previamente estabelecidos 
tiveram de ser revistos.

Até agora foram abertos cerca de 1.600m do 
caminho. Desse total, cerca de, aproximadamente, 
1.450m se encontram com o calçamento praticamente 
intacto, tendo partes do séc. XVIII e XIX, o que causou 
grande surpresa a toda a equipe. Em alguns lugares a 
camada de terra sobre o mesmo chega a ser superior a 
50cm. Foram localizados diversos pontos de vigia 
utilizados para patrulhamento da estrada, a equipe 
escolheu cinco pontos para construir mirantes e um para 
anfiteatro ao ar livre.

O que nos encanta é o maravilhoso trabalho de 
engenharia da época e o tamanho das pedras usadas no 
calçamento, são uma coisa surpreendente visto que não 

Caminho do Ouro - Penha X Encruzilhada do sr. Oliveira

existiam naquele tempo os recursos tecnológicos. 
Nos levantamentos arqueológicos já foram 

encontrados mais de uma centena de ferraduras, diversos 
fragmentos de vidros, cerâmicas e porcelanas, além de 
um fragmento de panela de ferro, uma faca, um garfo e 
outros objetos a serem identificados.

Na parte botânica, foram listadas, até o momento, 
aproximadamente cerca de 50 espécies arbóreas e 95 
não-arbóreas (trepadeiras, epífitas, herbáceas e 
arbustivas), outras ainda estão aguardando identificação, 
apesar de, nesse primeiro trecho, ter havido uma forte 
interferência antrópica, como pode ser ainda vista na 
presença de capoeiras, sapezais, pastagens (braquiara), 
bambuzais, até resquícios de bananais, em alguns pontos 
com vegetação em estágio médio de regeneração natural.

Está previsto no projeto a recuperação vegetal das 
áreas degradas ao longo do caminho numa margem de 
até dez metros de cada lado, com o reflorestamento de 
espécies nativas da Mata Atlântica, o que já está sendo 
preparado em colaboração com o Horto Municipal.

A parte da fauna, encontra-se bem degradada, 
sofrendo caça e estresse contínuo devido à presença 
humana e de animais domésticos. No entanto, é possível 
encontrar diversas tocas de tatu, assim como rastros de 
porco do mato, pacas e cutias. Os pássaros estão entre 
outros presentes com diversas espécies de saíras, beija-
flores, pica-paus, bem-te-vis, sabiá, sanhaço, tiê, 
araponga, entre outros. Os répteis estão representados 
tanto pelas cobras (jararacuçu) como pelos lagartos. 

Nos trabalhos de geologia, estão sendo identificados 
os tipos de rochas e solos presentes ao longo do 
caminho, bem como os pontos que sofreram erosão com 
o passar dos séculos de abandono. Os profissionais da 
área irão indicar o método correto para recuperação e 
contenção desses pontos críticos. 

Segundo os critérios adotados pela coordenação do 
projeto, todos os profissionais contratados são residentes 
no município, com exceção do geólogo. 

Os trabalhadores braçais também são todos do 
município, além de todo o pessoal da coordenação. 
Assim nessa primeira sub-etapa o projeto já vem 

empregando cerca de 28 pessoas diretamente sendo,desse 
total, 24 residentes e domiciliadas em Paraty. 

De acordo com levantamentos preliminares 
realizados dentro da pesquisa  turística, houve um 
aumento significativo no número de visitantes que 
procuram pelo atrativo, o que fez incrementar o comércio 
próximo (artesanato, culinária, fabricação de aguardente 
artesanal etc) dessa forma acreditamos que já nessa 
primeira sub-etapa o projeto vem cumprindo a sua 
principal meta que é a geração de emprego e renda, 
principalmente aos pequenos proprietários localizados ao 
longo do entorno do atrativo.

As projeções apontam que até seu final, o projeto terá 
gerado aproximadamente 50 empregos diretos e mais 
150 (cento e cinqüenta indiretos), o que supera as 
projeções anteriores, e temos a certeza absoluta que 
quando o atrativo estiver todo concluído e aberto à 
visitação turística, quem trilhar por aqui jamais 
esquecerá essa aventura, pois estará retornando no tempo 
do Brasil Colônia, no período do “Ciclo do Ouro”, um 
abraço e até lá ! .

Texto: João Bee e Waldemir Ferreira - Pipoca
Fotos: Pipoca
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