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Quem somos nos?
Neurônios universais que em 
memória guardam em si 
o brilho  de estrelas que não 
existem mais 

Indivíduos conscientes de que o 
seu  pensamento, palavras e 
atitudes produzem um efeito no 
mundo pelo qual é o único 
responsável, alem de que 
recebera o retorno deste efeito.

Homens que mesmo com todas 
as impossibilidades são capazes 
de inventar o possível 

Inconformistas por natureza que 
não acreditam em salvadores da 
pátria e nem em soluções 
mágicas, mas na riqueza da 
diversidade das diferenças em 
que os opostos se 
complementem.

Investidores na capacidade das 
comunidades de reinterpretar o 
seu passado e projetarem o seu 
próprio caminho para um futuro 
desejado. 

Tecelões de uma rede cerebral 
que conectados pela linguagem, 
de forma silenciosa, subterrânea, 
fragmentada, anárquica, tramada 
por dentro e conectada para fora 
se apresenta na dimensão do 
local transformando as 
comunidades tradicionais em 
comunidades de projetos.

Por que fazer parte de uma rede?

Porque, por mais genial, talentoso, 
competente, dedicado, bem 
treinado, bem informado que 
sejamos, iremos precisar mais do 
que isto para salvar o nosso 
negócio e a nossa pele. Vamos 
precisar de uma rede de relações, 
pois ela nos dará suporte do tipo: 
exemplos fundamentados em 
experiências de outro associado, 
aconselhamento, recursos 
intelectuais, tecnológicos e 
materiais, recursos sociais, 
políticos e até mesmo recurso 
financeiro.
Modernamente a definição de rede 
está muito presa ao conceito de 
rede eletrônica, como a de 
computadores (internet, intranets...) 
telecomunicações, televisiva, 
radiofônica, etc. No entanto, a rede 
que queremos abordar, tem como 
base o desenvolvimento das 
relações humanas, buscando 
transformar a fraqueza individual 
em uma força coletiva, formando 
uma malha que garantirá não só a 
sobrevivência, mas o  
desenvolvimento local de forma 
integrada e sustentável de nossa 
comunidade.
Ou mais precisamente, ter em mãos 
(e organizado) todos os contatos 
pessoais, que possam ser utilizados 
no menor tempo, percorrendo a 
menor distância, para encontrar a 
quem precisa e obter o que se 
necessita, em qualquer situação, 
com o compromisso em ajudar os 
outros a atingirem esse objetivo.

Fórum Dlis Reestruturação dos Conselhos 
(Reativação do Conselho de Turismo)

Dia 24/01/2005
18 horas

         Local
Casa da Cultura 
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Sistemas Agroflorestais como
alternativa para o
desenvolvimento sócio-
ambiental de Paraty.

Sistemas agroflorestais
(SAFs) são consórcios de
culturas agrícolas com espécies
arbóreas que visam um aumento
na produtividade total da área e
uma diminuição de riscos como a
perda de fertilidade do solo e o
ataque de pragas, recuperando
em parte aspectos florestais como
a estrutura e a biodiversidade. A
inclusão de componentes
arbóreos aparece como uma
estratégia para amenizar a erosão
e fornecer matéria orgânica ao
solo para a manutenção da
fertilidade do solo e da fauna do
solo, que atua melhorando a
estrutura do solo, assim como,
agindo como agente de controle
biológico de pragas. Além da
proteção ambiental promovida
pelas agroflorestas, esses
sistemas são capazes de
diversificar e tornar contínua a
produção do agricultor e dessa
forma essa prática é adequada
para a agricultura familiar em áreas
de proteção ambiental.
O município de Paraty conta com
uma população de 29.544
habitantes, dos quais 52% estão
localizados em estabelecimentos
rurais menores do que 50
hectares, conferindo à agricultura
do município um caráter familiar.
O município apresenta 5
unidades de conservação da
Mata Atlântica e a maioria das
propriedades rurais se localiza
dentro ou na área de entorno
destas unidades, tornando o
desenvolvimento agrícola na
região uma ameaça à conservação
dessas unidades.
Com o objetivo de incrementar a
implantação de SAFs em Paraty
e região, foi elaborado o projeto
“PRODETAB PARATY”, uma
parceria entre a Embrapa
Agrobiologia, o IDACO e a
Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro que realizou a
implantação de unidades
demonstrativas de sistemas
agroflorestais em propriedades de
agricultores familiares em

diferentes comunidade no
município de Paraty. A
implantação foi realizada em 2003,
através da interação entre
componentes do Grupo de
Agricultura Ecológica (GAE-
UFRRJ) e de integrantes da
comunidade representados pelo
Conselho Municipal das
Associações de Moradores de
Paraty (COMAMP). Dessa
forma, o processo de extensão
rural participativa, com o resgate
da sabedoria popular e acréscimo
de conhecimento científico, foi
possível em conjunto com
membros da comunidade
potencializar a produção do
agricultor, promovendo a
conservação do ambiente,
através da difusão das práticas
agroflorestais.
Os sistemas agroflorestais
implementados apresentaram
uma produtividade inicial
satisfatória na opinião dos
agricultores levando em
consideração as limitações dos
terrenos. Pode-se destacar a
produção de milho, feijão preto,
feijão guandu, banana e
mandioca. A cultura de principal
interesse econômico é o palmito
de pupunha que deve ser colhido
em dois anos. Podemos observar
uma intensa participação
comunitária nos mutirões de
implantação e de manejo das
unidades demonstrativas,
principalmente nas comunidade
do Campinho e do Patrimônio, o
que reflete a aceitação das
comunidades em relação aos
sistemas agroflorestais. Dessa
forma, a implementação de
práticas agroflorestais pode
contribuir para o
desenvolvimento rural e para a
proteção ambiental no município
de Paraty.

Miguel S. Corrêa da Silva,
Mestrando em Ciência do Solo
UFRRJ-D.Solos; Eliane Maria
Ribeiro da Silva e Orivaldo José
Saggin- Júnior, Pesquisadores da
Embrapa Agrobiologia, Alberto
Feiden, Técnico de Nível Superior
da Embrapa Agrobiologia

O COMAMP REUNE-SE COM O
ZEZÉ, PREFEITO ELEITO DE
PARATY E SEU
SECRETARIADO.
Durante três horas e meia, 53 pessoas
incluindo comunidade, novo prefeito
e seu secretariado debatem um plano
de governo da comunidade para o
município de Paraty.
O evento ocorreu no dia 06 de
dezembro último, na CASA DA
CULTURA. Dentre os presentes
estavam toda a diretoria do
COMAMP e 28 associações de
moradores.
“Foi uma reunião de trabalho”, como
definiu o presidente do Comamp,
Joaquim Bittencourt.
Algumas frases proferidas nesse
encontro:
“A estratégia da saúde da família tem
que ser repensada e o grande fiscal
será as Associações de Moradores.”-
Portinho.
“O que mais se precisa fazer é a
vontade popular e cumprir a Lei. E
as Associações de Moradores serão
muito importantes para as denúncias
de irregularidades. Esta reunião já é
um planejamento e o Comamp está
dando ferramentas ao Governo, pela
vontade popular e planos
mostrados.” Bianchini.
“O ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO é um início de
governabilidade muito importante e
o Zezé vai precisar da ajuda de todo
mundo.” Nilsinho.
“Vamos precisar trabalhar junto com
a comunidade.” Valdecir.
O plano de governo, que foi
amplamente debatido, engloba a
Saúde, Educação, Infra Estrutura e
Saneamento Básico, Orçamento
Municipal, Desenvolvimento
Sustentável, Segurança e Transporte.
SAÚDE
PORTINHO (SECR. SAÚDE)
garantiu que:
Os gastos mensais da Secretaria serão
divulgados.
O atendimento odontológico vai
retomar, junto com o Médico de
Família.
Não há problema nenhum em
informar tudo do SIAB.
O Conselho de Saúde vai continuar.
Pretende, ainda, dar um atendimento
especial à zona costeira.
EDUCAÇÃO.
ELIZETE. Respondeu que:
Capacitação dos professores – o
FUNDEF não foi usado para isso e
precisa ser
APM – é um dinheiro pouco, mas
que ajuda muito a escola.
Criança/escola/esporte – oferecer
maior variedade de modalidades
esportivas.
Merenda com produtos de Paraty –
boa idéia.
Parceria com as Associações para

creches e escola fundamental, pois
há muita procura e, atualmente, isso
tornou-se obrigação do Município
ESPORTES
HELOÍSA (SECR. ESPORTES)
Falou que é importante investir
muito em esportes, pois isso põe a
criança na escola e diminui a fila no
hospital. Mencionou o programa
federal Segundo Tempo
(recursos).Disse que vai ouvir muito
a comunidade.
SANEAMENTO BÁSICO E
INFRAESTRUTURA
BIANCHINI (PLANEJAMENTO)
Falou que:
Proteção das nascentes de água -
“Parece brincadeira que ainda se
esteja discutindo isso. É uma
preocupação séria da nova
Administração.”
Saneamento Básico – “Há mais de
30 anos que eu ouço falar nisso. A
cidade está apodrecendo e vai ser
necessário sensibilizar órgãos
federais e estaduais para conseguir
dinheiro para limpá-la (o Município
não tem recursos próprios
suficientes)”.
Não vai sair um “habite-se” sem o
cumprimento da lei que obriga a
construção da caixa séptica (vai
buscar respaldo legal para estabelecer
prazos, com multas).
Cuidados na zona rural – o custo terá
que ser dividido, pois sem tratamento
de água e esgoto, aumenta-se o custo
da Saúde.
Pensa em uma Autarquia para cuidar
do saneamento básico, a fim de evitar
solução de continuidade.
Sobre o Plano Diretor e Mapas ainda
não sabe, só depois da posse.
ORÇAMENTO MUNICIPAL
Após perguntar se os secretários
nomeados tinham idéia do dinheiro
que entrou nos cofres da Prefeitura e
como ele foi gasto, coisa que ninguém
nunca soube nos dizer, o presidente
do Comamp propôs a divulgação de
uma PLANILHA para acompanhar
o Orçamento Municipal, para que
todos os cidadãos tomem
conhecimento desses valores. Pediu
urgência para a execução das obras
do Orçamento Participativo, para
que a comunidade passe a acreditar
no mesmo.
Falou, que o PPA 2006-2009,
fundamental para o planejamento
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PAULO DE CASTRO
(PLANEJAMENTO)– propôs
reunião bimestral com o COMAMP,
concordou com a publicação dos
editais de licitação (enfatizou a
eliminação da linguagem técnica “para
todos poderem entender”).
Subvenção às Associações de
Moradores - não, antes de o
Orçamento Municipal ser aprovado.
BIANCHINI (OBRAS) – quer fazer
um estudo dos pleitos das
comunidades para avaliar as verbas
disponíveis, pois parecem obras que
não serão difíceis de executar, nem
caras, podendo até dispensar
licitação (bastando Carta –Convite).
D E S E N V O L V I M E N T O
SUSTENTÁVEL
MARCO ANTÔNIO (MEIO
AMBIENTE) Disse que a sua
secretaria tem o diferencial de ser
basicamente voltada para o
paratiense. Dispôs-se a fazer
reuniões com as comunidades.
SEGURANÇA PÚBLICA E
TRANSPORTE
ANDERSON SANTOS– Disse que:
A prioridade é aumentar o efetivo da
Guarda Municipal, que atualmente é
mínimo.
Concordou em divulgar as estatísticas
de ocorrências e pediu aos moradores
para registrarem queixas na Delegacia.
Quer fazer um trabalho conjunto com
a PM e usar a Guarda Municipal para
patrulhamento ostensivo.
VALDECIR informou que a
COLITUR está na Lei Orgânica do
Município (transporte gratuito dos
estudantes, que são 5mil). Houve
contatos durante a administração
Dedé para trazer outras empresas,
que não se interessaram. Que ele e o
Dedé pediram as planilhas de custos
da COLITUR, e nada. Pretendem
reimplantar o Conselho Municipal
de Transporte.
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atendimento integrado de Polícia
Militar, Polícia Civil e Guarda
Municipal; 7. Criação do Jardim
Botânico Municipal no bairro Portal
Norte de Paraty, 8. Separação do cais
de turismo e do cais de pesca;
Disciplinar com a legislação
municipal a capacidade de carga
turística das praias;9. Desenvolver
esforços para que Paraty seja incluído
na lista de Patrimônio Mundial, 10.
Apoio à comunidade – Sugere que a
nova administração cuide da cidade e
deixe a divulgação por conta dos
empresários, que são capazes de
fazê-la.

Agroecoturismo

André Góes fez um levantamento
histórico do processo de criação do
movimento de Agroecoturismo no
município, iniciado em 2000,
culminando com a necessidade da
consolidação desta moeda local – a
combinação das potencialidades
agrícolas, ecológicas e turísticas e,
para isto, apontou a relevância de se
reativar o convênio com a UFRRJ.
Góes falou do empenho dos
agricultores nesta empreitada e que
o projeto gerou o Mapa
Agrocoturístico de Paraty, cujo
piloto foi exibido e comentado e será
transformado e disponibilizado para
o público em CE e em um sítio na
internet.

Saneamento
João Carlos Miranda, disse que este
tema foi debatido exaustivamente
pelo Fórum DLIS e que a análise
científica para a solução, foi
desenvolvida em 2002, por uma
equipe de doutorandos do
Massachusets Institute of
Technology, liderada pelo dr. Donald
Halerm, trazidos pela iniciativa da
Associação Pró Paraty com o apoio
do Iphac e do Bioconsult, somado
também o apoio do Comamp, Sebrae
e DLIS, uma grande parceria que
resultou em uma proposta concreta
para o saneamento do municipio.
Comentou que a equipe do MIT vez
um diagnóstico de todos os
problemas de saneamento do
município, apresentado pelo  fórum
DLIS juntamente com os possíveis
modelos de gestão a comunidade e a
representantes do governo municipal,
modelos de gestão: 1. Convênio; 2.
Concessão; 3. Município assume a
gestão da água e do esgoto (através
de um dos três sistemas
mencionados: a – Por uma diretoria
própria dentro da Secretaria
Municipal de Obras (não tem
autonomia de execução e nem
financeira); b – Criar SAAE – Serviço
Autônomo de Água e Esgoto (tem
autonomia financeira e de gestão); e
c- Criar empresa pública, de capital
misto ou puramente público.

Sustentabilidade

Eliane Ribeiro, da Embrapa/UFRRJ,
comentou as ações de iniciativa
destas instituições no Estado e no
município em prol da agroecologia e
da geração de renda, como a
recuperação de áreas degradadas, bem
como da implantação do projeto de
agrofloresta – realidade em alguns
sítios do município, como no
Taquari, São Gonçalo, Campinho da
Independência, etc.
Falou da degradação da Mata
Atlântica e, através de fotos,
mostrou que, apesar do
desmatamento, Paraty ainda é um
modelo de verde e que, a tendência
de preservação é um forte passo para
conservação e manejo racional dos
recursos ambientais e da
sustentabilidade.

Agrofloresta

O engenheiro Agrônomo Claudemar
Mattos, do Idaco, falou do seu
trabalho, fomentado pela instituição
no município, em favor do
desenvolvimento da agricultura
familiar tradicional, especialmente
nos assentamentos de reforma
agrária, com ênfase na agroecologia
(sistemas agroflorestais), em
parceria com a Embrapa e UFRRJ.
Disse que em janeiro do ano passado
foram implantadas as unidades
experimentais no Taquari,
Patrimônio , São Roque com vínculos
com a pesquisa, da qual a UFRRJ e
Embrapa têm apresentado
resultados. Falou da parceria com o
Instituto Florestal de São Paulo e
UFRJ para organizar a produção de
semente de espécies arbóreas, como
geração de renda para os agricultores
e que, hoje, o projeto carro-chefe do
Idaco é o de Segurança Alimentar e
fortalecimento comunitário de 10
assentamentos rurais no estado do
Rio de Janeiro, entre eles, o de São
Roque.
 Na questão da colheita e sementes
florestais, disse que a instituição está
lutando pela implementação da Lei
10.711 – Lei de Sementes e Mudas,
mas que hoje já está em
funcionamento a atividade de colheita
de sementes para venda a viveiros
que produzam mudas e para a
produção de artesanato  (existe um
grupo de mulheres trabalhando com
este material).

Associação Casa Azul

CEPAC

Coleta Seletiva

O professor Valdemir Ferreira
(Pipoca) comentou o projeto de coleta
seletiva no município, ressaltando
que embora não se tenha alcançado o
objetivo inicial do projeto, acredita

uma rede e pessoas com vontade de
fazer a diferença”.

Afirmações
O presidente do Comamp, José
Joaquim Bittencourt comentou as
afirmações do prefeito eleito José
Carlos Porto, em uma reunião da qual
participou após o resultado da eleição
2004: 1. “Quer fazer uma
administração com participação
popular, ouvindo a comunidade,
ouvindo o Comamp”, 2. “Quando se
ouve a comunidade se erra menos”.
Bittencourt pediu aos presentes que
não esqueçam esta frase.
Bittencourt  reafirmou ser o Comamp
apartidário, o que contribui para a
independência e sobrevivência do
Conselho, composto pelos
presidentes das Associações de
Moradores que representam cada
comunidade; que fazem parte de uma
rede em permanente contato,
realizando um trabalho voluntário
voltados para as comunidades,
Salientou que o Comamp vai
continuar perseguindo o seu
objetivo, a real implementação do
Orçamento Participativo. E que, se
este for executado, a comunidade vai
sentir-se respeitada e passará a
acreditar no governo municipal.
Finalizando propois  reuniões
mensais com o novo prefeito e com
os vereadores sobre temas como,
Estratégia da Saúde da Família,
Saneamento Básico, Regularização
Fundiária entre outros.

Acip

Representando a Associação
Comercial de Paraty, João Gerônimo
informou sobre a recente eleição da
nova diretoria da associação e
comentou  as proposta da Acip
divulgadas em jornal e a encaminhado
para o prefeito eleito Zezé. entre as
propostas destaca-se: 1- ganho de
causa a uma ação impetrada pela
Acip contra  cobrança de 10% sobre
taxa de iluminação pública, 2.
Administração participativa -
independência dos conselhos;
Reavaliar a legislação e do
Conselho Municipal de Turismo;
3. Super oferta de meios de
hospedagem em Paraty –Projeto de
Lei para o exercício de uma
fiscalização rigorosa e efetiva no
setor; 4. a criação do Distrito
Industrial para disciplinar a
instalação como fomento de
atividades industriais no município,
como a moveleira, de confecção, etc;
Criação do banco do povo;5.
Saneamento- o tratamento de Água,
para não se cometer erros, como a
contração de moléstias através da
água, fator que arruinaria a imagem
do município 6. Segurança Pública -
endossa a proposta da Guarda
Municipal de aumentar o efetivo,
colocar câmeras de vigilância nas
ruas, criar uma central de

Paraty: moeda local, moeda global
Carlos Dei
A comunidade de Paraty realizou no
dia 29-11-2004 mais um Fórum de
Desenvolvimento Local Integrado e
Sustentável com a participação de
mais  de  100 lideranças comunitárias,
representantes de instituições e do
novo governo municipal. Por tres
horas agentes  e instituições
parceiras do fórum Dlis
apresentaram planos e metas  para
2005.
Numa iniciativa do Comamp,
Associação Cultural de Paraty,
Associação Comercial de Paraty e
Balcão Sebrae Paraty, o evento teve
o especial empenho da Casa da
Cultura, que cedeu o espaço do seu
auditório, promovendo-se assim o
encontro de entidades  e a
possibilidade de realinhamento das
parcerias em torno da uma nova
gestão municipal.comprometidas
com o desenvolvimento  Sustentável
de Paraty

Abertura

O evento Paraty: moeda local, moeda
global  foi aberto por Lia Cappovila
diretora-Presidente da Associação
Paraty Cultural que afirmou a
importância da Casa da Cultura em
estar abrigando  este evento
comunitário da rede Dlis
 Lia comentou Associação Paraty
Cultural foi criada para gerir a Casa
da Cultura e servir de ponte entre a
prefeitura e a Fundação Roberto
Marinho; salientou a quantidade de
visitantes até então – 16 mil pessoas,
sendo 6 mil paratienses; o plano de
comunicação e divulgação da Casa,
com cartazes, folhetos e o boletim
informativo Folha da Cultura; e a luta
para concluir obras e adquirir
equipamentos necessários à infra-
estrutura do local.
A diretora de Cultura, Yara Roberts,
justificou ser a instituição uma casa
aberta, salientando a participação das
escolas, do projeto Cairuçu, do
movimento negro, de projetos
voltados para a cultura caiçara,
Fórum DLIS, fatores que a levam a
afirmar que “estamos vivendo com a
comunidade” e que “é a Casa da
Cultura, mas uma casa de culturas.
Na condução do evento, Domingos
Oliveira descreveu os conceitos de
DLIS desenvolvido nos anos
anteriores - resumido no editorial da
Folha do Litoral nº 51 (nov/04), lido
por Elisabeth Bittencourt – e  em sua
apresentação destacou que  o
conceito  de moeda local e o
surgimento das comunidades de
projeto de Paraty  é  o resultado de
uma construção coletiva em  5 anos
de reuniões , palestras, convenções
e fóruns promovido pela Rede Dlis
de Paraty.

Fazer a diferença

Vilma Magalhães, representando o
Balcão Sebrae Paraty, fez um
levantamento histórico do DLIS
Paraty, desde a sua fundação a partir
de uma iniciativa de Darlan Alcântara
(Sebrae/Proder), quando foram
debatidos temas como o lixo
municipal, o Plano Diretor, o
Orçamento Participativo, a Pesca,
etc. Disse que o conceito de DLIS
está embasado em uma troca, com
pessoas querendo fazer a diferença e
somar – “O desenvolvimento
integrado e sustentável é um esforço
coletivo de identificação,
reconhecimento e valorização das
potencialidades e de articulação das
iniciativas locais...”
Concluiu afirmando que:. “Temos

que se acumulou um grande
aprendizado nesses anos. Salientou
que a coleta seletiva não precisa
necessariamente de latões bonitos
coloridos, mas da participação direta
dos moradores e das escolas, de um
planejamento aprofundado e
participativo, de um gerenciamento
integrado, pois os resultados
dependem da logística do sisterma
de coleta e do destino final definido.

Conselho de Urbanismo

Maria Brasilícia,  disse que este
conselho (criado efetivamente em
2003) tem o compromisso de dar
apoio ao Executivo, porque tem
credibilidade, porque é formado por
pessoas do próprio governo
municipal e representantes da
sociedade.
Disse ainda que, além dessa
competência, também tem a
atribuição fundamental de propor
projetos para o Executivo, não só
para obras, mas projetos de
planejamento urbano para o
município, discussão e alteração da
legislação urbana local, estudar
legislação estadual e federal para
melhorar a municipal. Informou que,
agora, as reuniões são semanais e
abertas ao público.

Patrimônio Mundial

O professor Amaury (Secretaria de
Educação, coordenador da Comissão
Permanente pró Título Paraty
Patrimônio Mundial) fez um
apanhado do processo de Paraty pelo
Título de Patrimônio Mundial, das
primeiras ações (a partir de 1982)
que não caminharam pelos trâmites
exigidos pela Unesco e não se chegou
a lugar nenhum, da retomada do pleito

Paraty: moeda local, moeda global
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