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Esta Agenda 21 é um fruto do trabalho conjunto de uma 

comunidade rural da mata atlântica, conhecida como Bairro Guapiruvu, 
com o Vitae Civilis. Ela representa também uma semente plantada pelo 

Guapiruvu com o desejo de ter união e organização comunitária. 
A semente germinou e originou AGUA- Associação dos Amigos e 

Moradores do Bairro Guapiruvu. Ao mesmo tempo, esta é a semente 
de um fruto que será colhido com a continuidade do processo de 

implementação da Agenda 21 pelo Guapiruvu. 
Para o Vitae Civilis esta Agenda 21 é mais um fruto de várias 

sementes, plantadas há vários anos, seguindo o lema "pensar e agir 
local e globalmente". O Vitae Civilis participou ativamente da 

elaboração da Agenda 21 Global. Desde então vem participando das 
discussões nacionais e internacionais para a avaliação do processo de 
implementação desse acordo, para a criação e uma Agenda 21 nacional 
e várias outras Agendas 21 locais. Foi a primeira ONG brasileira a 
fomentar a discussão sobre a Agenda 21 no país. Para isso o Vitae 
Civilis elaborou documentos, propostas e realizou atividades de 

educação ambiental, cursos e três seminários: dois nacionais e um para 
a região do Vale do Ribeira. 
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APRESENTAÇÃO 
Todos nós fazemos planos. Como indivíduos, planejamos, 

sonhamos nossos famílias, nossas atividades profissionais. Planejamos 
nossas atividades diárias e, ao longo do dia, reajustamos nossos planos 
em função dos acontecimentos e resultados verificados. Planejar e 
sonhar são tão humanos e. por isso, necessários. Buscar a realização 
dos planos é o labor humano cotidiano. O ser humano sonha em ser 
feliz. 

Como indivíduos socicrs. inseridos em comunidades, 
organizações. povos, municípios ou países, nossa d iversí dade de sonhos 
adquire coloridos e conflitos diversos. Instituições e processos têm 
sido engendrados ao longo da história da civilização humana, 
procurando equacionar a consecução coletiva de planos e sonhos. A 
hist6ria registra continuamente, com certeza, mais conflitos do que 
atendimento completo a todos os sonhos e planos dos indivíduos e 
grupos sociais. 

A Agenda 21 é um dos resultados da Rio-92 - Confe,rência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. E, em certo 
sentido, uma tentativa internacional de estabelecer e realizar um 
plano mundial visando às transformações necessárias para que, na 
entrada do século XXI, os seres humanos e o planeta possam estar 
mais próximos das situações e vias que levem às condições ideais de 
vida, individual e coletiva. Sua realização pressupõe, entre vários 
fatores, a vontade de mudar o mundo atual, a participação 
democrática de todos, o respeito às diferenças e diversidades 
culturais, biológicas, étnicas etc. Sua consecução necessita o 
envolvimento dos diversos segmentos e atores sociais, em todos os 
níveis: do local ao nacional. 

Planos e Sonhos não são meros conjuntos de estudos e propostas 
técnicas. Incluem aspirações e revelam interesses e valores. Por 
isso, geram conflitos ou propiciam convergência de esforços, 
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dificultando ou facilitando a sua concretização. Planos são mais que 
sonhos, pois buscam identificar os meios e tempos adequados para 
concretizar, no presente, a utopia delineada nos sonhos. Buscar 
realizar e construir, no presente, os princípios e situações que se 
vislumbraram para o futuro é estratégia e condição para diminuir o 
hiato entre realidade e utopia. 

A Agenda 21, em qualquer nível, oferece oportunidades para 
um processo de construção de sociedades sustentáveis: construir e 
implementar no dia-a-dia princípios, valores, ações, instituições etc. 
que atendam ideais de justiça social, à salubridade ambiental e dos 
processos ecológicos vitais para o planeta, à democracia etc. 

A Agenda 21 deve ser, portanto, um processo público e 
participativo, em que haja o envolvimento dos vários agentes sociais. 
A Agenda 21 aprovada na Rio-92 dá grande ênfase à participação 
dos principais grupos da sociedade. Aponta para a realização de 
Agendas 21 locais, como as já realizadas por poucos municípios 
brasileiros (Santos, Rio de Janeiro, por exemplo) ou desencadeadas 
por organizações da sociedade civil. 

A Agenda 21não dispensa, entretanto, o aporte de instrumentos 
e elementos técnicos, de mecanismos de monitoramento público, e o 
aporte de recursos financeiros. 

O envolvimento do Vitae Civil is com a Agenda 21 remonta à 
sua negociação na fase pré-Rio-92. Dadas a interdependência e 
complementaridade dos problemas humanos em um mundo globalizado, 
que demanda abordagens sistêmicas, o Vitae Civilis tem lidado com a 
Agenda 21 em seus vários níveis: global, nacional, regional (por 
exemplo, para o Vale do Ribeira) e local. Entendemos que a Agenda 
21 não é uma mera somatório de estudos e propostas identificados 
tecnicamente por diversas equipes de profissionais; não é um mero 
planejamento tecnocrático do desenvolvimento. A Agenda 21 é um 
processo voltado para a identificação, implementação, monitoramento 
e ajuste de um programa de ações em diversos campos da sociedade. 
Trata-se de um processo que resgata a raiz básica de planejamento 
ao apontar para cenários desejados e possíveis, cuja concretização 
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passa pela pactuação de princípios, ações e meios, entre os diversos 
atores sociais, no sentido de aproximar o desenvolvimento de dada 
localidade, região ou país aos pressupostos e princípios da 
sustentabilidade do desenvolvimento humano. 

O processo da Agenda 21 do Guapiruvu ofereceu ao Vitae 
Civil is a satisfação e a oportunidade de um trabalho útil junto a uma 
comunidade disposta a enfrentar o futuro e com vontade de construir 
seu próprio futuro. No processo, os sonhos individuais e coletivos, 
informalmente conhecidos, revelaram-se e ganharam coesão social. 
Os sonhos individuais mesclaram-se em um sonho coletivo. E como 
parafraseando o compositor Raul Seixas, os sonhos de Guapiruvu 
irão tornar-se realidade. Com a inspiração dos integrantes da AGUA 
- Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Guapiruvu e do 
Vitae Civilis, esperamos que essa publicação possa estimular outros 
grupos e organizações a construírem seus planos, suas Agendas 21 e 
os processos para as transformações em direção às sociedades 
sustentáveis. 

Rubens Harry Born 
(Coordenador Geral do Vitae Civilis) 
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, 
PREFACIO 

O Vitae Civilis selecionou nosso bairro do Guapiruvu, entre 
oito comunidades do Vale do Ribeira, Estado de São Paulo, para fazer 
trabalhos conosco objetivando nosso desenvolvimento sustentado e a 
conservação da mata atlântica. 

Depois de várias reuniões com o Vitae Civilis, firmamos um 
compromisso com esta ONG (organização não-governamental e sem 
fins lucrativos). Nestas reuniões, foram fornecidas explicações sobre 
a missão e os objetivos do Vitae Civil is, sobre os trabalhos realizados 
por este instituto junto a comunidades rurais do Vale do Ribeira 
desde 1989. Foram discutidas as dificuldades e o que nós esperávamos 
do trabalho proposto pelo Vitae Civilis. Estamos trabalhando juntos 
desde maio de 1997, buscamos com isso obter bons frutos dessa 
parceria. 

O Vitae Civilis, representado pelos técnicos Daniela, Daniel e 
especialmente Márcio Halla (pois este está sempre conosco), fez um 
"raio x" de nossa comunidade, por meio de conversas, entrevistas, 
visitas e reuniões com todos nós. Nós, juntos, desenhamos nosso bairro, 
conversamos sobre várias histórias, principalmente sobre a área em 
que cultivamos gengibre e outros vegetais pois a maioria dos associados 
tem problemas com a posse da terra. Cada família desenhou seu sítio. 
Os técnicos do Vitae Civil is apresentaram os resultados das respostas 
que demos quando os membros de cada residência foram entrevistados 
por eles. Discutimos muito, vimos melhor o nosso bairro e direcionamos 
o trabalho para as nossas necessidades. 

Por meio deste trabalho, criamos nossa Associação dos Amigos 
e Moradores do Bairro Guapiruvu - AGUA. A AGUA foi registrada 
para ter validade legal e fizemos um curso sobre "Organização do 
Negócio Agrícola", que mais tarde nos ajudará a produzir, vender e 
administrar nossas atividades. 
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Daniela reuniu as mulheres e criou um grupo de mulheres que 
está se encontrando e conversando muito sobre como participar mais 
da organização da comunidade, da Associação e da nossa Agenda 21. 
Conversamos também sobre como poderíamos ganhar dinheiro e nos 
sentir mais valorizadas na comunidade e na família. Fizemos um curso 
sobre a "Produção de artesanatos com fibras de banana", pois temos 
muita banana e gostaríamos de produzir mais artesanatos e vendê-los. 

Todos nós juntos, com a ajuda do Vitae Civilis, construímos 
este documento que chamamos de Agenda 21 do Guapiruvu. Neste 
documento colocamos como gostaríamos de chegar ao século 21 e 
também o que e como fazer para que possamos tornar nossos sonhos 
realidade. Já começamos a agir, pois criamos a nossa Associação, 
vamos ter as "Conversas na Roça", para conhecermos melhor as plantas 
medicinais, produzi-las e vendê-las. Fizemos os cursos já citados, 
vamos cultivar e vender banana de uma forma diferente daquela 
como cultivamos e vendemos hoje, ou seja, sem usar adubo químico 
nem veneno. Queremos vender a nossa produção agrícola por um 
preço melhor. Para isso, acreditamos que seria melhor vender direto 
ao consumidor. As mulheres estão juntas e nós estamos sempre 
conversando. Outras coisas serão feitas, como vocês irão ver na 
nossa Agenda 21. 

Aprendemos também com Márcio que, em 1992, houve uma 
grande reunião das Nações Unidas (conhecida como ONU), na cidade 
do Rio de Janeiro. Vieram pessoas importantes de vários países do 
mundo inteiro, conversaram muito e criaram uma Agenda 21 para o 
planeta Terra. Foi a partir daí que o Vitae Civil is teve a idéia de nos 
ajudar a fazer a nossa Agenda 21. Nós ganhamos do Vitae Civilis 
uma Agenda 21 do Vale do Ribeira, que foi um trabalho deles com 
outras ONGs para adaptar e trazer para nossa região a atenção, as 
idéias e a colaboração de muita gente para fazer dela um lugar bom 
de se viver, sem destruir o ambiente. 

Antes de apresentar a nossa Agenda 21, gostaríamos de 
explicar que este trabalho do Vitae Civil is conosco faz parte de um 
projeto que se chama Da mata à casa. Eles perguntaram aos extratores 

~ 
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de plantas medicinais do Vale quais eram as plantas comercializadas, 
como eles as tiravam da mata atlântica e outras coisas mais. Eles 
fizeram alguns trabalhos na nossa mata e disseram que estavam 
estudando para saber como tirar plantas medicinais da mata de 
maneira que elas e a mata atlântica sempre existam. Fizeram uma 
reunião na Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiróz, da 
Universidade de São Paulo, e o Claudemir, um dos nossos moradores, 
participou e nos explicou que estiveram presentes professores da 
Universidade, pessoas do Ibama, DEPRN e do Vitae Civil is. Explicou 
também que conversaram sobre o projeto Da mata à casa e sobre a 
necessidade de se fazer estudos para conservar a mata atlântica e 
fazer o Vale do Ribeira desenvolver-se sustentadamente. Isto 
significa que as pessoas do Vale irão ter melhores condições de vida 
e, ao mesmo tempo, proteger a mata atlântica. 

AGUA - Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Guapiruvu 
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, - 1. DIAGNOSTICO E CONTEXTUALIZAÇAO 
1 .1 - Onde Vivemos? 

Vivemos no bairro do Guapiruvu, localizado no município de 
Sete Barras, na região do Vale do Ribeira, Estado de São Paulo. 
Somos vizinhos da Fazenda Intervales, que é uma área grande 
protegida pelo governo. Aqui no Vale do Ribeira para todo lado que 
vamos encontramos essas áreas, que são chamadas de unidades de 
conservação. A maioria de nossa gente nasceu e se criou no Guapiruvu 
ou veio de outros bairros do Vale do Ribeira. 

O nome do nosso bairro, Guapiruvu, é o nome de uma das 
árvores da mata atlântica, que nos dá madeira. Vivemos dentro da 
mata atlântica, tão falada porque foi muito desmatada desde o 
descobrimento do Brasil pelos colonizadores. Lemos que sobraram 
só 8,8% da área original da mata atlântica. Isto significa que, quando 
os portugueses chegaram ao Brasil, havia 1085 000 km2 e hoje há 
apenas 94 500 km2• Os portugueses foram os primeiros a desmatar 
a mata atlântica para tirar tinta da madeira de uma árvore chamada 
pau-brasil. Os colonizadores e seus descendentes venderam e 
ganharam muito dinheiro com o pau-brasil. Realmente a mata atlântica 
é muito bonita, rica e nos dá muito remédio e muita comida, como 
frutos, palmito e madeira-de-lei. A mata atlântica tem vários animais, 
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que nós caçávamos, várias nascentes e rios, além de outras riquezas. 
O rio mais famoso da região é o Ribeira de Iguape que deu o 

nome a nossa região. A caça, os pássaros e o palmito estão em extinção. 
Não os encontramos mais, a não ser nos parques ou unidades de 
conservação. 

Vimos em um mapa que vivemos em uma região do Brasil (nosso 
Vale do Ribeira) que tem as maiores áreas de mata atlântica, muita 
riqueza e muita gente que sabe como usar plantas e animais da mata 
para fazer remédios, casas, etc. Mas a realidade das pessoas que 
vivem nessa região do Estado de São Paulo (o Estado mais rico do 
Brasil), principalmente daquelas que vivem na mata, como nós, não é 
muito boa porque a maioria é muito pobre, não tem escolas, assistência 
médica, transporte nem dinheiro para comprar alimentos que não 
conseguimos da roça, dos rios e da mata. 

No nosso bairro tem um posto de saúde, uma Igreja Católica, 
um telefone público, bares e mercearias. O posto de saúde tem uma 
agente comunitária de saúde, que é uma das moradoras do nosso bairro 
do Guapiruvu. O posto de saúde e 
as duas escolas são do governo. As 
duas escolas têm da primeira à 
quarta série do ensino fundamental 
e os alunos de todas as séries 
estudam em uma mesma sala. Não 
estamos satisfeitos com o ensino nas 
nossas escolas. Vários de nós 
tiramos os nossos filhos da escola e 
eles estão sem estudar. O único 
telefone do nosso bairro ficava em 
um bar e várias vezes não tinha ninguém para atendê-lo e anotar os 
recados. Outra coisa ruim é que às vezes há bêbados no bar. Porém, 
já conseguimos mudar o telefone de local. Isto é um dos frutos de 
nosso trabalho na Agenda 21 comunitária. 
Para Você chegar ao nosso bairro há uma estrada sem asfalto e há 
também ônibus, mas não são bons e nem seguros . 

• Vitoe Civi!h 
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1. 2 - Quem Somos? 
Os nossos antepassados eram índios, 

negros, japoneses e brancos europeus. Somos bem 
misturados, como em qualquer parte do Brasil. 

Dividimos o nosso bairro em Alto e Baixo 
Guapiruvu e em todo o bairro vivem 150 famílias. 
Por enquanto, apenas 30 famílias estão 
participando deste trabalho. 

Acreditamos que outras famílias do bairro 
irão participar quando virem os resultados que 
estamos tendo. 

No nosso bairro temos crianças, jovens e 
adultos. Temos mães e pais de família com idades 
entre 20 e 80 anos. A maioria tem entre 30 e 40 

Para obter um diagnóstico sõcio-econômico-ambiental do bairro do 
Guapiruvu, bem como criar e manter uma relação harmoniosa com os seus 
moradores, usamos métodos da observação participante e algumas técnicas, 
como observação direta, mapa falante e entrevistas semi-estruturadas e 
fechadas. Para as entrevistas, a amostra foi aleatória e composta por 19 famílias 
das 60 existentes na área do trabalho. No decorrer deste livro, o Vitae Civilis e 
também a AGUA apresentarão vários dados analisados e obtidos no 
diagnóstico do Guapiruvu, realizado pelo Vita~ Civilis. 

Vitae Civilts 

anos. Os homens sabem ler, escrever e fazer contas, mas uma boa 
parte das mulheres não sabe escrever, ler nem fazer contas. 

Temos dois homens que estudaram na faculdade, mas não 
terminaram o curso. 

Também é bem diversificado o tamanho das famílias do 
Guapiruvu. A grande parte das famílias tem entre 1 e 3 pessoas, mas 
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há aquelas com mais de 8 pessoas. 

Todas as mulheres cuidam das nossas casas e dos nossos filhos. 
Algumas trabalham na roça, na plantação de banana e de gengibre e 
em outras atividades antes de vendermos esses produtos. Quase a 
metade das mulheres não trabalha em atividades que dão dinheiro, 
mas quer e precisa ganhar dinheiro. 

A deficiência em educação escolar é considerável: 15% são analfabetos; 
45% têm primário completo ou incompleto; 15% tem ginásio completo ou 
incompleto e 5% tem o colegial completo ou incompleto. Se olharmos, em particular, 
para o caso das mulheres, veremos que é ainda menor o número delas que 
frequentou a escola. É necessário fazer cursos, treinamentos e outras atividades 
que compensem a falta da formação escolar. 

Vitae Civilis 

1.3 - Como Vivemos? 
Vivemos em casas simples. Grande parte foi construída com 

tijolo e coberta com telhas. A nossa água vem de nascentes, rios e 
poços. Uma nascente pode abastecer três ou mais casas. Algumas 
das nossas casas têm latrina com fossa, mas a maioria não é séptica e 
a maioria das famílias joga a sujeira no rio. O lixo nós queimamos, 
enterramos ou jogamos a céu aberto. A água que bebemos e usamos 
para fazer nossa comida não é tratada. 

A maioria das famílias do nosso bairro não tem o documento 
de propriedade da terra onde mora. Por isso, somos chamados de 
posseiros. Hoje, não temos mais tantos problemas com isso, mas quando 
chegamos ao bairro e ocupamos um pedaço de terra, tivemos que 
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lutar muito contra pessoas que se diziam 
donas da terra. Hoje esta situação está 
calma, sem brigas, e a nossa posse é 
pacífica. O tamanho das nossas posses 
varia muito. Algumas famílias têm menos 
de um alqueire (24 200 m2) e algumas 
poucas têm 25 alqueires. Nestas terras, 
temos nossas casas e plantações de 
banana, milho, mandioca, feijão, além de 
jardins, casas de farinha e outras coisas 
que precisamos para viver. 

Mas só as nossas posses, onde 
vivemos, não são suficientes para plantar 
e tirar o sustento das nossas famílias. 
Portanto, temos uma outra área, onde os 
mais velhos do Guapiruvu moraram quando 
chegaram ao bairro. Nela plantamos 
gengibre e outros vegetais para vender 
e também para o sustento das nossas 
famílias. Cada família tem um pedaço de 
terra nessa área, de tamanho que varia 
de 3 a 11 alqueires, sendo que a maioria é 
de 3 a 5 alqueires. Respondemos 
processos na justiça, o que nos traz muita 

tristeza porque achamos que a terra é de quem trabalha nela. Neste 
caso, estas posses não são pacíficas, mas sim posses em litígio. 

Há problemas de 
entupimento dos canos. A 
grande maioria dos entre 
vistados disse que os resíduos 
líquidos são despejados em 
fossas. No entanto, como não 
é costume fazer sua manu- 
tenção, tais resíduos acabam 
transbor-dando para os rios, 
sem contar que apenas 40% 
das fossas são sépticas. 
Quanto ao lixo produzido no 
bairro, uma grande parte é 
queimada e apenas uma 
pequena parte é enterrada, 
além dos resíduos jogados a 
céu aberto. O importante 
destes dados é a indicação de 
que não ha nenhum tratamento 
de água ou lixo, fato que tende 
a expor os moradores do 
Guapiruvu a condições am 
bientais insalubres e à pioro do 
potencial de recursos naturais, 
dos quais eles dependem. 

Vitae Civilis 

A ocupação da terra é bastante informal. Das residências, mais da metade 
encontra-se em posses pacíficas, estando o restante em áreas cedidas ou 
propriedades. Doze das dezenove familias entrevistadas mantém uma segunda área, 
onde a grande maioria cultiva para comercializar a produção . .A posse nessa segunda 
área é litigiosa, pois há vários processos na justiça e há conflitos entre os posseiros 
e àqueles que dizem ser os proprietários. 

Vitae Civilis 
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As áreas que temos e podemos 
cultivar não são suficientes para tirar o 
sustento das famílias porque, além do 
próprio tamanho das áreas, há muitos 
morros onde não podemos plantar pois a 
Polícia Florestal multa. Vários de nós são 
obrigados, muitas vezes, a alugar terra. 
Para isso, temos que tirar o dinheiro para 
pagar o aluguel do que ganhamos e, assim, 
diminui o dinheiro que temos para o 
sustento das nossas famílias. Para ganhar 
dinheiro, a grande maioria das nossas 
famílias cultiva e vende banana. 
Cultivamos e vendemos outras plantas, 
como gengibre e cana. Há famílias do 
Guapiruvu que ganham dinheiro 
trabalhando, por dia, para os outros. 

Há pessoas que recebem aposentadoria do governo e outras 
extraem palmito e o vendem, o que é muito perigoso porque é proibida 
a maneira como eles tiram o palmito. A Polícia Florestal vem ao nosso 
bairro com freqüência para ver se estamos desmatando, extraindo 
plantas da mata, caçando. Às vezes, vem um pessoal dizendo que não é 
da Polícia Florestal, mas sim do Ibama e do DEPRN. Nós achamos que 
todos vêm aqui para fiscalizar e proibir nosso modo de vida. 

Gostaríamos muito de fazer outras atividades para ganhar 
dinheiro, como turismo. Queremos também vender os nossos produtos, 
principalmente levar banana diretamente ao consumidor, pois o 
atravessador paga muito pouco e fica com a maior parte do lucro. 
Para facilitar a venda dos nossos produtos, principalmente a da 
banana, a maioria das nossas famílias se une e vende suas produções 
juntas para os atravessadores. 

A maioria das nossas famílias ganha de 01 a 04 salários mínimos. 
O que é muito pouco porque um salário mínimo vale R$ 120,00 e não 
dá para cobrir todas as despesas da família. 

A proporção entre as áreas 
de mata e as áreas cultivadas 
também varia muito. Algumas 
áreas têm uma cobertura florestal 
considerável. 

O tamanho da área total 
ídeal para as famllias obterem seu 
sustento, segundo informações 
dos entrevistados, teria de ser, em 
média, 40% maior do que a atual e 
a área cultivada ideal teria de 
aumentar em 70%. Os(as) 
entrevistosías) justificaram que 
isto era devido às restrições legais 
dó uso da terra no Vale do Ribeira 
e à existência de morros. 

Vitae Civilis 
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Nós nos divertimos vendo televisão, jogando futebol e baralho, 
participando de festas e outras coisas mais. Fazemos algumas festas 

A renda familíarmédiaé de4,9 salários mínimosícârnbio: R$l,OO=:US$1,00). 
Ela varia muito de familia pa~a família. Os principais produtos comerciais são a 
banana e o gengibre. Na época da pesquisa, a produção de banana estava em plena 
decadência, devido à entrada de banana proveniente de outros países, havendo 
uma grande competição, além das enchentes no Vale do Ribeira, que atingem muito 
os bananais. Os principais produtos de subsistência são: mandioca, que é muito 
utilizada no preparo doméstico de farinha; banana; feijão, arroz, milho, café, cana 
de-açúcar e produtos de horta. Quanto aos animais criados para o consumo, os 
mais importantes são as galinhas e os porcos. 

religiosas no bairro, junto à igreja 
católica, e nelas arrecadamos fundos 
porque fazemos quermesses e bingos. 
Com esses fundos fazemos benfeitorias 
que ficam para toda a comunidade. Só 
os homens jogam futebol. Gostaríamos 
de melhorar as nossas diversões. 

Gostamos de ir à Igreja quando o 
padre vem e reza uma missa. A igreja é 
limpa e cuidada por nós mesmos. 
Gostamos muito do lugar em que vivemos, 
pois aqui é bonito, tranqüilo e diferente 
da cidade, mas gostaríamos de ter 
melhores condições de vida. 

Vitae Civilis 

Entre as atividades de 
· lazer, as principais são: as festas, 
principalmente familiares (em 
especial para as mulheres), as 
partidas de futebol na quadra do 
bairro ( para os homens) e a 
televisão (também uma forma de 
diversão mais feminina). A 
ampliação das festas e atividades 
culturais faz parte das propostas 
do trabalho conjunto com o Vitae 
Civilís. 

Vitae Civilis 
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Temos muitos problemas, como você pôde perceber, e você 

poderá entendê-los melhor com o que iremos escrever a seguir. 

Nós somos pequenos agricultores e vivemos da agricultura, 
que para nós é muito importante. Não . . . . d 

f . . O diagnóstico realiza o 
temos acesso ª?s -inanc1amentos do junto às mulheres e aos homens 
governo. Os orgaos do governo, ídentificou alguns problemas que 
responsáveis pela nossa orientação e impediam o desenvolvimento de 
treinamento, não fazem sua parte. Nós, comunidade_: a falta de def~ç~o 
agricultores também não trocamos de umplanejamento comunitário 

·" · ' d , e a própria organização de seus 
ex~er!enc1as ';ºm': evencmos. _A ; integrantes em tomo de uma 
mcrcnc de nos nao tem conhecimento ; Associação. 
suficiente para aprender as novas , Apesar da consciência 
técnicas de maneira rápida. Podemos . dos moradores quanto a~s 
aprendê-las mas precisamos de mais problemas levantados, havia 
t d ' · d . dificuldade em dar respostas aos 
~mpo e e uma maneira , e. ensino problemas. Talvez isso deva-se 
diferente daquela que os técnicos do ao simples fato de estarem 
governo e das universidades ensinam. imersos nos problemas 
Para vender, plantamos basicamente só levantados. · Eles mesmos 
banana reclamavam da falta de apoio 

· moral e financeiro e de orientação 
{principalmente por parte do · 
governo). Esta falta de apoio e 
orientação é, ínclusive; o quinto 
maior problema .íevantado no 
Guapiruvu, Foi também apontada . 
a dependência em relação aos 
atravessadores da produção 
agrícola. E, por fim, a dificuldade 
da comunidade em se unir a 
projetos comunitários, é um outro 
entrave às soluções de seus 
problemas. · 

Utilizamos agrotóxicos e adubos 
químicos comprados por preços muito 
altos. Poucas pessoas do Guapiruvu criam 
animais pensando em usar as fezes do 
animal como adubo, por exemplo, ou 
cultivam plantas para melhorar a terra. 
Não há também, no nosso bairro, uma 
comunicação muito boa entre os 
sitiantes. 

No nosso bairro a maioria quer · 
ganhar dinheiro a curto prazo e portanto 
não tem persistência e seriedade ao fazer a agricultura. 
Por causa disso, está ocorrendo uma perda de tradição agrícola entre 
as gerações, desvalorização da agricultura e marginalização do 
agricultor. Há outras coisas que contribuem para isso, como por 
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exemplo, a falta de opção e segurança para cultivar plantas diferentes 
e as poucas possibilidades de comercialização de produtos deferentes 
dos que produzimos. Falta garantia que iremos vender nossas 
produções e, principalmente, por um preço bom, que pague o nosso 
trabalho. 

Outro problema é que vendemos nossos produtos como colhemos 
da natureza. A banana e o gengibre vendemos frescos. Moemos e 
secamos a mandioca para fazer a farinha, ou seja, beneficiamos só a 
mandioca. 

Nossos solos são rasos, em geral, e pedregosos em alguns pontos. 
Dos nossos solos que podemos usar para plantar, metade está em 
área plana e metade está em morro. 

A maioria do nosso solo e da nossa 
água está poluída devido ao uso 
generalizado de herbicidas e outros 
agrotóxicos, comprados dos vendedores 
das indústrias químicas que falam só das 
vantagens. Além disso, há um alto grau 
de desmatamento das margens dos rios, 
com exceção das cabeceiras. Além disso, 
são jogados dejetos humanos em córregos 

Os quatros primeiros 
problemas, em ordem decrescente 
de número de respostas, são: as 
condições dos transportes e das 
estradas; o 'atendimento precário 
à saúde; a situação da educação 
(falta de qualidade e de um ensino 
fundamental completo) e a falta, 
de união qa comunidade. 

Vitae Civilís 
e rios. 

Grande porcentagem da população (aproximadamente 4010) 
do Guapiruvu vive da exploração de palmito, tendo causado uma 
diminuição visível deste vegetal no bairro. O despreparo dos 
palmiteiros e a possibilidade de grandes lucros por parte dos 
compradores, que incentivam a atividade predatória, são as principais 
razões para isso. A caça tem diminuído e os animais também. As 
principais causas são o uso dos agrotóxicos e os extratores. Têm 
aparecido insetos em grande quantidade. Tudo isso prejudica muito 
o nosso meio ambiente. 

O lixo é despejado no solo, a céu aberto, e alguns moradores 
fazem buracos para servir de lixeira. Outros queimam e poucos o 
utilizam para a alimentação de animais. Parte do lixo é arrastada 
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para os rios e o plástico utilizado no encaixotamento da banana é 
levado pelo vento, vedando a oxigenação da terra, sem mencionar 
que a nossa saúde, especialmente das crianças, corre sérios riscos. 
Não temos nenhuma assistência odontológica nem trabalhos de grupos 
para nos orientar sobre como evitar as doenças. 

O ensino nas duas escolas é de baixo nível. Quando comparamos 
o ensino das nossas escolas com o das escolas das cidades do Vale do 
Ribeira, constatamos que nosso ensino é de baixíssimo nível. Os 
professores, os pais e os alunos não têm motivação. Há também 
desvalorização do ensino por questões culturais (têm pessoas que 
acham que não é importante ter seus filhas na escola e há outras que 
acham que precisam das crianças trabalhando na roça), principalmente 
por parte dos pais, que não têm consciência para exercer sua 
cidadania (direitos e deveres). A merenda dada pelo governo para 
os alunos tem boa qualidade, mas há crianças aqui no bairro que não 
têm boa alimentação em casa. Vale dizer que a merenda vem de fora, 
o governo não compra os nossos produtos para fazer a merenda. O 
ensino é multisseriado, isto significa que as crianças das diferentes 
séries freqüentam a mesma sala, para reduzir os gastos do governo, 
o que é um importante fator da desestimulação geral. Outros fatores 
para isso são: a baixa participação comunitária nas decisões devido 
à falta de integração comunitária; a falta de incentivo do poder 
público; a evasão escolar, porque só tem até a quarta série do ensino 
fundamental e não há transporte seguro para ir à cidade de Sete 
Barras; a ausência de pré - primário, que iria facilitar muito a vida 
das mulheres. 

Há uma diferença significativa entre as duas escolas: uma 
fica no Alto e a outra fica no Baixo Guapiruvu. A do Baixo Guapiruvu 
é melhor do que a do Alto Guapiruvu, porque a primeira tem melhor 
estrutura (geladeira, freezer, vídeo cassete, quadra de esportes), é 
maior e tem um professor e uma merendeira para 30 alunos. 
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2 - PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

2 .1 - Princípios 
Para nós, a educação, a orientação e a informação são de 

importância fundamental para melhorarmos de vida. É importante para 
cada um de nós crescer para o aumento da renda familiar e, 
principalmente, para o nosso bairro se desenvolver. Queremos ter 
escola, posto de saúde e estradas melhores. Queremos ter também 
energia elétrica em todas as casas, vender os nossos produtos por 
melhores preços etc. Mas não queremos só isso. Queremos 
principalmente ter mais união na comunidade e ter sempre coragem e 
autoconfiança para continuar mudando a nossa condição de vida para 
melhor. 

ó relacionamento entre as famílias é acompanhado pelo 
companheirismo, união e espírito comunitário. Apesar desse forte 
desejo, em diversas ocasiões hã dificuldades em atingir a harmonia 
desejada. Algumas dessas dificuldades e o imediatismo em relação · 
aos resultados de um trabalho comunitário desestimulam a , 
participação efetiva das familias. A postura imediatista vem de 
uma visão individualista do trabalho em grupo. O individualismo 
dificulta a solução das divergências e as faz maiores e leva-as para 
o campo pessoal. Por fim, a falta de participação leva ao acúmulo 
de poder e conseqüentemente à desconfiança na condução das 
atividades coletivas. A independência é um valor muito importante 
na comunidade. Ela significa que cada agricultor deve ter uma 
terra para si, para que não dependa de um patrão. Significa, 
também, que ele(a) deve poder comercializar seus produtos com O'' 
mínimo de atravessadores para que possa ter um bom retomo 
financeiro. No nosso trabalho, como facilitadores e mobilizadores, 
junto com a AGUA, estamos procurando trabalhar pará que haja 
grande participação efetiva em todas as atividades e decisões, 
descentralização das responsabilidades, diálogos e criação e 
manutenção de um espírito comunitário. 

Vitae Civilis 
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2. 2 - Como gostaríamos de viver? 
Nós gostaríamos de chegar no ano 2002 com melhores 

condições de vida e com a nossa mata atlântica protegida, sem sofrer 
tantos desmatamentos. Queremos ser respeitados e ter reconhecido, 
pelo governo e por todos da sociedade urbana, o nosso importante 
papel na proteção desta mata e no desenvolvimento do Vale do 
Ribeira. 

Para isto ocorrer, é necessário nós resolvermos os nossos 
problemas, realizarmos os nossos sonhos. Mas sozinhos não podemos 
resolver tudo. Vários dos nossos sonhos, para serem realizados, e 
também vários dos nossos problemas, para serem resolvidos, têm 
necessidade de que o governo faça o seu papel. Precisamos também 
de ajuda de membros da sociedade civil. 

Como detalhamos antes, os nossos principais problemas são os 
que seguem: 
./ Quanto aos transportes e estradas: condições das estradas, 

condições dos transportes, perigo devido ao estado dos ônibus, 
falta de transporte de emergência e de transporte para os 
alunos do período noturno que estudam na cidade de Sete Barras. 

./ Saúde: condições de saúde, falta de medicamentos, falta de um 
dentista e posto de saúde sem infra-estrutura. 

./ Educação: condições da educação e falta de um ensino fundamental 
completo. 

./ Falta de união dos moradores do nosso bairro Guapiruvu para 
trabalharem juntos. 

./ Situação financeira: necessidade de vender o produto a 
atravessadores; falta de financiamento, de incentivos e de 
orientação por parte do governo. 

./ Falta de organização: falta de trabalho que dê renda, falta de 
energia elétrica em algumas casas, a crise da banana e a 
necessidade de entregá-la ao atravessador. 

./ Baixa renda. 

•• l 
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./ Dificuldades de vida (falta de um agente comercial para o 
gengibre; falta de saída para os produtos-comercialização; 
instabilidade da agricultura: "o que se ganha, se perde"; posses 
em litígio; falta de uma cooperativa; 
falta de um armazém ou supermercado ,~,,,,--·,ll!'<I": 

no nosso bairro; condições precárias do 
telefone público; falta de água saudável 
e entupimento dos canos; falta de cana 
lização e tratamento de esgoto; subde 
senvolvimento; envenenamento das 
terras; falta de orientação). 

Acreditamos que iremos achar 
soluções para os nossos problemas e ver a 
realização dos nossos sonhos pessoais e 
comunitários da seguinte maneira: 
• Tendo união, criando a nossa associação 

de bairro; organizando-nos em grupos, por exemplo: grupo de 
jovens e de mulheres. 

• Sendo atuantes, cooperando uns com outros e realizando encontros 
coletivos para conversarmos sobre como tornar os nossos sonhos 
realidade . 

• Tendo investimento do governo, verbas para a estrada, 
incentivassem juros ou, pelos menos, com juros baixos que possamos 
pagar. 

• Tendo incentivos e investimentos em saúde e educação . 
• Vendendo direto ao consumidor ou pelo menos, por um preço melhor. 
• Beneficiando a banana . 
• Criando peixe. 
• Plantando pupunha. 
• Plantando ervas medicinais . 
• Tendo análise do solo. 
• Evitando o roubo da jussara (palmito, Euterpe edulis). 
• Fazendo pressão sobre o governo para termos nossas solicitações 

prioritárias atendidas. 
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• Tendo orientações. 
• Tendo poços artesianos e água tratada. 
• Ter apoio financeiro e moral por parte dos fazendeiros do 

nosso bairro. 

No que diz respeito à iniciativa familiar para solucionar o problema do 
declínio da renda, 90% das famílias disseram pensar nas seguintes alternativas 
para a complementação de renda, as quais estão colocadas na ordem decrescente 
de citações: criação de peixe; criação de outros animais e plantação de banana. 

A introdução ou o aumento de: culturas, por si só, têm sido praticadas há 
décadas e não têm colaborado para o aumento de renda sustentado, tanto do 
ponto de vista comercial quanto ecológico. Inclusive, o declínio dos preços da 
banana e do gengibre confirmam essa observação. 

Á partir da identificação deste Jato, seria necessária a substituição da 
concepção convencional da agricultura. Isso contornaria parte dos conflitos 
causados entre as práticas convencionais de agricultura e os critérios e restrições 
de conservação da legislação ambiental. Quanto às propostas gerais para melhorar 
a eco1101• •• ,1 da comunidade, relacionamos as que se seguem: ênfase.na procura da 
qualidade, em vez da procura da quantidade; identificação de novas possibilidades 
denegóclos; introdução gradual de novas idéias de cultivo, menos agressivas ao 
meio ambiente e menos dependentes de insumos; valorização do potencial 
comercial da mata atlântica ( com o cultivo de ervas medicinais e o enriquecimento 
da mata com plantas de uso comercial, corno o palmito, por exemplo). 

Vitae Civilis 
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3 - PLANO DE AÇÕES 

3.1- O que e como devemos fazer para vivermos como gostaríamos? 

AS NOSSAS AÇÕES E ESTRATÉGIAS 

Primeiro reunimo-nos, conversamos 
muito e fundamos a nossa Associação dos 
Amigos e Moradores do Bairro 

1 Guapiruvu, que chamamos de AGUA, no 
· dia 27 de setembro de 1997. 

Para atingir diretamente o mercado 
consumidor de produtos agrícolas, 
primeiro fizemos, com a ajuda do pessoal ~l,- ·:·· ,. · ;;ri, do Vitae Civilis um curso sobre À\iJii11'1Í lÍí1Íí1Íi0úu. 'N' Organização de ~egócdios Agrícolas'. 
esse curso apren emos como 

reconhecer mais detalhadamente o mercado, além de outras coisas 
mais, que iremos relatar mais adiante e que precisamos começar a 
fazer, o mais breve possível. 

Para fazer as nossas ações e estratégias precisamos que o Vitae 
Civilis continue nos orientando e fazendo o trabalho que realiza 
conosco. 

O trabalho comunitário já deu um passo fundamental com a criação da 
Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Ouapiruvu-AGUA. Durante a 
realização do diagnóstico, o item un ião Já recel>i! o primeiro lugar entre as soluções 
apontadas para os problemas do bairro. Todas as fatnU ias envolvidas crêem que a 
união é necessâría para que os projetos individuais e' comunitários sejam levados 
.à frente. Os projetos mais comentados foram: criação de peixe; reivindiceção do 
apóio governamental e a implementação de um canal de venda direta ao consumidor 
(80% das famílias,vendemsuas produções agrícolas para atravessadores). 

Vitae Cívilis 
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Para que possamos atingir diretamente o mercado consumidor é 

necessário fazermos o que segue: 
• Fazer experiências em feiras, bairros e comércio; 
• Detalhar a oferta do Guapiruvu (Quais Produtos? Quantidade? 

Regularidade?); 
• Viabilizar um meio de transporte - FORMAR PARCERIA; 
• Estabelecer entreposto no Guapiruvu para a classificação dos 

produtos; 
• Ter variedade de produtos e melhores formas de apresentação 

dos produtos, realizando beneficiamento e trocando experiências 
com outros grupos. 

• Melhorar a relação com órgãos e programas governamentais que 
incentivem iniciativas; 

• Ter financiamentos com juros baixos que possamos pagar; 
• Receber treinamento e capacitação; 
• Fazer propaganda da AGUA (Associação dos Amigos e Moradores 

do Guapiruvu). 
Precisamos diversificar a produção agrícola por meio de 

técnicas e processos apropriados. Portanto, precisamos fazer o 
seguinte: 
./ Experiências em pequena escala, ou seja, em uma escala doméstica; 
./ Otimização dos recursos (tempo, energia etc.). isto é, fazer 

planejamento das atividades coletivas; 
./ Cursos de treinamento e capacitação; 
./ Troca de experiências. 

Para gerenciar a atividade agrícola, precisamos fazer o seguinte: 
./ Cada família deve controlar sua atividade agrícola por meio de 

anotações, conforme aprendemos no curso de Organização do 
Negócio Agrícola. 

./ O controle dos negócios agrícolas pode ser feito no computador, 
usando o programa ensinado no curso mencionado anteriormente 
e realizado pelo Vitae Civilis. 

Precisamos envolver os palmiteiros para que eles possam 
extrair de maneira adequada, para que não sejam multados, não 

e Vitae CM/ir 
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destruam a mata atlântica nem tenham mais problemas conosco. 
Para isso, precisamos fazer o seguinte: 
./ Chamar os extratores de palmito para uma conversa; 
./ Ter explicação de como se tirar palmito, possivelmente por meio 

do Vitae Civilis; 
./ Firmar termos de cooperação entre os proprietários das áreas 

de mata e os extratores(as) de palmito; 
./ Produzir mudas de palmito e plantar na mata. Se possível, 

construir um barracão para embalar o palmito, além de outras 
coisas mais que irão depender do que a gente combinar com os 
palmiteiros . 

Vamos ver se trabalhar com plantas medicinais é bom para nós . 
Pensando assim, precisamos fazer o que chamamos "Conversas na Roça": 
• Conversar com extratores e comercializantes de plantas medicinais 

do Vale do Ribeira; 
• Fazer cursos para aprender a cultivar, vender, secar e, talvez, extrair 

da mata; 
• Produzir mudas de algumas plantas e plantar em canteiros perto de 

casa, para apreender mais sobre as plantas medicinais que são vendidas; 
• Se der certo, vender as primeiras produções; 
• Fazer remédios com plantas medicinais para o posto de saúde (Os 

mais velhos do Guapiruvu sabem muito sobre remédio de plantas). 
Para isso, é necessário receber orientações de especialistas no assunto. 
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Por meio do projeto Da mata à casa, em 1997, levantamos 262 plantas 
medicinais diferentes, conhecimento popular de como, onde e em que quantidade 
essas plantas da mata atlântica são extraídas, para quem elas são vendidas, seus 
preços e condições de vida dos extratores(as). Detectamos também percepções dos 
extratores e comerciantes de plantas medicinais do Vale do Ribeira quanto à 
conservação da mata atlântica, desenvolvimento desse Vale e sua relação com os 
órgãos do governo responsáveis pela fiscalização, entre outros. 

Iniciamos estudos em manejo sustentado de 10 espécies medicinais e 
realizamos trabalhos de extensão ambiental rural junto a extratores(as), a Aepam - 
Associação dos Extratores e Produtores de Plantas Aromáticas e Medicinais do 
Vale do Ribeira, proprietários das áreas de estudo, além de ações ligadas às políticas 
públicas junto ao Ibama e DEPRN, entre outros órgãos do governo. Além disso, 
iniciamos uma pesquisa de mercado de plantas medicinais para verificar a viabilidade 
econômica da atividade. 

Vitae Civilis 

Para resolver os problemas com o lixo, esgoto e a nossa água e 
termos Saúde Preventiva, precisamos fazer e ter o que se segue: 

.{ ,• 
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• Ter orientação; 
• Conscientizar as famílias do Guapiruvu; 
• Fazer cursos sobre a seleção e separação do I ixo, compostagem 

e princípios da reciclagem; 
• Estabelecer um local para o desenvolvimento da atividade; 
• Treinar um membro da comunidade para a organização da 

atividade e trabalho efetivo com o material a ser reciclado; 
• Contatar empresas recicladoras da região; 
• Organizar um grupo para incentivar as pessoas a fazerem exames 

preventivos (Papa Nicolau e próstata, por exemplo), por meio 
de visitas e palestras; 

• Orientar esse grupo; 
• Contatar os órgãos competentes do governo e as ONGs para a 

realização de palestras e reuniões para conscientização da 
população e para treinar o grupo do Guapiruvu; 

• Realizar um mapeamento da comunidade em relação às questões 
da Saúde; 

• Promover a capacitação e atualização da Agente Comunitária de 
Saúde junto ao governo; 

• Envolver a escola com a AGUA e o posto de saúde para a 
divulgação e conscientização de como evitar doenças; 

• Fazer tratamento da água, do esgoto e do lixo. 

Ainda, em relação à Saúde, queremos fortalecer a saúde curativa 
e que o posto de saúde tenha melhores condições. Para isto é 
necessário: 

./ A AGUA entrar em contato com órgãos estatais, participando 
de eventos, solicitar melhores condições ao acesso à comunidade 
e aos recursos, divulgando os problemas enfrentados e o plano 
de desenvolvimento comunitário sustentado, ou seja, a nossa 
Agenda 21. 

./ A AGUA solicitar ao governo a mudança da localização do 
posto de saúde para junto dos outros serviços, como telefone, 
ponto de ônibus etc. 
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Gostaríamos de ter visitantes no 

nosso bairro, para que as pessoas 
viessem conhecer nosso modo de vida, 
comprar artesanatos das mulheres do 
Guapiruvu e conhecer a Fazenda 
Intervales, com suas matas e cacho 
eiras. Para realizar esse trabalho, 
precisamos fazer o seguinte: 
• Planejamento de uma visita 

exploratória à Fazenda Intervales 
em conjunto com a Fundação 
Florestal; 

• Organização de um curso de 
capacitação para os futuros guias 
de turismo da AGUA; 

• Divulgação da AGUA e das visitas turísticas que vamos promover; 
• Inclusão do Guapiruvu no roteiro ecoturístico do Vale do Ribeira; 
• Elaboração de material de publicidade (folhetos e cartazes); 
• Estruturação, mobilização e conscientização de todos do nosso 

bairro para a recepção dos turistas; 
• Continuação do curso de artesanato de subprodutos da banana 

para as mulheres do Guapiruvu (fizemos um curso de tear, mas 
precisamos de um outro para aprendermos a fazer papel); 

• Montagem de barracas, pelas mulheres, para vender artesanatos 
e comidas típicas. 

• Instalação de uma hospedaria simples pelas mulheres para receber 
os turistas. 

Para resolver os problemas com o ensino queremos unir as 
duas escolas do Alto e Baixo Guapiruvu. Para isso, vamos fazer o que 
se segue: 
./ Contatar a Delegacia de Ensino Regional; 
./ Solicitar reuniões do nosso bairro com o governo competente 

para explicar nossos problemas e reivindicar o apoio 
governamental para a sua solução. 

" .. 
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./ Organizar mutirões para as reformas necessárias nas escolas; 

./ Convocar uma reunião para mobilizar a Associação de Pais e 
Mestres - APM; 

./ Desenvolver métodos participativos para o levantamento das 
prioridades entre as famílias do nosso bairro; 

./ Promover ações que unam a APM com a AGUA; 

./ Participar de cursos de educação ambiental que incluam cidadania; 

./ Discutir a política imposta pelo governo; 

./ Organizar, reivindicar e contestar; 

./ Fazer um plano detalhado para resolver os problemas. 
Precisamos ter melhorias na comunicação. Portanto, precisamos 

realizar o seguinte: 
Telefone público: 
1. Ir à companhia de Telecomunicação de São Paulo 5/ A (TELESP) 

e/ou à Prefeitura Municipal de Sete Barras para obter maiores 
informações sobre a possibilidade de ser instalado telefone de 
cartão e ser contratado um funcionário; 

2. Convocar reuniões para conversar sobre: 
• Informes da AGUA sobre o assunto; 
• Escolha do local; 
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• Checar local para instalação de telefone de cartão; 
• Acertar com voluntário remuneração pelos recados; 
• Checar a possibilidade de a AGUA assumir o telefone, 

remunerando um funcionário com os recursos (receita) do próprio 
telefone; 

OBS: Antes da publicação da nossa Agenda 21, conseguimos realizar 
algumas ações descritas anteriormente e ter um telefone 
instalado em um local com acesso fácil e uma pessoa voluntária 
para receber e dar os recados. 

Correios 
1. Ir ao correio checar possibilidade de instalação de caixa postal 

e outras formas de enviar e receber cartas e telegramas. 
Comunicação entre os moradores do Guapiruvu 

• J ornai mural na sede; 
• Cartaz no ônibus; 
• Formar comissão para fins de comunicação. 

Precisamos urgentemente que o transporte coletivo seja 
melhorado. Queremos que a empresa, contratada pela prefeitura, 
acrescente mais dois horários de ônibus: um à noite e um outro durante 
o dia, em vez de ser uma única 
vez ao dia. O da noite é para os 
nossos filhos que estudam na 
cidade de Sete Barras 
Precisamos: 
./ Contatar a empresa 
particular de ônibus e o prefeito 
do nosso município de Sete 
Barras; 
./ Levantar o número de 
estudantes no bairro para o 
período noturno; 
./ Contatar a prefeitura para 
termos essas solicitações 

l@) Vitue Civilis 

atendidas. 

, ~. 
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Precisamos que os nossos jovens continuem vivendo conosco no 

Guapiruvu, mas precisamos que eles trabalhem. Iremos começar da 
seguinte maneira: 
• Verificando a possibilidade dos jovens serem os motoristas e 

cobradores dos ônibus que vão para o nosso bairro. 
• Estudando outras opções de complementação de renda; 
• Procurando viabilizar as opções. 

Para melhorar as nossas estradas, prioritariamente a principal, 
iremos fazer o seguinte: 
• Contato com a prefeitura e outros órgãos do governo para 

reivindicação de limpeza, tapar buracos etc.: 
• Realização de mutirões para arrumar estradas e pontes; 
• Reivindicação de ponte para o bairro Taquarinha, que é vizinho 

ao nosso; 
• Municipalização de algumas variantes, ou seja, estradinhas; 
• Colocação de sinalização nas estradas (de trânsito e geográfica). 

3. 2 - O que precisamos que outros façam para 
vivermos como gostaríamos? 

AS AÇÕES DOS OUTROS - Como iremos fazer para 
tirar a nossa Agenda 21 do papel? 

O governo (prefeito, governador, presidente, vereadores, 
deputados, senadores) e seus órgãos precisam nos receber, escutar 
o que temos a dizer e agir de acordo com as nossas reivindicações . 
Para que o nosso plano seja realizado, o governo não pode nos enrolar 
mais. 
Universidades, empresas, ONGs, como o Vitae Civilis, e outros 
precisam nos ajudar para que possamos tirar a nossa Agenda 21 do 
papel e torná-la realidade. 

Para fazer a nossa Agenda 21 tornar-se concreta, iremos atrás 
de todos. Vamos todos juntos - homens, mulheres e crianças - e 
organizados. Estamos muito confiantes porque os pro-blemas e os 
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sonhos são nossos, portanto 
acreditamos neles e eles são 
reais. 

Somos capazes d isso, 
pois já começamos a tirar a 
nossa Agenda 21 do papel, com 
a ajuda do Vitae Civilis. 

Precisamos também de 
dinheiro para fazer tudo isso. 
Pedimos essa ajuda não só ao 

governo brasileiro, mas também aos países ricos do mundo que se 
preocupam com a conservação da mata atlântica e também com a 
nossa melhoria de condições de vida. 

Pretendemos fazer quer messes para arrecadação de fundos 
para a manutenção de nossos trabalhos e esperamos que vocês nos 
ajudem. 

3. 3 - Monitoramento e avaliação 
Desde o estabelecimento do trabalho que levou à fundação da 

AGUA - Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Guapiruvu, 
estamos trabalhando prioritariamente, com a formação de comissões 
e grupos de trabalho específicos para a execução das atividades 
planejadas e descritas na nossa Agenda 21. 

Queremos que as assembléias da AGUA avaliem constantemente 
o trabalho das comissões, assim como, conduzam o monitoramento 
deste plano de desenvolvimento. 

A continuidade do trabalho com o Vitae Civilis tende a 
fortalecer as estruturas desse processo participativo, e o 
envolvimento assíduo na avaliação dos passos que estiverem sendo 
tomados apresenta-se como fator estratégico para o sucesso do nosso 
trabalho. 

vno« Gvilis 
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