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EDITORIAL

Fórum DLIS de Paraty comemora
10 anos em clima de vitória
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riado no ano 2000 por iniciativa do Sebrae e
contando com o apoio da Prefeitura
Municipal, do Comamp e da ACIP, o Fórum
de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável –
DLIS – de Paraty – completa, agora, 10 anos de
existência. Fortemente atuante desde então, tem
desenvolvido consistente trabalho de integração social
e conscientização popular, ao longo desses dez anos.
Por sua tenaz atuação, o Fórum DLIS de Paraty tem
se consolidado como referência de cidadania
responsável, prestando grande serviço à população de
Paraty - estimulando o exercício de práticas sociais
saudáveis, despertando lideranças, ampliando os
horizontes dos habitantes da cidade. Dessa maneira, o
Fórum DLIS de Paraty tem gerado alicerces para uma
sociedade local mais consciente e mais justa –
portanto, mais feliz.
Apoiado pela Rede DLIS e formado pela adesão de
diversos segmentos da sociedade regional, o Fórum
DLIS de Paraty nasceu já conquistando, inclusive, o
apoio do poder público local e da sociedade civil
organizada. Este fato pode ser comprovado pelo
histórico das realizações desenvolvidas durante o seu
tempo de existência, dentre as quais podemos
enumerar várias: os projetos 'Jogue Limpo
Comunidade', 'Agroecoturismo', 'Médico de Família ,
Revisão do Plano Diretor, Plano Diretor de Turismo,
Plano de Governo das Comunidades, 'Não jogue seu
lixo para debaixo do tapete', 'Não jogue seu óleo pelo
ralo', 'Cidadão Qualidade', 'Projeto de Revitalização
do Caminho do Ouro na Estrada Real', 'Agenda 21',
'Gastronomia Sustentável'. Realçamos que todos esses
projetos contaram com a adesão e participação de
vários cidadãos, instituições e empresas locais.
Outro mérito do Fórum DLIS de Paraty tem sido
sempre incentivar e disseminar as práticas e preceitos
da união social em torno de temas fundamentais como
a educação ambiental, a orientação das comunidades
agrícolas e pesqueiras ao engajamento na produção
auto-sustentável, assim como buscar promover em
suas reuniões e celebrações a valorização da cultura
local.
Por fim, estes dez anos de trabalho são agora
reconhecidos por Moção de Aplausos e através da
aprovação do Projeto de Lei pela Câmara Municipal,
lei esta que, sancionada pelo Executivo Municipal,
institui formalmente o Fórum DLIS - Agenda 21 de
Paraty. (Pág. 2)
Parabéns a todos os integrantes do Fórum DLIS de
Paraty, por sua dedicação e empenho!
Marília van Boekel Cheola
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DLIS – Agenda 21 de Paraty,
colegiado de caráter consultivo e
formador de opinião, formada
pelas instituições fundadoras,
associada e convidadas à rede
D L I S d e P a r a t y, a b a i x o
relacionadas:
§ 1º – Instituições
Governamentais
I – Poder Público Municipal
a) Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente;
b) Secretaria Municipal de
Educação;
c) Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura;
e) Secretaria Municipal de
Agricultura e Pesca;
f) Secretaria Municipal de
Saúde;
g) Secretaria Municipal de
Promoção Social;
h) Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer;
i) Câmara Municipal de
Vereadores de Paraty.
l) Conselho Municipal de Meio
Ambiente.
II – Poder Público Estadual
a) Instituto do Ambiente do Rio
de Janeiro;
b) Secretaria Estadual de
Educação.
III – Poder Público Federal
a) Agência da Capitania dos
Portos de Paraty;
b) Escritório Local da APA do
Cairuçu do Instituto Chico
Mendes da Biodiversidade;
e) Escritório Local do IPHAN;
§ 2º – Instituições
Autárquicas com Capital Misto
a) - Sebrae RJ;
b) - Eletronuclear
§ 3º – Instituições Não
Governamentais
I - Organizações Sociais
a) Conselho Municipal de
Associações de Moradores de
Paraty;
b) Associação Comercial e
Industrial de Paraty;
c) Associação Paraty Cultural;
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Participe da Agenda 21 e
do Fórum DLIS de Paraty

A Câmara Municipal de Paraty,
no uso de suas atribuições que
lhe confere em conformidade
com o disposto no artigo 39,
inciso III, Capítulo III Artigo 149 e
151, Capítulo IV, Artigo 157,
Capítulo V, artigo 178, Capítulo
VI, artigos 183, 184, 185, 186,
188, 189, 190 e 206, Capítulo VII,
Artigo 207, 209, 210, 215, da Lei
Orgânica do Município, aprovou
em 21 de outubro de 2009 e o
Chefe do Executivo Municipal de
Paraty, José Carlos Porto,
sancionou a Lei (de autoria do
vereador Luciano de Oliveira
Vidal (Vereador Vidal – PMDB)
instituindo o Fórum DLIS de
Paraty e a Agenda 21 Local:
Art. 1° - Fica Instituído no
Município de Paraty o “Programa
da Agenda 21 Local”, com a
finalidade de normatizar, facilitar
e integrar as ações necessárias
ao planejamento sócioeconômico e sócio-ambiental
participativo na escala municipal
e suas relações regionais.
Art. 2° - Para execução do
“Programa da Agenda 21 Local”,
o Poder Legislativo deste
município está oficializando o
“Fórum DLIS” como instrumento
público de execução da referida
Agenda 21 Local neste caput.
Parágrafo Único: Os
componentes do “Fórum DLIS
Agenda 21 de Paraty”, no prazo
de 60 dias, elaborarão o
regimento interno do Fórum, o
qual será submetido ao Chefe do
Poder Executivo para aprovação
e publicação.
Art. 3º. - para dar continuidade
na execução do Plano de
Desenvolvimento Sustentável de
Paraty, que doravante será
chamado de "Agenda 21 Local",
o Fórum DLIS deverá atualizar
todos os dados formulados pelos
componentes da Agenda 21
existente anteriormente até a
presente data.
Art. 4º - O “Fórum DLIS
Agenda 21 de Paraty” terá
formação paritária entre os
membros do Governo Municipal
e da Sociedade Civil, composto
de um representante e dois
suplentes.
Art. 5º - Fica instituído o Fórum

d) Associação de Guias de
Turismo de Paraty;
e) Associação Cairuçu;
f) Associação de Monitores
Ambientais de Paraty;
g) Associação Casa Azul;
h) Instituto Artístico e Histórico
de Paraty;
i) Associação de Engenheiros
e Arquitetos de Paraty;
j) Fundação Roberto Marinho;
l) Folha do Litoral;
m) Paraty.com;
n) Verde Cidadania.
II – Organizações do Setor
Produtivo.
a) Sindicato de Trabalhadores
Rurais de Paraty;
b) Colônia de pescadores Z 18
de Paraty;
c) Associação dos
Maricultores do Município de
Paraty.
§ 4º - As atividades dos
membros do “Fórum Dlis Agenda
21” serão exercidas a título
gratuito e não gerarão vínculo
empregatício com o poder
público.
Art. 4º - São atribuições do
Fórum Dlis – Agenda 21 de
Paraty
I - P r o m o v e r o
desenvolvimento auto
sustentável, integrando as
regiões do Município, suas
vocações e potencialidades
econômicas, melhorando a
qualidade de vida da população
e garantindo a conservação do
patrimônio histórico,
arquitetônico, cultural, ambiental
e paisagístico.
II - Integrar e articular as
iniciativas locais que visem ao
desenvolvimento sustentável do
município de Paraty;
III - Reestruturar as atividades
e as iniciativas de
desenvolvimento econômico,
procurando garantir a
sustentabilidade para as
comunidades envolvidas,
atuando de forma integrada e de
preferência nas áreas de
turismo, agricultura e pesca,
identificadas nos diagnósticos.
IV - Apoiar e estimular o
surgimento de iniciativas que
contribuam para o aumento do
capital social e cultural do
m u n i c í p i o d e P a r a t y,
particularmente aquelas que
objetivem a melhoria da
qualidade de vida.
V - Coordenar, em conjunto
com os demais órgãos
responsáveis, as ações
n e c e s s á r i a s p a r a
implementação das mudanças
que vierem ser executadas no
Plano Diretor do Município de

Paraty.
VI - Coordenar ações que
estimulem e estabeleçam a
implantação do desenvolvimento
sustentável nas ações públicas e
nos agentes privados;
VII - Subsidiar os Poderes
Executivo e Legislativo na
formulação de políticas públicas
e afins;
VIII - Opinar sobre programas,
p r o j e t o s e a ç õ e s
governamentais, a nível
municipal, que envolvam
políticas ligadas à sua temática;
IX - Promover estudos,
pesquisas e investigações sobre
problemas de interesse público
afins com sua temática e
competência;
X - Tornar a iniciativa de
elaboração de proposições de
Leis relacionadas à sua temática
e encaminhar como sugestão à
Câmara Municipal;
XI - Propor e organizar grupos
de trabalho temáticos;
XII - Sugerir alocação de
recursos no orçamento
municipal e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, quando em
elaboração ou discussão nas
audiências populares no Poder
Executivo e na Câmara
Municipal, conforme
determinações previstas em lei;
XIII - Desenvolver atividades e
ações que se integrem a nível
regional (Costa Verde);
XIV - Informar ao Ministério
Público e ao Tribunal de Contas
sobre eventuais irregularidades
de que tenha conhecimento;
XV - Acompanhar auditorias e
audiências públicas;
XVI - Encaminhar e divulgar
relatórios de suas atividades aos
órgãos competentes sempre que
solicitado;
XVII - Integrar e representar o
Município nas articulações
nacionais e internacionais sobre
a "Agenda 21 Local" em comum
acordo com os poderes públicos
municipais constituídos e;
XVIII - Propiciar a livre
participação e organização de
Fóruns locais na cidade.
§ 1º - O Fórum DLIS Agenda 21
de Paraty elaborará seu
Regimento Interno em
conformidade com o Parágrafo
Único do artigo segundo desta
Lei;
§ 2º - O Fórum DLIS Agenda 21
de Paraty terá uma equipe de
coordenação composta de um
membro efetivo e dois suplentes,
que serão nomeados e eleitos
pelo próprio Fórum, para exercer
se mandato num prazo de 03
(três) anos, podendo os
membros desta Coordenação
serem reeleitos por mais um
período:

I – Órgão Diretivo
a) Mediador; b) Coordenador
Executivo; c) Secretário Geral; d)
Secretário de Comunicação; e)
Diretor Social;
II – Órgãos Auxiliares
a. Grupos de Trabalhos
Temáticos; b. Banco de dados
Sócio-econômico-ambientais;
c. Planejamento Participativo.
§ 3º - As funções da equipe de
coordenação de que trata o
parágrafo segundo do caput
deste artigo serão definidas pelo
Regimento Interno.
Art. 5º - Para apoiar as
atividades do “Fórum DLIS
Agenda 21”, o Poder Executivo
concluirá um levantamento das
estruturas municipais, no prazo
de 12 (doze) meses, a contar de
aprovação desta Lei.
§ 1º - O Governo Municipal
elaborará um banco de dados
Sócio-econômico e Socioambiental, a partir dos resultados
do levantamento previsto no
caput.
§ 2º - Será garantido aos
membros do “Fórum DLIS
Agenda 21” acesso à base de
dados oficiais mencionados.
Art. 6° - Para os fins
previstos nesta Lei, entendese por:
a) Grupos de Trabalhos
Temáticos: grupos criados para
pesquisar, fiscalizar e verificar
temas, ações e procedimentos
específicos a uma dada área da
cidade, discutindo e
hierarquizando diretrizes e
resoluções sobre políticas
setoriais e obras para toda a
cidade, orientando a discussão
da “Agenda 21 Local”.
b) Banco de dados Sócioeconômico-ambientais:
conjunto de informações
estatísticas e geográficas e de
registros administrativos para
auxiliar o planejamento do
“Programa da Agenda 21 Local”.
c ) P l a n e j a m e n t o
Participativo: Processo de
discussão e de debates públicos
na formulação de políticas
públicas, planos de ações,
orçamentos e estratégias de
desenvolvimento junto à rede de
ensino no município de Paraty.
Art. 7º - O Poder Executivo
Municipal regulamentará esta Lei
no prazo de sessenta dias, após
sua aprovação.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em
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Em reconhecimento aos destaques do ano nas
temáticas Caminho do Ouro, Gastronomia
Sustentável, Agroecologia, Agenda 21 Escolar,
Não jogue seu lixo para debaixo do tapete, a rede
DLIS de Paraty realizou (em 08/10/2009) na Casa
da Cultura o Fórum Cidadão Qualidade 2009,
com a participação de mais de 40 paratienses para
entrega dos Certificados Cidadão Qualidade
2009.
Conduzido por Lia Capovilla, o evento foi
aberto com a apresentação do vídeo: DLIS Agenda 21 de Paraty, que relata a história, a
metodologia e forma de gestão, aplicada nos dez
anos deste Fórum (veja em
http:rebal2.ning.com.video.o-conceito-dlis-emparaty). Na sequência foram entregues os
certificados.
Coleta seletiva do óleo
O ponto alto do evento foi apresentação do vídeo
da Campanha Não Jogue seu óleo pelo ralo e a
entrega do Certificado Cidadão Qualidade 2009
para a parlamentar juvenil Dalmeire Aparecida e
restaurantes que destacaram-se como promotores
da coleta seletiva de óleo.
Também foi feita a apresentação do jornal
estudantil Ponta da Língua pelo estudante Bruno
Valim e do projeto incubadora de empresas pela
parlamentar juvenil Arielle Moura, do colégio
Estadual Almirante Álvaro Alberto.
Pronunciamentos e entrega dos Certificados
Bruno Valim – ...Não vim preparado para
falar... mas quero aproveitar que todos estão
olhando pra nós que somos jovens ...Mostrar aqui
nesse jornal (Ponta da Língua), como a gente está
preocupado com a sociedade em que a gente
vive... e hoje temos que correr atrás. Nós estamos
aqui, porque estamos preocupados com o
amanhã... nós somos o futuro ...obrigado por esta
oportunidade...
Arielle Moura - Esse projeto tem como objetivo
desenvolver o espírito empreendedor e novas
competências necessárias para que os jovens
possam não só conquistar o seu primeiro emprego
mas, sobretudo modificar seu contexto de vida
através da sua inserção em um mercado de
trabalho sustentável.
Sebastião Nogueira entrega o título de Cidadão
Qualidade 2009 ao sr. José Ferreira pelo
pioneirismo e excelência na implantação de
sistemas agroflorestais em Paraty:
Sebastião Nogueira (Tião) - Fui pego de
surpresa. Na verdade pra mim é uma honra
entregar esse título de Cidadão Qualidade ao José
Ferreira por este trabalho espetacular de
agroecologia, ele é uma referência para o nosso
município e para o Brasil deste movimento
sustentável de implantação de Sistemas
agroflorestais... Meus parabéns.
José Ferreira – Quero agradecer por esse
momento... através do apoio do Folha do Litoral
este movimento de agroecologia que se deu com
muita força e o nosso mérito foi consagrado aqui,
junto com o Fórum DLIS... Quero agradecer a
organização... prestigiando e dizer que estamos de
braços abertos para apoiar o DLIS e
continuaremos a fazer esse trabalho com mais
entusiasmo, para fortalecer esta proposta do
DLIS...
Vagno Martins (Comamp) entrega o título de
Cidadão Qualidade 2009 a Eraldo Alves Filho
pelo pioneirismo e a excelência na implantação
de sistemas agroflorestais em Paraty:
Vagno Martins - É uma satisfação muito
grande, porque o Fórum DLIS nasce do

a comunidade de Paraty, os mais diversos
assuntos importantes são abordados com um
número sempre crescente de pessoas. O
Comamp tem participado pricipalmente com
os projetos de Agroecologia e
Agroecoturismo...
Eraldo Alves - Fico muito honrado...as
pessoas que quiserem conhecer as nossas
atividades ficamos no Patrimônio. Agradeço
ao Fórum DLIS e aos parceiros que foram
acreditando nesse trabalho de auto
sustentabilidade que nós desenvolvemos.
Nesses últimos 10 anos no município,
aproximadamente 50 agricultores estão
usando suas atividades em sistemas
agroflorestais, sem criar impactos ambientais,
estamos criando o meio ambiente nas áreas
que há muito vem sendo degradadas.
João Bosco (agente DLIS) entrega o título
de Cidadão Qualidade 2009 Sebastiana
Belmira da Silva Santos (Nina) pela
excelência de sua gestão como diretora da
Escola Municipal José Carlos Porto do Sertão
do Taquari.
João Bosco – O Fórum DLIS é muito
importante, desde quando participei da
fundação em 2000 até hoje, são nove anos de
batalha... então pra mim é uma honra estar
entregando esse certificado à professora Nina.
Belmira da Silva Santos - Eu fico bastante
feliz com o reconhecimento do trabalho feito
em prol das crianças do Taquari. Tem três anos
que eu estou na escola do Taquari e a
comunidade merece este certificado.
Maria Rameck (agente DLIS) entrega o
título de Cidadão Qualidade 2009 a Miriam
Expósito pela coordenação do projeto Agenda
21 Escolar da Costa Verde.
Maria Rameck- Fui pega de surpresa e aos
77 anos isso faz mal para o coração...eu sou
macaca velha em quase tudo que acontece em
Paraty, participei como uma das fundadoras
do ITAE , APAE de Paraty, do Fórum DLIS
que faz nove anos... entrego a Miriam que,
como nova participante, e espero que ame o
Fórum DLIS como eu o amo até hoje.
Miriam Espósito (Cembra) - Acho que este
certificado é para a nossa diretora Marli, pois
sem ela não conseguiríamos atuar... Este ano
tivemos o curso da Agenda 21que foi
estendida a todos os profissionais do estado e
do município e estudantes, e estou aqui
representando a Agenda 21 Escolar... O
primeiro fórum da Agenda 21 Escolar da
Costa Verde teve como resultado: o apoio da
Faetec (Fundação de Apoio a Escola Técnica
do Rio de Janeiro) com demanda de suprir
cursos na área de turismo sustentável,
planejamento da coleta seletiva de Paraty e a
entrega de 2.200 sacolas retornáveis em
parceria com o mercado Carlão. Com relação
à Eletronuclear que acabou de renovar um
convênio com os colégios Álvaro Alberto e
Roberto Montenegro gostaria que também
pudesse se estender ao Cembra e ao Ciep.
Fernando Queiroz entrega o título de
Cidadão Qualidade 2009 a Antônio da Silva
Tavares o título de Cidadão 2009 pela
excelência do seu trabalho: Desastres Naturais
ou de Origem Humana
Fernando Queiroz – Eu não sou de Paraty e
estou há quatro anos aqui, mas foi a cidade que
eu escolhi. Estou aprendendo muito a ser
cidadão paratiense, aprendendo a aprender,
estou de coração aberto para todo mundo e
tenho a oportunidade de realizar alguns

trabalhar com o consumo consciente.... Na
verdade a generosidade de Paraty é muito
grande... Tenho a honra de passar agora o
certificado de cidadão qualidade 2009 para o
Antônio da Silva Tavares.
Antônio da Silva Tavares – Como
representante da Defesa Civil e técnico da
área fui convidado pelo Fórum DLIS para
apresentar o diagnóstico da enchente de
Paraty do dia 10 janeiro... Foi uma catástrofe
de grande vulto, que no primeiro momento,
como seres humanos para dar uma resposta,
não teríamos condições de evitar, mas a
outra parte de assistir a população e criar
medidas para minimizar os acidentes a
Defesa Civil em conjunto com a sociedade
apontaram alternativas
que foram
apresentadas no Fórum DLIS.
Osvaldo Parkutz entrega o título de
Cidadão Qualidade 2009 a Dalmeire
Aparecida de
Oliveira pelo projeto de lei que institui a
coleta do óleo vegetal saturado nas escolas
da rede estadual do Rio de Janeiro.
Oswaldo Parkutz - É um prazer muito
grande entregar esse certificado a Dalmeire
...porque é uma pessoa realmente que, com
pouca idade, já mostra como será o seu
futuro. Espero que ela consiga incentivar os
jovens e adolescentes dos colégios, não só
do Álvaro Alberto e do Roberto
Montenegro, mas também das escolas de
nossa região.
Dalmeire Aparecida – o sucesso desse
projeto é graças ao apoio que ele recebeu do
Fórum DLIS, Associação Amigosda escola e
Câmara Municipal de Paraty ...um projeto
que visa principalmente o meio ambiente ...o
projeto do óleo é auto-sustentável e fácil de
ser implantado em uma escola.
Empresas
Cidadãs
2009 pela
participação como integrantes da rede de
coleta de óleo vegetal saturado de Paraty e
promotora da campanha:
Banana da Terra – Carlos José Gama
(Casé) recebeu o certificado do vereador
Anderson Rangel
Anderson Rangel - Para mim é uma
grande alegria estar aqui participando desse
fórum. Estou aqui entregando esse
certificado nas mãos do nosso amigo, exvereador, ex-presidente da Câmara
Municipal de Paraty... o mais brilhante
presidente que a Câmara já teve, criou o
programa de rádio para transmissão das
sessões e abriu as portas do Legislativo, que
era uma caixa preta, onde as pessoas não
tinham acesso às informações do
financeiro...
Carlos José Gama – Quero agradecer ao
Fórum DLIS pela iniciativa de começar a
discutir a proposta de coleta seletiva em
Paraty... Acho muito importante ter visto que
muito pouco tem sido feito nessa parte de
coleta seletiva e o óleo polui muito e essa
iniciativa é muito bem vinda .Como
presidente da Associação Comercial,
parceira desta campanha,
vejo a
dificuldade de motivar o comércio local a
implantar qualquer iniciativa que vá
beneficiar um coletivo, as pessoas ainda
pensam muito individualmente.
Quero parabenizar toda a rede DLIS por
essa iniciativa de coletar o óleo que deveria
ser uma iniciativa natural.

Isaques
Pastor Izaques – Quando tivemos
conhecimento desta campanha de coleta do
óleo, elaboramos um projeto de lei
municipal que, infelizmente, teve um
parecer desfavorável do jurídico da Câmara
Municipal, alegando que o mesmo ia gerar
custo, então remetemos o projeto de lei ao
executivo que prontamente sancionou, sem
ter observado que o mesmo ainda não tinha
sido aprovado... Isso me deixou triste, mas
com certeza assim que voltarmos do
recesso corrigiremos este processo para
garantir a aprovação deste projeto no
município.
Marília Van Boekel – Quero agradecer a
Lia e ao Domingos, porque são pessoas de
liderança silenciosa , são pessoas que não
querem estar sob os holofotes... Concordo
plenamente com o Casé quando disse que
todos deveriam participar espontaneamente
cuidando do meio ambiente. E é muito bom
que haja o certificado a quem acredita e faça
por ele... e parabéns ao Fórum DLIS, por
todos os projetos, fiquei muito emocionada
por poder participar...
Fórum DLIS- Agenda 21 de Paraty
O vereador Luciano Oliveira Vidal recebe
de Valéria Mozzer
(COMDEMA) o
certificado de Cidadão Qualidade 2009
pelo projeto de lei que institui a Agenda 21 e
o Fórum DLIS de Paraty.
Valéria Mozzer - O conselho tem um ano
e nós temos trabalhado para instituir o
Fórum DLIS como Agenda 21 Local e o
vereador Vidal reconheceu a sua
importância, elaborou o projeto de lei
instituindo o Fórum DLIS como Agenda 21
Local. Nós também acabamos de aprovar a
minuta do Código Ambiental... e já o
encaminhamos para o Executivo para os
trâmites legais...
Luciano Oliveira Vidal - ...Agenda 21 é
um desafio para o nosso município
conciliar desenvolvimento com
preservação ambiental, buscando atender
às solicitações do Condema, Rede DLIS de
Paraty, Passaporte Verde e a audiência
pública da Agenda 21Escolar promovida
pelo Cembra. Encaminhei com apoio dos
outros vereadores o projeto de lei que
institui a Agenda 21 de Paraty e o Fórum
DLIS, que foi aprovado por unanimidade,
aguardando apenas ser sancionada pelo
executivo para virar lei municipal. E estou
empenhado em aprovar todos os projetos
importantes para as comunidades de Paraty.
Henrique Prado recebe de Domingos de
Oliveira o certificado de Cidadão
Qualidade 2009, pela sua participação
como promotor da campanha “Não jogue
se lixo para debaixo do tapete”
Henrique Prado – ... 80% do nosso
resíduo hoje é aproveitável ... A solução é a
sustentabilidade e trabalhar o resíduo, gerar
emprego...gostaria de agradecer a todos do
Fórum DLIS em nome de todos os
catadores de Paraty e de todo Brasil...
Segundo estatística, a metade do resíduo
sólido no estado do Rio é reciclado graças
aos catadores... mas essa classe não é
reconhecida ... e não fazemos um trabalho
melhor porque falta incentivo e apoio...
esse prêmio é para todos os catadores,
porque para nós é motivo de satisfação o
reconhecimento desse trabalho.
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Leonam dos Santos, Tereza Porto, Osvaldo Parkutz
A assinatura deste novo convênio (descrito no Informe
001/2009, da Amigos - ao lado), entre a Secretaria de
Estado de Educação, Eletronuclear e a Amigos, garantirá
por um longo período a manutenção dos Colégios
Estaduais Roberto Montenegro (Paraty) e Almirante
Álvaro Alberto (Vila Residencial de Mambucaba), o que
inclui qualificação para os professores, bem como
melhoria nas condições de trabalho, aquisição de
equipamentos indispensáveis à aplicação de metas e
metodologia e viabilidade para que os alunos participem
intensamente de intercâmbios culturais, conheçam
novas realidades e se preparem adequadamente para o
mercado de trabalho.
Declarações
Tereza
Porto – (Secretária de Estado de
Educação/RJ)
Convênio - Nós estamos fazendo um esforço muito
grande para modernizar nossas 918 escolas com infraestrutura mais adequada, colocando ar condicionado,
sistema de som, computadores, etc, para darmos aos
professores melhores condições de trabalho... Temos
muito trabalho pela frente, mas o apoio de pessoas
sérias, que acreditam que a educação é o caminho
transformador, é um orgulho para nós, um momento de
muita felicidade receber proposta de uma parceria como
esta, que colabora com o nosso trabalho. Estou muito
feliz por poder assinar este convênio.
Temos muito interesse em continuar e ampliar esta
nossa parceria com vocês (Eletronuclear e Amigos) para
também podermos oferecer esta oportunidade aos
nossos alunos desta região.
Paulo Gonçalves (Assessoria de Responsabilidade
Sócio-Ambiental) - Este convênio é um orgulho muito
grande para a Eletronuclear. Já vem sendo desenvolvido
há mais de dez anos e, por sugestão e
pressão da própria CGU, agora
assinamos com a

Secretaria de Estado de Educação, mantendo a
Associação Amigos com executora deste processo.
Com isto reconhecemos como um dos principais
convênios que a empresa tem com as comunidades na
região e com a educação. Consideramos como a primeira
política pública, uma das mais importantes para o
desenvolvimento do país, representando o governo federal
neste processo. Este também é um item da contrapartida
das condicionantes editadas pelo Ibama e Eletronuclear
para seu cumprimento com este convênio.
Leonam dos Santos Guimarães (Chefe de gabinete da
presidência da Eletronuclear) - Nós hoje estamos coroando
este esforço, primeiro para colocar este trabalho num prazo
mais longo, para possibilitar um melhor planejamento pelas
diretoras e, segundo, pelo envolvimento direto da
Secretaria de Estado de Educação/RJ com a chancela
oficial deste trabalho, que vinha sendo feito de maneira
informal... Este é um primeiro passo. A intenção é expandir
este trabalho com a criação da fundação Eletronuclear de
Educação, não só com o apoio ao ensino formal das
escolas, mas ampliar isto para formação de mão de obra...
Lembramos que esta talvez seja a segunda maior atividade
de responsabilidade da empresa. A primeira é de
assistência medica ...ressaltamos que só 30% dos alunos
destas escolas estão efetivamente ligados a funcionários
da empresa e 70% é atendimento às comunidades. A
escola atende aos filhos dos funcionários, mas
majoritariamente atende à comunidade.
Osvaldo Parkutz (Presidente da AMIGOS) - Nestes dez
anos de parceria entre Associação Amigos, Eteronuclear e
Secretaria Estadual de Educação este é um momento
muito especial porque, finalmente, com a assinatura deste
convênio, conseguimos oficializar esta parceria... Quero
ressaltar que o esforço da Eletronuclear, o empenho de
Paulo Gonçalves, Leonam Guimarães, Marinilza
Gonçalves e o apoio dos associados da Amigos, foi
fundamental para assegurar um dos melhores convênios
que fizemos até hoje, pois com sua abrangência vamos
poder fazer a qualificação dos professores, teremos
condições de fazer mais viagens com os alunos para
interagirem com outras comunidades e conhecerem outras
realidades.
Marinilza Gonçalves Rosa Gracindo (Coordenadora
Regional da Baia da Ilha Grande) - Estou muito feliz com a
assinatura deste convênio e espero que este seja o primeiro
passo de uma grande caminhada de
parceria, não só com a Eletronuclear, mas
também com outras empresas que tenham
interesse em ajudar na formação de nossos
alunos... Espero que muitos outros
aconteçam, para que, não só o estado mas
todo mundo assuma sua responsabilidade
junto à educação de nossos jovens.
Anteriormente já tivemos uma parceria
com a Petrobras e, por ene motivos esta parceria acabou,
mas estamos tentando recomeçar, despertando a
consciência sobre a responsabilidade destas empresas
para com o nossos alunos, que poderão ser os seus futuros
empregados.

INFORMATIVO - nº 001/2009

É com grande satisfação e tranqüilidade
que temos o prazer de informar que foi
assinado no dia 18/11/09 o Convênio
ARS.P 005/2009 em solenidade formal
na Secretaria de Estado de Educação
SEE, pela Exma Srª Tereza Porto –
Secretária de Estado e pelo Sr. Osvaldo
Parkutz – Presidente da AMIGOS, na
presença do Dr. Leonam dos Santos
Guimarães – Representante da
E l e t r o n u c l e a r, d a S r ª M a r i n i l z a
Gonçalves Rosa Gracindo Coordenadora Regional da Baia da Ilha
Grande e das Diretoras dos Colégios.
Este novo convênio, no valor de
dezesseis milhões de reais, garante o
apoio por parte da ELETRONUCLEAR
aos Colégios Estaduais Roberto
Montenegro e Almirante Álvaro Alberto,
nos próximos cinqüenta meses.
Nós da Associação AMIGOS
agradecemos o empenho do Dr. Leonam,
do Eng. Paulo Gonçalves e de toda a
equipe da Assessoria de
Responsabilidade Sócio-Ambiental ARS.P pelo incansável esforço para a
celebração deste convênio.
Agradecemos também a vocês que
participaram da Assembléia convocada
pela AMIGOS, realizada no mês de
setembro passado, na qual ficou
demonstrada a mobilização das
comunidades vizinhas a Central Nuclear
na manutenção do apoio aos Colégios.
Conclamamos vocês e a todos os
beneficiados pela qualidade de ensino
oferecido aos alunos destes Colégios
que se associem a Associação AMIGOS,
participando das decisões e fiscalizando
a aplicação dos recursos que estão
sendo disponibilizados.
Com a Associação AMIGOS fortalecida
pelos seus associados é que temos o
poder de reivindicar a melhoria no ensino
de nossas crianças e jovens buscando
cada vez mais a excelência na educação.
Nossos mais sinceros agradecimentos,
Osvaldo Parkutz

Associação de Amigos da Cultura e do Esporte da Costa Verde
Angra dos Reis - Paraty

Invista no futuro dos nossos filhos, seja sócio da Amigos
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