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Espécie de rara beleza e teor, que 
traz no brilho dos olhos a força 
do seu interior,
pacientemente forjado no fogo 
da verdade e no prazer de fazer 
mais que sua parte, adoça  a 
cítrica cidade com seus nobres 
sonhos de comunidade.
Homens que, no sacrifício do dia 
a dia, alimentam seus princípios 
e valores com o sal das virtudes: 
justiça, prudência, temperança, 
determinação e cooperação; por 
saber que em seu destino está 
escrito aquilo que escreveu em 
pensamento, com palavras e 
ações que, se propagando como 
ondas de gota d'água sobre a 
superfície parada de um lago 
escuro, retornam ao baterem nos 
obstáculos e nas margens, em 
forma de ondas de respostas.
Qualquer pensamento, palavra 
ou ação que o ser inicia, lança 
para fora um efeito pelo qual é o 
único responsável, além do que 
receberá o retorno deste efeito.

E.Moura

Cidadão qualidade

Leia programação na página 8

DLIS

Participe 

do Fórum DLIS

e faça 

sua cidade

mais feliz!!!
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V ENCONTRO DA CULTURA NEGRA
CAMPINHO - PARATY

Muitas vezes somos critica-
dos e não compreendidos, por
falta de conhecimento do serviço
que temos para oferecer à popu-
lação. É necessário que você co-
mo população exerça sua cidada-
nia nos ajudando através desse
grande poder, que é o fato de co-
nhecer os problemas de perto e
nos ajudar solucioná-los.

Perguntaria você hoje o que é
necessário para que esse serviço
de emergência flua bem em nosso
município?

Dizem que é necessário um
hospital novo, UTI, UTI neonatal,
UTI móvel, tomografia, ultra-som
etc...

Sem dúvida nenhuma, isso é
necessário, para um melhor fun-
cionamento, mas para que te-
nhamos um bom serviço de emer-
gência, é necessário que, primor-
dialmente, comece o investimento
nos recursos humanos, pois não
adianta termos equipamentos de
última geração se o que temos não
sabemos usar plenamente.

Há necessidade de investir no
funcionário, em treinamentos,
reciclagem e especialização,
levando assim o aumento da auto-
estima do mesmo, que anda em
baixa.

Esse treinamento em compa-
ração com o preço de equipamen-
tos que, muitas vezes é danificado

Pelo quinto ano consecuti-
vo a Comunidade do Campinho
realizou o seu Encontro da Cul-
tura Negra de 21 a 23 de novem-
bro, reunindo comunidades
quilombolas de Minas e do Bra-
cuí, artistas como Martinho da
Vila, Robertinho Silva, Dona Su
do Jongo, considerado o me-
lhor dos cinco eventos, por ter
seus objetivos atingidos, como
a presença maciça da comuni-
dade, de acordo com o secre-
tário da Associação de Mora-
dores do Campinho – Amoc,
Ronaldo Santos.

Para Ronaldo Santos o En-
contro da Cultura Negra no
Campinho não é uma festa, mas
um evento que propõe uma
discussão em que os quilom-
bolas devem estar envolvidos
e, como fruto dos avanços des-
ta discussão, concluíram-se
que não é interessante ficarem
presos ao 20 de novembro co-
mo única data para o negro no
calendário, já que existem ou-
tras datas de heróis negros que
a sociedade esconde e,
“qualquer dia é dia de discutir
consciência negra”. “A partir
de 2004 vamos desenvolver a
discussão o ano inteiro, como

no dia 21 de março, por exem-
plo, Dia Internacional contra a
Discriminação Racial, esse foi
um encaminhamento, delibera-
do pela comunidade quilombo-
la do Campinho, que será leva-
da para o estado e para o Bra-
sil”, concluiu

O QUE ‘ROLOU’

Na Sexta-feira houve ofici-
nas de percussão com o bate-
rista e percussionista Roberti-
nho Silva, e apresentação de
Hip-Hop, as palestras foram
canceladas; No sábado houve
o Defile da Beleza Negra, a Con-
gada de Taquari, e apresen-
tação de Martinho da Vila e
Velha Guarda de Vila Isabel; No
domingo houve apresentação
de Capoeira Angola, Teatro
Menino de Rua, com o Grupo
de Teatro Fazendo Arte (Co-
munidade da Matinha/Turano-
Rio de Janeiro), Roda de Jongo
com Dona Su e participação de
seus alunos no Espaço Ação
para a Cidadania (Santa Teresa-
Rio de Janeiro); O evento foi
encerrado com um pagode com
músicos locais.

Roda de capoeira Angola

Grupo de Teatro Fazendo Arte
encena a peça “Meninos de
Rua”

Roda de Jongo

Carta de esclarecimento
À POPULAÇÃO PARATIENSE E FLUTUANTE

pelo seu mal uso, é considerado
um investimento seguro.

O atendimento que a popula-
ção não vê e, muitas vezes, não
sabe avaliar como se deve.

Dos muitos motivos podemos
apontar 10:

1. A maioria desses funcio-
nários moram em Paraty; 2. A
maioria desses funcionários
trabalham há mais de dez anos no
H.M.S.P.A; 3. A maioria desses
funcionários só trabalham nesse
hospital; 4. A maioria desses fun-
cionários se formaram e nunca
mais tiveram nenhum tipo de reci-
clagem; 5. A maioria desses fun-
cionários não ganham o sufi-
ciente para se deslocar para ou-
tras cidades, fazer curso de
reciclagem, treinamento com seus
próprios meios; 6. Não temos no
município cursos e treinamentos
na área; 7. Reconhecemos e que-
remos melhorar o nosso atendi-
mento de emergência; 8. O atendi-
mento de emergência não é sim-
ples como parece, é complexo e
requer conhecimento específico,
técnico e protocolar; 9. Somos o
único pronto socorro no raio de
60 km; 10. Só podemos melhorar
nosso atendimento se contarmos
com sua colaboração exercendo
sua cidadania

Guilherme Silva - Auxiliar de
Enfermagem.

A comissão de trabalho pró
Paraty Patrimônio da Humanidade,
reuniu-se no dia 24 de novembro
para discutir as pendências rela-
tivas à documentação exigida para
o pleito. Entre outros temas, foi
discutido e decidido que o
Caminho do Ouro entrará no
dossiê (ou Plano de Gestão/Inten-
ções) como um dos elementos for-
tes para a disputa do título.

Constatou-se que faltam ain-
da muitos dados para comple-
mentação do dossiê, que deverá
ficar pronto até 20 de dezembro

Paraty Patrimônio
da Humanidade

para ser encaminhado ao Comitê
Internacional de Patrimônio da
Humanidade. A partir daí, será
aguardada a qualquer momento a
visita da Comissão do Icomos,
que virá a Paraty para verificar e
constatar fisicamente as infor-
mações contidas no dossiê.

Ao final do encontro, o pre-
feito José Cláudio disse que está
havendo avanços no pleito, que
é preciso ter pressa na conclusão
do dossiê e que, agora, se iniciará
a etapa política do processo, via
Itamaraty, etc.

PODER PÚBLICO FEDERAL (14 VAGAS)
Titulares: Ministério das Cidades (4 vagas -

Secretaria Nacional de Habitação,  Secretaria Nacional
de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental, Secretaria
Nacional de Programas Urbanos),  Caixa Econômica
Federal,  Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente,
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Ministério da Fazenda, Ministério da Cultura, Ministério
da Integração Nacional, Ministério da Saúde, Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(Confea);

Suplentes: Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran). Ministério do Desenvolvimento Agrário,
Ministério de Minas e Energia, Ministério de Ciência e
Tecnologia, Ministério do Turismo, Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
Ministério da Assistência Social, Ministério dos
Transportes, Ministério Extraordinário de Segurança
Alimentar e Combate à Fome, Ministério do Trabalho,
Ministério da Educação, Secretaria Especial de
Políticas de Promoção de Igualdade Racial, Secretaria
Especial de Direitos Humanos, Secretaria Especial dos
Direitos da Mulher.

PODER PÚBLICO ESTADUAL (6 VAGAS)
Titulares:  Associação das Empresas de

Saneamento Básico (Aesb), Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, Governo do Estado de Roraima,
Governo do Estado do Mato Grosso, Governo do Estado
do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Ceará;

Suplentes: Fórum Nacional de Secretários de
Habitação (FNSH), Governo do Estado do Mato Grosso
do Sul, Governo do Estado de Santa Catarina, Governo
do Estado do Espírito Santo, Governo do Estado do
Amazonas, Governo do Estado do Piauí.

PODER PÚBLICO MUNICIPAL (10 VAGAS)
Titulares:  Confederação Nacional dos

Municípios (CNM), Associação Brasileira de

Conselho Nacional das Cidades – Composição Final
Municípios (ABM),  Frente Nacional de Prefeitos
(FNP), Frente Nacional de Prefeitos - Cidades de Regiões
Metropolitanas, Frente Nacional de Prefeitos – Cidades
de Regiões Metropolitanas, Associação Brasileira de
Cohabs (ABC), Fórum Nacional de Secretários e
Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito
(FNSDTUT), Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento (Assemae), União de
Vereadores do Brasil (UVB), Frente Nacional de
Vereadores pela Reforma Urbana;

Suplentes: Associação Nacional de Municípios
e Meio Ambiente (Anamma), União de Vereadores do
Brasil (UVB), Frente Nacional de Prefeitos (FNP),
Frente Nacional de Vereadores pela Reforma Urbana,
Associação Brasileira de Coabs (ABC), Fórum
Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte
Urbano e Trânsito (FNSDTUT), Associação Nacional
dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae),
União de Vereadores do Brasil (UVB), Frente Nacional
de Vereadores pela Reforma Urbana. Obs: As
entidades ABM, CNM e FNP comprometem-se em
indicar titulares e suplentes para suas vagas, segundo
critério de rodízio, regionalização e porte dos
municípios.

MOVIMENTO POPULAR - 19 VAGAS, DISTRIBUÍDAS

PELAS ENTIDADES

Titulares: União Nacional por Moradia Popular
(UNMP) – 5 vagas, Central de Movimentos Populares
(CMP) – 5 vagas, Movimento Nacional de Luta por
Moradia (MNLM) – 4 vagas, Confederação Nacional
de Associação de Moradores (Conam) – 5 vagas;

Suplentes: UNMP – 4 vagas, Conam – 5 vagas,
CMP – 5 vagas, MNLM – 5 vagas,

EMPRESÁRIOS (7 VAGAS)
Titulares: Associação Brasileira de Cimento

Portland (ABCP), Confederação Nacional do Comércio
(CNC), Confederação Nacional do Transporte (CNT),
Confederação Nacional das Instituições Financeiras

(CNF), Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB);

Suplentes: Associação Brasileira dos
Fabricantes de Materiais e Equipamentos para
Saneamento (Asfamas), Conselho Federal de
Corretores (Cofeci), Associação Nacional das
Empresas de Transporte Urbano (NTU),
Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e
Poupança (Abecip), Associação Brasileira das
Concessionárias Privadas (ABCON), Movimento
Nacional  das Micro e Pequenas Empresas
(Monampe), Confederação das Associações
Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Brasil
(CACB).

TRABALHADORES (7 VAGAS)
Titulares: Confederação Nacional dos

Trabalhadores em Transporte (CNTT)/ Central
Única dos Trabalhadores (CUT),  Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transporte
(CNTT)/ Central Única dos Trabalhadores (CUT),
Federação Nacional dos Urbanitários (FNU),
Federação Nacional dos Urbanitários (FNU),
Federação Nacional dos Arquitetos (FNA),
Federação Intersindical de Engenheiros (Fisenge),
Central Única dos Trabalhadores – Nacional;

Suplentes:  Federação Nacional dos
Portuários (FNP), Federação Nacional dos
Metroviários (Fenametro), Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Agricultura (Contag),
Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Administrações Municipais (Confetam),
Federação Nacional das Associações de Pessoal
da Caixa Econônica Federal (Fenae), Federação
Nacional dos Engenheiros (FNE), Força Sindical.

ENTIDADES PROFISSIONAIS, ACADÊMICAS E DE

PESQUISA (4 VAGAS)
Titulares: Instituto de Arquitetos do Brasil

(IAB), Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária (ABES), Associação dos Transportes
Públicos (ANTP), Associação Brasileira de Ensino
de Arquitetura e Urbanismo (ABEA);

Suplentes: Associação dos Geógrafos
Brasileiros (AGB),  Associação Nacional de
Tecnologia do Ambiente Construído (Antac),
Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em
Transporte (ANPET), Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento
Urbano e Regional (Anpur),

ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS (3
VAGAS)

Titulares: Associação Brasileira de Ongs
(Abong), Federação de Obras de Assistência Social
e Educação (Fase), Frente Nacional pela Reforma
Urbana (FNRU);

Suplentes:  Abong, Rede Mata Atlântica/
UPAN, União Brasileira de Mulheres
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Uma das discussões do Fórum
DLIS Paraty, em 28 de outubro, foi
sobre a consideração de que, após 3
anos de existência, com uma equipe
fixa e comprometida, o Fórum DLIS
de Paraty já está maduro o suficiente
para institucionalizar-se, através de
uma associação, além disso, foi apre-
sentado o grupo de trabalho de
Saneamento, que estudará formas de
viabilizar o saneamento ambiental de
Paraty.

Cynthia Vieira, gestora de DLIS,
informou que segundo a Secretaria de
Obras, em relação ao Plano Diretor,
os mapas da área urbana de Paraty es-
tarão prontos e entrarão em vigor até
o fim do ano e, quanto ao Plano Diretor
de Turismo, encomendado pela Secre-
taria de Turismo à Solving Consultoria
e apresentado no Fórum DLIS de julho
de 2003, este foi transformado em
Projeto de Lei e está tramitando na
Câmara Municipal. Informou ainda
que o Sebrae trouxe, em 09 de outubro,
a consultora Marina Mercante para
promover uma identificação de pro-
dutos dos artesãos de Paraty e apre-
sentar o Programa Traços do Rio, que
proporcionará treinamentos em De-
sign e Gestão para esses profissionais

em 2004.

SANEAMENTO TRAVADO

Os representantes do Grupo de
Trabalho de Saneamento, engenheiros
Artur Vieira e Wilson Rocha, informa-
ram que o grupo tem encontrado difi-
culdade em concretizar a sugestão do
Secretário de Planejamento, pela qual
este moveria uma campanha contra a
inadimplência na tarifa da água, e os
recursos arrecadados seriam deposi-
tados em conta específica e geridos
de acordo com as diretrizes apontadas
pelo Grupo.

O vereador Joaquim Alonso pediu
a palavra para esclarecer a situação
da população de baixa renda, que está
inadimplente e não tem condições de
quitar sua dívida. O engenheiro Wilson
Rocha informou que existe a possibi-
lidade de estabelecer uma tarifa social
nos casos de famílias de baixa renda,
e para isso é necessário promover um
recadastramento das residências. O
engenheiro Francisco Chaves, da em-
presa GESCO, lembrou a importância
de, em primeiro lugar, a população
fazer sua opção pela forma de gestão

mais adequada ao município. O ve-
reador Deco Minair lamentou a po-
sição de pessoas que vão às rádios
conclamar a população a não pagar a
tarifa de água, e lembrou que o mo-
mento é de somar forças para via-
bilizar a solução em vez de simples-
mente criticar a situação atual. O
vice-prefeito, João Carlos Miranda
Freire, lembrou que desde o último
Fórum não houve avanços por falta
de compromisso do poder público
em executar as medidas emergenciais
que foram apontadas e são de baixo
custo, como o cercamento das capta-
ções e a instalação de um medidor de
vazão.

CADASTRAMENTO DOMICILIAR

A outra pauta do fórum foi o
cadastramento domiciliar e empre-
sarial que está sendo realizado pela
equipe da Fundação Cesgranrio, sob
encomenda do Sebrae. Ana Carolina,
pesquisadora-chefe do trabalho,
também agradeceu a participação de
todos e informou que os dados co-
letados estarão disponíveis a partir

de janeiro, quando a equipe retornará
a Paraty para apresentar os resul-
tados. Em seguida, o consultor Ricar-
do Zarattini apresentou o andamento
do projeto de melhoria da cachaça de
Paraty.

CONFERÊNCIA NACIONAL

DAS CIDADES

O arquiteto Tymur Klink relatou
sua participação como delegado de
Paraty na Conferência Nacional das
Cidades. observando a dificuldade
enfrentada pelas pequenas cidades e
pelos Estados mais pobres para
sensibilizar os demais em relação às
suas questões específicas e elogiando
a atuação dos delegados do Sul Flu-
minense, que se solidarizaram com os
menos influentes e participaram dos
debates com civilidade e organização.
A Conferência resultou em diversas
propostas para o setor da habitação,
do saneamento, do transporte e da
regularização fundiária, informou.

A QUESTÃO DO LIXO

Em seguida, Cynthia Vieira apre-
sentou a situação do serviço de coleta

seletiva de lixo em Paraty. Com dados
fornecidos por Cleber Calixto, admi-
nistrador do Centro de Triagem Re-
cicalixto e maior empreendedor local
do setor, exibiu dados comparativos
entre a situação inicial e a atual.

CAMINHO DO OURO

Finalmente, João Fernandes de
Oliveira, o João Bee, que coordena o
Projeto de Revitalização do Caminho
do Ouro apresentou relatório da 1ª
sub-etapa do projeto, Penha X cami-
nho do sr. Oliveira, que ocorreu de 15
de setembro a 15 de outubro de 2003.
Já foram identificados cinco pontos
para a construção de mirantes e en-
contrados mais de uma centena de
ferraduras e outros vestígios arqueo-
lógicos como fragmentos de vidros.

Segundo João BeeHouve um
aumento significativo de visitantes
que procuram o atrativo, havendo
mais de 1300 assinaturas registradas
no livro de visitantes do Centro de
Informações, o que veio incrementar
o comércio local (culinária, artesanato,
alambique).

Colaboração: Cynthia Vieira,
gestora de DLIS.

A pauta do Fórum DLIS
Angra de 23 de outubro, reali-
zado no Balcão Sebrae, foi:
“Qual é o modelo de cidade que
queremos?”

Cássio Veloso, da secretaria
municipal de Planejamento fez u-
ma explanação antecedendo ao
debate, constatando que existe
no cidadão de Angra dos Reis

O tema do Fórum DLIS Itaguaí,
em 24 de outubro foi “Revitalização
do Caminho Histórico (Serra da Cal-
çada) e conscientização para o Turis-
mo”, no qual se levantou a necessidade
das ações de saneamento, conclusão
do projeto, como forma de se fortalecer
o turismo no município.

O evento foi aberto pela agente
DLIS Cátia Morais, em seguida, o
representante da secretaria municipal
de Turismo de Itaguaí, Dino, falou so-
bre o tema, advertindo que apesar do
apoio da Prefeitura à Secretaria, é ne-
cessário o empenho dos demais seg-
mentos sociais no projeto, tendo em
vista a geração de emprego e renda para
a população. Destacou o apoio o apoio
do Sebrae e da coordenadora Maria
Auxiliadora Dabela e do articulador
Luiz Armando (DLIS –Paraty) levan-
do a experiência da revitalização do
Caminho do Ouro naquele município.

MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO

Falou-se também do término da
última fase do Plano Nacional de
Municipalização do Turismo que, den-
tre 66 municípios, apenas treze con-
seguiram concluí-lo, estando Itaguaí
entre estes. Segundo informou-se, o

município conseguiu cumprir metas
como a instituição do Conselho Mu-
nicipal de Turismo, criar o Fundo de
Turismo e fazer o Inventário Turístico
do Município, conforme diretrizes fir-
madas pela Embratur. As próximas
metas serão cumpridas num prazo de
um ano e meio, que será a implantação
da estrutura turística, a conscienti-
zação, a sinalização, a criação de pro-
dutos e roteiros turísticos. Esse traba-
lho será desenvolvido por grupos for-
mados por todos os segmentos, em
parceria com a comunidade. Infor-
mou-se ainda que a equipe institucio-
nal de projetos da Prefeitura já está
finalizando um projeto de conscienti-
zação do Turismo.

Ressaltou-se que a proposta do
Turismo atual é de um Turismo Sus-
tentável trazendo a sua volta o desen-
volvimento de todos os setores, como
a melhoria dos transportes, a comu-
nicação, e cria consciência de preser-
vação ambiental, de seus recursos na-
turais. Em complementação, infor-

mou-se também sobre a proposta de
um membro do Conselho,  Ander-
son, que constatou a existência de
um grupo chamado Infotrilhas, que
faz todo o trabalho de mapeamento
e reconhecimento das trilhas em sis-
tema de parceria, a baixo custo, desde
que seja agendado com antecedência,
e do grupo Limpatrilhas, que faz ma-
nutenção de trilhas com sistema de
adoção das mesmas. Foi mostrado
em sistema de datashow alguns dos
principais pontos históricos do muni-
cípio, que poderão vir a ser produtos
turísticos de grande importância
cultural.

CAMINHADA NA SERRA

 DA CALÇADA

A Secretária de Desenvolvimen-
to e Turismo, Cátia Peters, disse que
pretende marcar uma caminhada na
Serra da Calçada para que todos
possam conhecer o caminho. Auxilia-
dora Dabela falou da importância de

cada município se inserir no projeto
da Estrada Real, e que todos devem
se manifestar para que sejam integra-
dos, bem como da necessidade de se
ter uma noção aproximada da extensão
do caminho, pois este é um dos itens
que serão argüidos. Dino afirmou que
o caminho, que fica na divisa com
Piraí, tem aproximadamente 8km de
extensão, e que a proposta agora é re-
vitalizá-lo, visto que o mesmo se en-
contra em bom estado de conservação
e que o primeiro passo será formalizar
o projeto para que se dê o início do
processo de busca de parcerias.

Cátia Moraes levantou a neces-
sidade de se conhecer o projeto de
Paraty para adaptá-lo à realidade de
Itaguaí, ao que Maria Auxiliadora su-
geriu a formação de um grupo para
esse fim, visando à possibilidade de
se pleitear apoio de um consultor do
Sebrae para orientá-lo, desde que se
formalizasse uma solicitação e se
colhesse assinaturas para encaminha-
mento da formatação do projeto.

“REVITALIZAÇÃO DO CAMINHO HISTÓRICO (SERRA

DA CALÇADA) E CONSCIENTIZAÇÃO PARA O TURISMO”

Dabela observou que quando sur-
giu o projeto Estrada Real, Paraty es-
tava com o projeto do Caminho do
Ouro pronto e se inseriu no contexto,
não perdendo, assim, a grande oportu-
nidade de revitalização, hoje refletida
em emprego e renda no município, cri-
ação de ponto de venda de artesanato
e casa de farinha, com resultados fi-
nanceiros concretos, com registro de
mais de 1.300 visitas ao local.

ARTESANATO DE COCO

Maria Auxiliadora Dabela também
ressaltou a importância da continui-
dade da ação do saneamento e do ar-
tesanato em conjunto com o Turismo.
Cátia Moraes informou que já está
articulando cursos através da Emater
para o bairro de Mazomba e, junto à
Secretaria de Cultura, uma Feira Per-
manente de Artesanato com a Asso-
ciação de Artesãos. Dabela sugeriu
então a criação de algum tipo de arte-
sanato de coco, principalmente com a
fibra, já que esta é uma fruta ampla-
mente cultivada no município.

Texto redigido a partir de
relatório da Agente DLIS Cátia Cecília
de Moraes.

um preconceito em relação ao
município, exemplificando com
o fato de que quando se pensa
em montar algum negócio, logo
se pensa em artesanato por des-
conhecimento do mercado.

Comentou sobre alguns as-
pectos que influenciam, como

ambiente natural e meio ambien-
te, além de citar os impactos
ambientais, visto que as cons-
truções são edificadas em lo-
cais de risco (invasões). Os
participantes sugeriram ações
como: Elaboração de um Códi-
go de Meio Ambiente e criação

de seu Estatuto para o muni-
cípio; Plano Diretor distribuído
(divulgado) nas escolas; Ofício
para Secretaria de Planejamen-
to - “Qual Planejamento para a
cidade?”; Recuperação dos rios
e cachoeiras; Projeto de paisa-
gismo nos morros da cidade

(nos cursos d’água).
A elaboração de um Código

de Meio Ambiente e Criação de
seu Estatuto, foi levada para dis-
cussão na Conferência Regio-
nal de Meio Ambiente, em 25
de novembro para votação.

Texto redigido a partir de
relatório de Márcia Fonseca
Gestora DLIS Angra.

“QUAL É O MODELO DE CIDADE QUE QUEREMOS?”
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C i d a d ã o  Q u a l i d a d e  2 0 0 3 :
A GOTA DE ESPERANÇA DE UMA QUALIDADE INTEGRAL

Em sua quarta edição, o
evento Cidadão Qualidade
2003, organizado pelo Co-
mamp, reuniu no Silo Cultural,
em 22 de novembro, a maioria
das lideranças comunitárias de
Paraty, promovendo a entrega
de certificados pelo reconhe-
cimento do trabalho desenvol-
vido por cada um dos agraci-
ados em sua comunidade, e
uma congratulação coletiva de
final de ano, voltada para o seio
do movimento, cuja pauta foi
a Qualidade Integral.

O evento foi
aberto por An-
dré Góes , que
fez um histó-
rico das ações
do Comamp,
desde a sua
fundação até aquela data. Joa-
quim Bittencourt  falou sobre
o Orçamento Participativo,
Domingos Oliveira sobre o
tema do evento Qualidade
Integral, o vice-prefeito, João
Carlos fez um comentário
sobre a questão do SPU e a
secretária Municipal de
Educação, Eliane Thomé,
agradeceu por ter seu trabalho
reconhecido pelas comunida-
des e falou sobre a educação
em Paraty. A festa foi fina-
lizada com participação espe-
cial dos Coroas Cirandeiros,
cuja música levou à formação
de uma roda com os parti-
cipantes, crianças, moços, ve-
lhos, etc.

INTEGRAÇÃO DAS

COMUNIDADES

O presidente do Comamp,
Francino Pires,
afirmou que a
força da enti-
dade está na
união dos que
dela partici-
pam, salientan-
do que uma das metas do Con-
selho é a integração das comu-
nidades, apresenta a equipe de
diretores do Comamp solici-
tando aplausos.

Falou sobre o início do mo-
vimento, das ações em prol da
integração de toda a sociedade
e do fortalecimento das comu-
nidades, através das associa-
ções de moradores, das con-
quistas que favoreceram a to-
dos, como a audiência públi-
ca sobre o orçamento partici-
pativo, a subvenção, a Saúde
da Família, da aproximação
com o poder público e a socie-
dade como um todo.

CAIXA PRETA

J o a q u i m
Bit tencour t
deu informes
sobre o orça-
mento muni-
cipal, afirman-
do que este
tem sido histo-

ricamente visto como uma
“caixa preta”, pois não se sabe

como é feita a gestão dos re-
cursos públicos que, ao seu ver,
tem que ser compartilhada com
a comunidade em geral, de
forma participativa e transpa-
rente, tornando o processo
justo, gerando confiança re-
cíproca entre o poder público
e a população, legitimando os
representantes eleitos pelo
voto.

Disse que, desta forma, o
poder público estaria em sin-
tonia com os anseios das co-
munidades, expressa na mis-
são do Comamp, que é cons-
truir estratégias de desenvolvi-
mento local, unir lideranças
comunitárias na forma de re-
des, instituir o Conselho do Or-
çamento, assegurar a partici-
pação popular. Salientou que
esse caminho já é trilhado há
muito tempo, com resultados
como o Orçamento Participa-
tivo 2003 (por decreto), a
inclusão do Orçamento 2004 na
Lei Orçamentária Anual
(LOA) em tramitação na
Câmara dos Vereadores e, pa-

ra 2005 o Plano Plurianual
(PPA), uma etapa a ser ven-
cida. “Temos que fazer a nos-
sa parte, construir nossa visão
de futuro, baseado num projeto
coletivo, avançar, e a questão
do OP é uma peça chave des-
se processo”, concluiu.

QUALIDADE INTEGRAL

Domingos
O l i v e i r a
falando sobre o
te-ma Quali-
dade Integral,
fez um histó-
rico sobre a
evolução dos conceitos de
Qualidade, que teve início na
década de 60 com o Controle
de Qualidade ampliando-se
nas décadas seguintes para o
conceito de Qualidade Total,
Qualidade de Processos, 5
sensos, etc; comentou a con-
trovérsia deste novo conceito
que, ao mesmo tempo que
produz computadores, celu-
lares, vacinas, também faz

armas, mísseis e bombas com
preciso poder de destruição
que diariamente ceifa milhares
de vidas em nome da paz e de
que os fins justificam os meios.

Comentou que este modelo
de  gestão é contraditório por
estar voltado exclusivamente
para a qualidade dos produtos
e serviços, não alcançando o
indivíduo, o meio ambiente e
que, só um novo conceito de
qualidade Integral nos com-
prometerá, não só com o ciclo
dos processos, mas com o ciclo
da vida. Para ilustrar, mostrou
um coco que, na sua opinião,
contém as características da
Qualidade Integral. Compa-
rando-o a um ser humano, dis-
se que a casca contém as qua-
lidades adquiridas, ao que se
dá muita importância, enquanto
que o interior (água e polpa)
são os princípios e valores,
elementos indispensáveis para
um  processo de qualidade in-
tegral.

Comparando o município a
uma empresa, disse que é hora

Diretoria do Comamp
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“Aproveitando a nossa festividade,
quero entregar o certificado de
Cidadão Qualidade 2003 aos
Coroas Cirandeiros, pelo que eles
representam para a nossa cultura e
a nossa essência maior, justamente
pela sua qualidade e, nada melhor
que desfrutarmos da qualidade
desses músicos” – D. Oliveira

da população tomar as rédeas
do seu grande empreendi-
mento para que este não fique
à deriva. Fez uma exposição
gráfica sobre o que é o
Comamp, com ilustração pu-
blicada na capa do jornal Fo-
lha do Litoral, nº 42.  Fina-
lizando, comentou o símbolo
do Comamp que representa
todas as associações de
moradores, mostrou uma gota
em movimento, afirmando
que é a gota de sacrifício, de
suor, sangue que os presi-
dentes das associações fa-
zem durante o ano, sem re-
cursos, procurando desenvol-
ver suas comunidades; gotas
que caem no processo e
promovem a mudança, sendo
o Comamp a gota de esperan-
ça de uma Qualidade Inte-
gral. “Sabemos que é muito
pequeno esse nosso esforço,
é uma gota dentro de um
imenso oceano, mas com
certeza essa gota já está
fazendo uma grande dife-
rença no nosso município”,
concluiu.

COMAMP É UM PARCEIRO

O vice-
prefeito Jo-
ão Carlos
disse que o
Comamp é
um parceiro
e uma for-
ma de agre-
gar parce-
rias. Comentou uma crônica
sobre um ser humano que
carregava duas mochilas,
uma na frente e outra nas
costas, a da frente continha
as qualidades e, a de trás, os
defeitos e ele só enxergava a
da frente, complementando
que é muito fácil acharmos
defeitos uns nos outros e
muito difícil acharmos
virtudes um nos outros e por
isso é tão difícil nos unirmos
e realizarmos coisas em
conjunto e que essa é a gran-
de virtude do Comamp.

Observou que quando
pensa no Comamp, lembra-
se de Fórum DLIS, sanea-
mento básico, Orçamento
Participativo, Estratégia de
Saúde da Família, várias
ações de conjunto... Disse
que é importante que o
Comamp lute  para que o
orçamento público passe a
ser obrigatório em todas
ações que sejam partic-

ipativas e não só autorizativo, o
que permite que os adminis-
tradores não os apliquem nas
prioridades apontadas pelas
comunidades.

Retomando o comentário
sobre o Comamp, observou que
o conselho é um processo lento,
porém contínuo que fica mais
forte com a participação de
todos e que é uma espécie de
volta à origem à democracia,
nos moldes da Grécia antiga,
quando todas as questões
públicas eram discutidas na
praça e determinadas pela
sociedade. Comentou alguns
questionamentos que têm sido
feitos sobre o SPU, afirmando
que, embora já se reconheça
que há erros, a sua cobrança
ainda não está suspensa.

Perguntado se não se deve
discutir o orçamento em 100%,
respondeu que a maior parte da
arrecadação está obrigatoria-
mente destinada a despesas
com saúde, educação, pessoal,
administração e o que o
orçamento participativo pode
discutir são as verbas desti-
nadas à parte de aplicação em
ações de governo, que se co-
meçou com 10% e, a cada ano,
ao seu ver, deve-se aumentar
mais e mais até se chegar à
totalidade do investimento, não
do custeio. Observou que é
como a subida de uma escada,
deve-se subir com segurança,
degrau por degrau.

ENVOLVER A CIDADE NA

EDUCAÇÃO

A secretá-
ria municipal
de Educação,
Eliane Thomé,
se disse emo-
cionada. Falou
que nos três
anos de tra-
balho na pasta, observa que
houve muitos avanços, na
comunidade, na parceria com
as famílias, nos conselhos
comunitários, conselhos de
mães, na gestão escolar, tendo
sido realizadas eleições para
diretores pela primeira vez no
município, demonstrando o
desejo de que isso não se
perca e seja multiplicado para
outras escolas nas áreas rurais.

Afirmou que no próximo
ano vai cobrar ainda mais do
Comamp a parceria no sentido
de trabalhar a educação dentro
da cidade, pois como cidadãos
paratienses, pais, tios, sobri-

nhos, etc, ainda se permanece
muito à distância, apenas co-
brando do professor. Citando o
trabalho de final de ano, rea-
lizado naquele dia (22) na Escola
Pequenina Calixto, afirmou que
a mudança está no jovem, nas
crianças, a quem se deve cana-
lizar as energias. “Precisamos
tornar a nossa cidade educadora,
contando com o Comamp, par-
ceiro que sempre nos ajudou”,
finalizou.

ENTREGA DOS CERTIFICADOS

ESPECIAIS:

André Magarão, Joaquim
Bittencourt (Orçamento Partici-
pativo);

José Ubi-
rajara – Bira
(Trabalho de
esportes com
crianças ca-
rentes);

M a r i a
do Espírito
S a n t o
(Liderança
comunitária);

E l i a n e
M a r i a
Ribeiro -
P r o j e t o
P r od e t a b
(Embrapa/
I d a c o /
UFRRJ)

COMUNIDADES:

Praia Grande – Magno Al-
cântara da Silva (pres.
Associação), Jacques Pierre
Claramunte, Antônio Augusto
Rodrigues Filho;

Ilha do Araújo – Almir dos
Remédios (pres. Associação),
Elias Costa Santos;

Tarituba – João Bosco Iná-
cio (pres. Associação), Sibele

Luís Armando França, Sibele Enzel Wizentier, João
Fernandes de Oliveira, Valdemir da Conceição – Pipoca, Maria
Auxiliadora,  (Sebrae/Fórum DLIS/Caminho do Ouro);

Maria de Bulhões Lara;
Várzea do Corumbê –

Fabiano Santos de Oliveira
(pres. Associação), Doraci
Alves da Silva, Gerson Pe-
reira (indicado);

Praia do Jabaquara –
Domingos Manoel dos
Santos, Nelson Speranza,
Rosimery Wicki;

Patrimônio – Jadir Chu-
eng , Antônio Alves de Oli-
veira (pres. Associação),
Ivano Alexandre de Oliveira
(indicado);

Cabral - Domingos
Ramos dos Santos, Benedito
Pedro de Souza, Sônia de
Jesus;

Pontal – Edson Lapa
Malvão, Elison Luís Assis
Ribeiro, Célia Stanice,
Robson Luiz Moreira;

Bairro Histórico  -
Gibrail Costa;

Parati Mirim – Alcides
Marcos Pereira, Rosângela,
João dos Santos Oliveira,

Graúna – Sérgio Ferreira
de Castilho,

Pedras Azuis – Maria do

Carmo Reis de Praga, André
Góes,

Mangueira – Amarilzo
Perfeito dos Santos, Benedito
Domingos Moras, pastor José
Aparecido;

Portal – Marcos Antônio
Marques, Franscis Marques
Soares, Marcos Marques da
Silva;

Ponte Branca - Antônio
Carlos J. Chaves, Sílvia Evelin,
Maria Elisabete Ferreira;

Pantanal – Edmilson Du-
arte Coelho, Ivo Domingues
Barreiros;

Praia Negra – Vanderlei
dos Remédios;

Trindade – Benedito Inácio
Lopes;

Barra Grande - Solange
Maria de Araújo, Iolanda
Pereira Leite;

São Gonçalo - Robson Luiz
Moreira;

São Roque - Risoneide
Maria de França Holanda,
Raquel Ana Barros e Ailton
Soares Nery;

Taquari – Manoel Pinto
Filho;

COROAS CIRANDEIROS
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O que deu errado no orçamento municipal de 2003?

DO: COMAMP

PARA: JOSÉ CLÁUDIO DE
ARAÚJO

             PREFEITO MUNICIPAL

ASSUNTO: ORÇAMENTO
MUNICIPAL DE 2003

Reiteramos nossa solicitação,
que foi feita a V.S.  na presença dos
Líderes Comunitários, presentes no
seu Gabinete, no dia 10 do corrente
(novembro), para que a Prefeitura
nos informe, oficialmente, os valores
das DESPESAS por função e po-
deres até o presente momento, fri-
sando o recebimento de receitas cor-
rentes e vinculadas, e as quedas que
impossibilitaram o pagamento das
subvenções para as associações de
moradores.

É preciso que o Orçamento
Municipal, principal instrumento de
gestão pública, seja efetivamente de
conhecimento público.

Essa transparência permitirá que
a comunidade paratiense avalie, com
isenção, a administração municipal,
principalmente neste momento em
que o prefeito alega dificuldades fi-
nanceiras para não pagar as Sub-
venções para as Associações de
Moradores, previstas na Lei do Or-
çamento Municipal.

Esperando que V.S. tenha com-
preendido a importância do escla-
recimento pleiteado pelas comu-
nidades, e no aguardo de sua mani-
festação, ficamos

Atenciosamente,

FRANCINO PIRES
Dir. Executivo

Só analisando com profun-
didade o Orçamento Municipal,
encontraremos esta resposta, por
isto é fundamental a prática de um
Orçamento verdadeiramente Par-
ticipativo. Pela projeção dos três

anos de mandato da atual admi-
nistração pública podemos, ni-
tidamente, constatar que o orça-
mento continua sendo proje-
tado pela subjetividade da polí-
tica, desprezando mais uma vez

a objetividade de um planejamento
de projeção matemática do cres-
cimento das receitas x despesas
ao longo dos anos, especialmente
verificando as Receitas de Capitais
que: em 2002 foi zero, em 2003, R$

1.214 milhão e, para 2004, será
R$ 34.507,133.00

PARTICIPE, MANDE

SUA OPINIÃO PARA O
JORNAL.

PARTICIPE DA VOTAÇÃO  DA
LOA -  LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL NA CÂMARA DOS VEREADORES

Informe-se das datas com o Comamp: Tel.: 3371-8232

Até o fechamento
desta edição, não
houve resposta do
Executivo
Municipal



7Folha do LitoralNOV-DEZ 2003

Espera e tensão foram os
principais ingredientes da reu-
nião entre as lideranças comu-
nitárias e o prefeito José Cláudio
Araújo para discutir o futuro da
subvenção às associações de
moradores, agendada para as 10h,
que só começou ao meio dia com
a chegada Araújo.

A reunião foi iniciada com o

questionamento do presidente
do Comamp, Francino Pires  ao
prefeito sobre o pagamento da
subvenção, prevista no orça-
mento de 2003, cuja resposta
foi interrompida inicialmente,
durante alguns minutos, pelo
constante badalar do sino da
igreja e, depois destes intermi-
náveis minutos de reflexão

obrigatória, José Cláudio informou,
oficialmente, que em 2004 não pagará
subvenção às associações de mo-
radores, uma vez que a capacidade
de arrecadação do município está
esgotada e os recursos “possíveis”
já estão comprometidas com folha
de pagamento dos funcionários
(cujos salários estão atrasados),
educações, saúde...

O prefeito disse que adiou por
um bom tempo a notícia, na espe-
rança de que a situação mudasse,
porém, chegou ao limite, para então
informá-los sobre a triste realidade
econômico-financeira de Paraty.

O diretor de Comunicação do
Conselho, Domingos Oliveira, per-
guntou se não houve um erro gros-
seiro nas previsões de receitas para

Janeiro
Jabaquara.
Iluminação pública.       Recursos do Município.R$85.000,00
Ponte Branca.
Const. de fossa séptica. Royalty do Petróleo.     R$15.000,00

Fevereiro.
Mamanguá.
Const. de fossa séptica. Recursos do Município R$45.000,00
Patrimônio.
Iluminação pública.      Recursos do Município  R$25.500,00
Captação de água.         Recursos do Município. R$25.000,00
Ilum. praça de esportes. Recursos do Município.R$  8.000,00
Portal de Parati.
Iluminação pública    Recursos do Município.   R$59.500,00

Orçamento Participativo 2004
MEMORANDO N.º 333/03.
Paraty, 14 de Outubro de 2003.

Da: Secretaria de Obras, Arquitetura e Urbanismo
Para: Comissão Permanente de Acompanhamento

Orçamentário
A/C: André.

 Estamos enviando para V. S ª  os valores
referentes ao desembolso mensal, que será realizado
por esta Secretaria no ano de 2004, relativo ao
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, que irá atender
as comunidades do município de Paraty.

      Abaixo informamos as obras que serão
realizadas nas diversas  localidades, informando
a fonte de recursos, que foram alocadas em
nosso orçamento:

WALCYMAR CUNHA BASTOS.
 Secretário de Obras, Arquitetura e

Urbanismo

Prefeito diz não à  subvenção e fala da triste realidade
econômico-financeira de Paraty

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DO OP

o orçamento de 2003 e se não esta-
ria repetindo o mesmo erro super-
estimando o orçamento de 2004.
O secretário de Planejamento,
Ariel Seleme respondeu que o
único erro foi acreditar na política
orçamentária do novo governo
federal, que está concentrando a
arrecadação de impostos, sem
fazer os devidos repasses.

José Cláudio disse que o orça-
mento foi programado dentro da
realidade de arrecadação muni-
cipal, tendo atingido todas as
metas locais e que a desesta-
bilização, não só da prefeitura de
Paraty, mas de todos os municí-
pios do Brasil está se dando devi-
do ao ‘abaixamento’ dos royalties
do petróleo, do Fundo de
Participação dos Municípios, do
ICMS e do Fundef, em torno de
50%.

Chácara.
Constr. de rede de esgoto. Royalty do Petróleo. R$24.000,00

Março.
Parati Mirim.
Captação de água.          Recursos do Município  R$17.700,00
Constr.de fossa séptica. Recursos do Município. R$35.000,00
Const. abrigo rodoviário. Recursos do Município R$ 1.800,00
Const. de lixeiras.                 Recursos do Município R$ 2.000,00
Corisco
Construção de fossa séptica. Recursos do Município. R$30.000,00
Iluminação pública.              Recursos do Município  R$10.000,00
Parque da Mangueira
Construção de muro de arrimo. Royalty do Petróleo. R$60.000,00
Caborê
Const. Ponto de ônibus.        Royalty do Petróleo.      R$  7.200,00
Iluminação pública.              Royalty do Petróleo.      R$11.220,00

Abril.
Serraria
Iluminação pública.             Royalty do Petróleo.      R$40.600,00
Graúna
Paviment. rua Igreja católica. Royalty do Petróleo.  R$60.000,00
Pedras Azuis
Captação de água.             Recursos do Município.  R$54.000,00
Const. de ponte de arame.  Recursos do Município  R$ 5.000,00
Cachoeirinha.
Recuperação de estradas.  Recursos do Município   R$60.000,00

Maio.
Bairro de Fátima
Ampl. Rede escoamento água.  Royalty do Petróleo R$32.000,00
Vila Oratória
Recuperação de ponte.            Royalty do Petróleo. R$30.000,00
Urbanização de praça.             Royalty do Petróleo. R$20.000,00
Limpeza desassoriação canal.  Royalty do Petróleo. R$10.000,00

Campinho
Iluminação pública.             Royalty do Petróleo.    R$60.000,00

Junho
Ilha do Araújo
Rede colet. tratam. Água. Recursos do Município.  R$24.000,00
Captação de água.             Recursos do Município   R$21.000,00
Const. centro comunitário.  Royalty do Petróleo.     R$15.000,00
São Gonçalo
Construção fossa séptica.   Recursos do Município. R$45.000,00

Julho
Barra Grande
Impermeabiliz. de valas.  Recursos do Município. R$80.000,00
Cabral
Construção de fossa séptica.  Royalty do Petróleo. R$15.000,00

Agosto
Taquari
Paviment. sertão do pinto.  Recur. do Município. R$75.000,00
Iluminação pública.            Recur. do Município. R$10.000,00
São Roque
Constr. de fossa séptica.     Recur. do Município. R$18.000,00

Setembro
Independência.
Captação de rede água. Royalty do Petróleo.     R$40.000,00
Iluminação pública.      Royalty do Petróleo.      R$20.000,00
Trindade
Refor. do telhado da escola. Royalty do Petróleo. R$15.000,00
Ampliação campo de fut.    Royalty do Petróleo.  R$19.000,00

Total Recurso do Município.    R$   736.500,00
Total Royalty do Petróleo.        R$   494.020,00
Total Geral.                               R$1.230.520,00
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 O Projeto de Revitalização do Caminho do 
Ouro continua a todo vapor. Apesar das chuvas darem 
um atraso nas atividades, a equipe não perde o pique. De 
certa forma, a chuva até que colaborou, mostrando os 
pontos onde são necessários abrir canaletas para o 
escoamento das águas e pontos escorregadios com 
perigo de tombo. Nestes locais as pedras foram arran-
cadas pela força da água da chuva que,  com o passar dos 
anos, provocou erosão em vários trechos.                
 Por conta disso, estão sendo colocados degraus 
de ma-deira (eucalipto tratado), para dar segurança aos 
turistas que irão trilhar pelo caminho. A pedido dos 
moradores locais, o acesso à cachoeira do Tobagã tam-
bém vai receber uma manutenção de limpeza, placas 
sinalizadoras, bancos de madeira e degraus nos pontos 
mais escorregdios. Tudo isso para melhor atender e dar 
segurança aos turistas que visitam a localidade.
Coordenador Geral: João Fernandes de Oliveira (João 
Bee)

Com o objetivo de cha-

mar a atenção da população 

para os sérios problemas de 

saúde do município, espe-

cialmente gerados pela falta 

de saneamento básico e do 

descarte do lixo em locais 

impróprios, o Cembra rea-

lizou em 28 de novembro o 

encerramento da Semana da 

Saúde, com uma passeata 

pelo centro da cidade, se-

guido de uma gincana, como 

parte de um programa extra-

curricular da escola.

O evento foi organizado 

pelo professor de Física Ar-

thur Vieira dos Santos (En-

genheiro Eletricista, membro 

da Associação dos Enge-

nheiros, Arquitetos e Agrô-

nomos de Paraty e da Asso-

ciação Pro-Paraty) que, além 

de contar com a participação 

de alunos do Cembra, contou 

com a presença de membros 

da sociedade local. 

     Nova Onda

Para ajudar no processo 

   Venha participar da reunião do Fórum DLIS em 
Paraty, em 16 de dezembro, na Escola Pequenina 
Calixto e conheça tudo o que foi destaque em 2003 e 
algumas das ações que serão realizadas pelo Sebrae em 
2004 na Região da Costa Verde. 
   Sua presença é importante para todos nós!!!

                            Programação

8h às 9h - Credenciamento; 
9h às 10h30m - Cachaça (consultor Ricardo Zarattini; 
Apresentação dos resultados 2003; Oficina de propostas 
para 2004 (consultor Rogério Gimba/Zarattini);
10h30m às 11h -  Coffee break;
11h às 12h30m -  Maricultura (Ribeiro e Luiz Armando); 
Apresentação dos resultados 2003; Oficinas das 
propostas para 2004 (consultor Rogério Gimba/Ribeiro e 
Luiz Armando);
12h30m às 13h -  Almoço no local;
13h30m às 15h - Caminho do Ouro (João Bee/Pipoca); 
Apresentação dos resultados 2003; Oficina das propostas 
para 2004 (Rogério Gimba/ João Bee/ Pipoca);
15h às 15h30m  - Coffee break;
15h30m às 17h30m - DLIS (Luiz Armando França e José 
Joaquim); Apresentação dos resultados 2003; Oficina das 
propostas para 2004 (Rogério Gimba, Luiz Armando 
França e José Joaquim).

DLIS

Semana da Saúde Cembra

de conscientização, o pro-

fessor Themílton cedeu parte 

do seu programa na Rádio 

Nova Onda para que os alu-

nos entrevistassem pessoas 

ligadas aos trabalhos e lutas 

coletivas de Paraty, como 

Domingos Oliveira, Marcos 

Marques, etc. O aluno com 

melhor performance na lo-

cução, será contratado pela 

emissora.

Para a aluna do 3º ano do 

ensino médio, Efânia Mota 

Grujão, a importância de par-

ticipar desta campanha é a 

possibilidade de incentivar a 

população a se conscientizar 

dos sérios riscos de saúde, 

causados pela falta de sa-

neamento e pelo despejo do 

lixo em locais inadequados. 

Quanto à sua participação 

como locutora na Rádio 

Nova Onda, disse que é uma 

oportunidade única para 

quem quer seguir carreira na 

área de Comunicação, que 

deve ser aproveitada por 

completo.

Participe 

do Fórum DLIS

e faça sua cidade

mais feliz!!!

Participe 

do Fórum DLIS

e faça sua cidade

mais feliz!!!


