
   Jornal das Associações de Moradores   Ano VIII   nº 46   Abril/Maio 2004 
 flitoraldlis@hotmail.com

Apoiando as iniciativas 

de Desenvolvimento Local

na região da Costa Verde

SEBRAE
--
--RJ

    Comunidade Sustentável
    Goura Vrindávana  

    Comunidade Sustentável
    Goura Vrindávana  

(24) 3371-4296

ANOSANOSANOS

1979 - 20031979 - 20031979 - 2003

242424
Construindo ParatyConstruindo ParatyConstruindo Paraty

MARUPIARA LTDA

Tel.: (24) 3371-1179

Fax: 3371-2177
Av. Roberto da Silveira, 41 - Centro-Paraty - RJ

TRADIÇÃO SE CONQUISTA

COM QUALIDADE

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

POUSADA VILA VOLTA

(24) 9902-7877

(24) 3371-6442 / 2454
ECO-TURECO-TUR

Festa do Divino ParatyFesta do Divino Paraty

21 a 30

de maio VISITE-NOS! TEL 3371-2325

* II Festa Literária 
Internacional de Parati
* Secretário José Pital faz 
balanço da sua gestão na 
Secretaria de Turismo e 
Cultura
* Comunidades se articulam 
para a III Convenção

* Casa da Cultura de Paraty

* Comamp: I Seminário 
preparatório para a III 
Convenção

* Associações de moradores 
rejeitam proposta do prefeito 
para transformar o 
orçamento participativo em 
subvenção

* Caminho do Ouro aberto 
ao público
* O que queremos com o 
orçamento participativo
*Fluxo do OP proposto pelas 
comunidades
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Você que não tem tempo pra nada, 
mas lê este jornal,
Você que perdeu a crença nas 
promessas dos políticos, mas não na 
sua comunidade,
Você que, mesmo cansado de 
esperar pela justiça caolha, acredita 
na lei divina,
Você que não confia na sua polícia, 
mas mesmo assim reluta em se 
armar,
Você que não acredita na sua escola 
pública por não saber pra que 
educar,
Você que, pacientemente, espera na 
fila da saúde por um médico doente,
Você que vende o almoço para 
comprar a janta e sonha com o café 
de amanhã,
Você que, mesmo desempregado, 
não deixou de trabalhar,  
Você que tem tudo, mas tem medo 
de sair na rua,  
Você que não acredita em nada, mas 
ainda acredita em você, 
Junte-se a nós e diga porque veio, 
Pois só você pode dizer o que quer 
pra você e sua comunidade!

Só você

Participe do II Seminário preparatório
para a III convenção das associações 
de moradores.
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