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O que significa Comamp?
Seminário preparatório para 
a III Convenção do Comamp

Local: Escola Pequenina Calixto
Data  27/03/04
Das 13h30m às 18h 
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Orçamento participativo 2005

Orçamento 2004 vira show e o de 2005 
prepara sua estréia
O que há de errado na ESF?

Achados arqueológicos
Caminho do Ouro

Audiência pública no Jabaquara
Paraty Patrimônio da Humanidade
Associação do Taquari tem nova diretoria
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O desenvolvimento de uma  cultura de 
Qualidade Integral depende basicamente 
de qualidades inatas - verdade, amor, 
temperança, determinação, etc  que, bem 
lapidadas por qualidades adquiridas - 
experiências, habilidades, crenças, 
hábitos, etc - e polidas por conceitos não 
egoístas, atuam na base do 
comportamento, fazendo a diferença na 
constituição da essência de um ser. 
Consciente da  responsabilidade  de seu 
pensamento, suas palavras e atitudes 
perante a cadeia de relações 
interpessoais - família, amigos, 
organizacional -associações de 
moradores, empresas, instituições,etc - e 
sócio ambientais - comunidade, 
município e o mundo como um todo a 
que se pertence,
este ser compromete-se integralmente 
com os ciclos do processo de um 
desenvolvimento sustentável e, 
conseqüentemente, com o futuro de sua 
comunidade.
Mesmo  navegando em mares de 
impossibilidades, firme ao timão do 
humano poder de reflexão, ele persiste  
na busca de  um  renovado caminho do 
ovo de Colombo de uma Cultura de 
Qualidade Integral.
 Vamos colocar este ovo em pé !

Seminário preparatório para a III 
Convenção do COMAMP.

Qualidade Integral O que é? o que é? o Q 
do QI
Que não é só o quê da 
inteligência,
Nem tão pouco o quê de 
quem indica,
Mas o quê da essência 
de corpos e almas
Transformados em 
perfumes de 
pensamentos
Que, exalando do suor 
do rosto de virtuosas 
atitudes
Em fragrâncias de 
justiça, temperança, 
amor e cooperação,
Perfumam a vida como 
verdadeiro sentido de 
nossa existência
E o mundo com um novo 
cheiro de uma cultura de 
qualidade integral 

E. Moura

Jeca Tatus
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