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Folha do Litoral é um
jornal comunitário, fruto
da articulação de um
grupo de pessoas que, no início
da década de 90, oprimidas pela
tão anunciada era da incerteza,
motivaram-se em criar este
veículo de comunicação para ser
o promotor e porta-voz do
Desenvolvimento Local
Integrado e Sustentável das
comunidades da Região da
Costa Verde.
Em 100 edições, os 14 anos de
história deste jornal confunde-se
c o m a h i s t ó r i a d o
desenvolvimento sustentável de
nossa região porque, além de
promotor desta ideia, ele tem sido
a memória do processo de
organização das nossas
comunidades que, em síntese, se
traduziu no Plano de
Desenvolvimento Local
Integrado e Sustentável de
Paraty, construído pela rede
DLIS-Agenda 21 no projeto
Agroecoturístico e, no Plano de
Governo das comunidades de
Paraty de 2004.

Esta memória comunitária, à
prova de mudanças de governo,
tem como premissas o conceito
de que o conhecimento do
conhecimento nos compromete.
E isto nos tem possibilitado uma
reflexão e uma ação contínua e
integrada sobre questões como
Educação, Saúde, Saneamento
Básico, Orçamento Participativo,
Médico de Família, Plano Diretor,
Agroecologia, Patrimônio da
Humanidade, Plano Diretor de
Turismo, Caminho do Ouro, Casa
da Cultura, Agroecoturismo,
Projeto de Coleta de Óleo,
Gastronomia Sustentável ,
Rodovia Paraty-Cunha, roteiro
Vivência Paraty, Passaporte
Verde, etc.
Dando continuidade a este
empreendimento comunitário, o
Jornal Folha do Litoral, reafirma
a sua missão e contamos, mais
uma vez com a colaboração dos
parceiros, anunciantes,
assinantes, colaboradores
e
amigos.
Domingos M. de Oliveira

Feliz Natal e um Ano Novo
mais Sustentável!
Tv Perambulante no Taquari - Liberdade Poética
r
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Você participa desta campanha?
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V Feira Rural
Vale Mambucaba

Taquari

Ilusão pássaro da paisagem.
A cidade evolui e os muros
ficam altos.
O que come a carne, dar de seu
sofisma em grandes obras.
Diga ao povo que grite e que
tenha memória.
E que não se aplane a letargia
aos afagos de ignorantes.
Homens de bravatas, calados
em suas vaidades.
Diga ao povo que existe uma
voz, uma voz uníssona diurna.
Que atina a realidades de
nossas mesas.
Que é preta, caiçara, branca e
que trás na revolta a
verdadeira equidade.
De bairros, de gente sem nome
que constrói em sua
madrugada a esperança
cansada de pés e ombros
doloridos.
Diga ao povo que a fruta é
verde, mas que é nossa e que
tem lágrimas e terra.
Diga ao povo a saudade que o
amor tem das pessoas.
Que a droga que come as
paredes tem nomes, como
desemprego, baixo salário e
medíocres estímulos
acadêmicos.
E não aos shows que
entorpecem os estômagos a
verdadeira fome.
Basta ao nepotismo são os
nossos ruídos que fizeram suas
cadeiras.
Diga ao povo que retire o
estandarte de suas lembranças.
Há luz no interior das casas e
há homens que querem sua
repulsa.
Seu calor de vários anos de
mesmices de promessas
lúdicas.
Existe uma voz, que precisa de
vozes, que precisa de muitos
nós.
Ainda há sonho para ti!
Rodrigo Passos

Tendo como referência histórica os 11 anos do
DLIS, os eixos Temáticos
da Agenda 21
Brasileira, em consonância com o Passaporte
Verde e com base no Agroecoturismo, o Jornal
Folha do Litoral, em parceria com o Paraty.com
e a Coopbrilho - DiskÓleo lançaram, dia 24 de
setembro, no Sertão do Taquari, a TV
Perambulante,
com o programa Fala
comunidade.
A programação teve inicio no período da manhã
com a cobertura da Segunda Corrida Rústica
Infanto Juvenil do Taquari, pontuada por
entrevistas de Gabriela Marsico. As lideranças
comunitárias e os atletas mirins destacaram que
faltam áreas de lazer na comunidade, um campo
de futebol ou uma quadra para a prática de
esporte e apoio para a Escolinha de Futebol,
coordenada pelo líder comunitário Ditinho.
No final da tarde, foi exibido o vídeo com as
reportagens de realizadas no periodo da manhã
e, como complemento, os vídeos: História do
Sertão do Taquari; Não jogue seu óleo pelo ralo;
Vivência Paraty.
Fechando o evento, o grupo de Teatro
Caravana Gaia apresentou - TUDO MUDA SE
VOCÊ MUDAR! Um espetáculo que, através de
música, teatro, dança e artesanato, aborda
temos como reciclagem, coleta de óleo e
agroecologia.
Abaixo, destacamos as falas de alguns
lídereres comunitários e atletas campeões.
Matéria completa disponível na reportagem da
TVPerambulante:
www. youtube.com/user/flitoral21
Terezinha de Jesus (presidenta
da Associação de Moradores do
Taquari) - O que eu acho que
realmente está faltando, é esporte
e lazer para essa crianças;
estamos correndo atrás do espaço
para fazer um campo, onde as
crianças possam ter essa área, uma quadra que
já foi falado de fazerem e estáa para fazer.
Jonata Ferreira É muito
emocionante a gente correr, se
esforçar e ganhar um prêmio, é
muito emocionante, mas estou
muito feliz mesmo.
Fabiana Cruz – Me sentido feliz
por ter ganhado em primeiro lugar,
mas em primeiro lugar agradeço a
Deus que eu esteja aqui viva, até
hoje e de ter ganhado em primeiro
lugar.
Yan Cruz - Tipo assim, nem sei
explicar direito.
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Ilson de Araujo (organizador do
evento) – Achei que foi legal as
crianças brincaram participaram.
Conseguimos reunir um grupo bom
de crianças aqui no evento.
Acredito que a tendência é só
melhorar, e a gente tem que
acreditar sempre, mesmo com as
dificuldades.
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Davi Ribeiro, Eraldo Alves, José Ferreira, Irara Costa
A V Feira Rural do Vale do
Mambucaba aconteceu dia 6 de
novembro, promovida pela Associação
de Produtores Rurais do Vale
Mambucaba, com apoio da Prefeitura
de Angra dos Reis, Agenda 21 de
Paraty, Folha do Litoral, Paraty.com e
Disque Óleo. O evento foi aberto pelo
presidente Associação de Produtores
Rurais, Davi Ribeiro.
Durante o
período da manhã, os agricultores
florestais Eraldo Alves e José Ferreira
palestraram sobre as
Alternativas
para os produtores rurais da Costa
Verde, mostrando que feira é
fundamental para integração dos
produtores da região frente aos
desafios do reconhecimento e da
legalização da produção rural local e
agroflorestal.
Destacaram que o grande diferencial
dos produtos rurais familiares é a
produção sem agrotóxico, produtos
frescos, pois não precisam viajar
milhares de quilômetros até o
consumidor final e também podem ser
utilizados como ingredientes da
Gastronomia Sustentável, atrativo

fundamental para o desenvolvimento
do turismo vivenciado, ou seja, levar
o turista diretamente ao produtor.
Complementando a palestra, Irara
Costa, representando o Colégio
Estadual Almirante Álvaro Alberto,
falou que foi em busca de produtos
locais para serem usados na
merenda do colégio, não só para
atender à resolução federal que
dispõe sobre o uso de produtos da
agricultura familiar na merenda
escolar, mas para também promover
a educação alimentar com os
produtos da região.
Durante o almoço, a TV
Perambulante apresentou os vídeos
temáticos: Agricultura familiar da
Costa Verde, Não jogue seu óleo
pelo ralo, Passaporte Verde,
Vivência Paraty.
O período da tarde ficou por conta
da caravana Gaia, apresentando um
belo espetáculo educativo que,
através de música, teatro, dança e
entrega de
brindes
artesanais
abordou a sustentabilidade do
planeta, enfatizando a reciclagem de
lixo, coleta de óleo, agroecologia e a
compensação do carbono com
entregas de mudas para a plateia .
O evento foi encerrado pelo
produtor rural e promotor do evento,
Alex Paes, que agradeceu a
participação de todos e os convidou
para a próxima feira, que acontecerá
de 11 de dezembro.

vídeo no www. youtube.com/user/flitoral21

Feira Agroecológica de Paraty
Dia 4 de novembro um grupo de
produtores rurais do movimento
agroecologico de Paraty, com o apoio
da EMATER e Secretaria de Pesca e
Agricultura promoveram no Mercado do
Pescador a I Feira Agroflorestal de
Paraty, apresentando produtos como a
fruta e o palmito pupunha, aipim, cacau, tomate cereja, batata doce, banana prata
e da terra, verduras variadas, doces, melado, mel de abelha e decorando o
cenário, mesinhas de madeira, quadros e luminária, feitos por um artesão local.
O articulador do evento, Miguel Seabr disse que felizmente estavam realizando
a primeira feira destes 10 anos de Agroecologia em Paraty, “finalmente estamos
partindo para uma venda diferenciada e esperamos que mais produtor
aparecesse para que posamos mostrar esta identidade que Paraty ainda tem, que
é a agricultura familiar”, concluiu.
Rafael Ribeiro, supervisor local da Emater Rio - Estamos inaugurando o
embrião de uma feira de produtos Agroecológicos, nós, como órgão público,
estamos satisfeitos como movimento da feira, com este espírito de trabalho em
equipe e nos comprometemos em concentrar o nosso esforço para manutenção,
o crescimento e prosperidade desta feira. A terceira edição da feira acontecerá
dia 9/12.
vídeo no www.youtube.com/user/flitoral21
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Parceiros avaliam os 14 anos do Folha do Litoral
Karyn Silva Lima, diretora geral
do C. E. Almirante
Álvaro Alberto - O
jornal Folha do
Litoral é um
instrumento de
comunicação que
contribui com o
C.E.A.A.A.,
divulgando, sobretudo, a importância
da educação ambiental e
sustentável. O trabalho desenvolvido
no Folha do Litoral se destaca pelo
foco na reflexão voltada para
questões educacionais; longe do
“sensacionalismo”, informa e educa.
Parabenizamos pelos anos de
dedicação e busca por notícias
instrutivas.
Armando França - Associação de
Guias de Turismo
de Paraty - Enfim,
c h e g o u
a
centésima edição,
quatorze anos de
informação. O
q u a n t o
é
gratificante
externar esse momento e, no
decorrer do tempo ele anunciou,
registrou, produziu, reproduziu,
participou como um importante meio
d e c o m u n i c a ç ã o n o
desenvolvimento do município de
Paraty e região. Fomentou um
verdadeiro Fórum muito bem
conduzido, criativo, inteligente de
fundamental importância. É assim
que ele funciona, transcendendo
cada vez mais o seu sucesso.
Parabéns pelas grandes
realizações e por esse momento
histórico.
Francisco Marconi - Acompanho
o Folha do Litoral
desde a sua
fundação, este
jornal é muito
importante para as
comunidade, pois
promove projetos
ambientais como a
coleta de óleo, e
turístico como o Caminho do Ouro,
cachaça e gastronomia.
Jadir de Souza - Que nesta data
especial este
instrumento de
defesa e anúncio
das comunidades,
possa seguir
s e m p r e n o
propósito de
divulgar
a

verdade, para garantir e dar direito
de voz e vez aos cidadãos deste
município, para fazer com que a
política possa ser mais clara para
fazer com que os recursos sejam
usados de maneira que todas as
comunidades possam ser
b e n e f i c i a d a s p e l o
direito que têm. Parabéns Folha do
Litoral por estes 14 anos e pelas 100
edições. Continue assim!
João Carlos- Parabéns!!! É
o“nosso” jornal
Folha do Litoral,
chega à centésima
edição ... em 14
anos de luta
incansável pela
Integração das
Comunidades ...
pelo pleno exercício da Cidadania
Participativa! ... Ao pensar nisso
ficamos emocionados, lembrando
de inúmeros encontros, reuniões de
trabalho, e muitas lutas travadas na
busca de soluções para um
desenvolvimento de fato, planejado
e sustentável, com a melhor
qualidade de vida - tanto no agora
quanto no futuro ... E sempre com o
“Folha do Litoral”ali ... Presente ...
Participativo ... Divulgador ...
Esclarecedor ... Lutador ...
Parabéns, Folha do Litoral !!!...
Ana Bueno - Parabéns aos 14
anos do Jornal
Folha do Litoral!!!
Um trabalho
altruísta, sempre
visando o melhor
p a r a
a
comunidade, por
isso, podemos
dizer que
a
população está no jornal assim como
o Folha do Litoral está na vida da
comunidade! Um trabalho sério e
imparcial que, com a determinação e
idealismo de seu diretor Domingos
de Oliveira, fincou raízes.
Vida longa ao Folha do Litoral!!!
Eraldo Alves Filho, produtor rural
Agroflorestal de
Paraty-RJ Gostaria de
parabenizar o
jornal Folha do
Litoral, deixando
meu sincero
apreço por estes
quatorze anos de
existência, dando sua contribuição
ao público, em especial divulgando o
ainda existente trabalho do homem

Voltar

no campo com suas produtividades,
neste caso, o nosso sistema
agroecológico, em parceira com o
meio ambiente sem impactá-lo. Sim,
o Folha do Litoral tem sido uma
alavanca motivadora para esses
desbravadores, que não medem
esforço, enfrentando, sol e chuva,
frio, calor, buscando uma vida digna,
com qualidade e prosperando em
meio a tantos desafios. Sim o jornal
Folha do Litoral tem sido bem
vindo, pois creio ser um veículo de
comunicação e divulgação de nossa
atividades.
Meus parabéns por sua existência!
José

Ferreira, Produtor
Agroflorestal de
Paraty -O Folha
do Litoral, nos
seus 14 anos de
existência tem sido
um parceiro muito
importante para os
agricultores da
região, com sistemas agro-florestais
e agroecologia como um todo.
Não só como divulgador, mas
incentivador desta prática na região,
e seu papel como defensor dos
direitos da classe trabalhadora na
agricultura.
Sempre buscando alternativas que
venham a ajudar os agricultores
familiares a se manterem nas suas
terras... O Folha do Litoral é uma
ferramenta importante, porque tem
preocupação com o bem estar da
sociedade como um todo,
procurando incentivar as iniciativas
que tenham sustentabilidade, com
qualidade de vida e
responsabilidade sócio-ambiental.
Parabéns!!!
Lia Capovilla - Ao longo dos
últimos 10 anos
acompanhei o
Jornal Folha do
Litoral e dou
meus parabéns
aos queridos
Domingos e
Carlos Dei,
jornalistas incansáveis no propósito
de cumprirem hoje 100 edições
deste jornal.
Convivendo com vocês, aprendi
muito sobre persistência e
seriedade. Deste importante acervo
de notícias eu encontro referências a
quase todas as ações ligadas aos
trabalhadores e
moradores das
comunidades rurais e costeiras, bem
como as ações ligadas ao Fórum de
Desenvolvimento Local, Integrado e
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Sustentável de Paraty que
aconteceram neste período.
Me sinto honrada em poder
colaborar com este meio de
comunicação que já merece título de
utilidade pública, também por sua
contribuição valiosa na divulgação
de importantes campanhas voltadas
para o desenvolvimento sustentável
da região. Viva +100, Folha do
Litoral, exemplo de empresa cidadã
em toda a Costa Verde.
Nena

Gama - Com o
desaparecimento
da TV Eco, o Folha
do Litoral passou
a ser o único
veículo jornalístico
de expressão
comunitária em
P a r a t y. À s u a
equipe, todo o mérito por registrar a
história recente do nosso município
de maneira imparcial. Nos últimos 14
anos o Folha do Litoral refletiu e
salvaguardou temas e notícias
relevantes à compreensão da
população, sobre tudo aquilo que
verdadeiramente move a nossa
cidade.
Vagno Martins - O Folha do
Litoral deu
visibilidade ao
movimento social
do município de
P a r a t y ,
principalmente
p a r a
a s
associações de
moradores, que não tinham nenhum
espaço.
Com transparência e dignidade
alcança seus objetivos sem a
vinculação partidária, socializando
as pessoas e democratizando as
informações para todos.
Parabéns à equipe do Folha do
Litoral.
Henrique Prado - Quero deixar
registrado, o meu
reconhecimento ao
belíssimo trabalho
desenvolvido pelo
jornal Folha do
Litoral ao longo
dos seus quatorze
anos de vida. É um jornal dinâmico,
voltado exclusivamente a informar o
leitor, trazendo matérias de interesse
de toda uma sociedade, como
cultura, meio ambiente, e nossas
tradições. Parabéns!
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Costa Verde é referência em coleta de óleo
Nos três anos da campanha - Não jogue seu óleo
pelo ralo, coletamos 500 mil litros de óleo que,
transformados em matéria prima, foram utilizados
pelas indústrias para produção de sabão e biodisel.
Uma quantidade expressiva, mas que ainda
representa menos de 5 % do óleo jogado nos lixões e
ralos das praias da Costa Verde que, como
“afluentes” dos rios, poluem a nossa Baía da Ilha
Grande.
O sucesso desta campanha se deve à adesão da
rede de restaurantes de Paraty, Angra dos Reis, Ilha
Grande e Rio Claro, do projeto de coleta nas
escolas, da chancela do Passaporte Verde e da
parceria das prefeituras, instituições e empresas da
região, aliada à campanha do PROVE.
.
Com a adesão da Secretaria de Educação de Angra
dos Reis, esta campanha dá mais um passo para
consolidar-se como um projeto regional de
educação ambiental sustentável, que servirá de
referência para o nosso país e para o mundo da
RIO+20.
Domingos de Oliveira (Coordenador da Agenda
21 de Paraty)

Opiniões sobre a Campanha
Tuca Jordão (Prefeito de Angra dos Reis) - Quero
parabenizá-los pela iniciativa dessa
campanha, que é de fundamental
importância para a nossa região, que
tem no turismo uma de suas mais
importantes receitas. Aqui em Angra
dos Reis, nós estamos investindo
sério em Educação Ambiental.
Sobre o óleo, realizamos um
trabalho de coleta itinerante em oito bairros da
cidade e recebemos óleo usado no Ponto de
Entrega Voluntária, no Cais do Carmo e no Eco
Ponto Pneu. Também implementamos essa coleta
em algumas escolas da rede municipal e a tendência
é ampliar o trabalho para todas as unidades.
Raul Machado (Prefeito de Rio Claro) - Desde
2010, Rio Claro aderiu à campanha e o
resultado sócio ambiental já é notável.
A Secretaria de Meio Ambiente e
Agricultura tem realizado diversas
palestras de conscientização a
respeito do assunto nas escolas
municipais. Através da educação
ambiental sustentável, os alunos
aprendem a recolher o óleo de cozinha usado e levar
nos pontos de coleta espalhados pelo município. O
resultado é a preservação das áreas verdes e dos
rios, tornando Rio Claro um lugar cada vez mais
a g r a d á v e l p a r a s e m o r a r .

Luiz Sérgio Nóbrega, (Ministro da Pesca) Esse projeto
de
coleta e
reciclagem de óleo de cozinha
saturado é super interessante.
Primeiro por estarmos
preservando o meio ambiente,
evitando a obstrução da rede de
esgoto e poluição dos rios e dos
mangues. Segundo, porque se
torna uma fonte a mais de renda para as
cooperativas que estão transformando o que
era resíduo em um bio combustível. Quero
registrar
aqui a minha alegria e dar os
parabéns a esse programa pioneiro no estado
do Rio de Janeiro, cujos resultados sócios
ambientais são muito positivos.
Fernando Jordão (Deputado Federa
PMDB/RJ - Em junho do ano
que vem, a capital do nosso
Estado do Rio de Janeiro estará
sediando a Rio+20, Conferência
do Meio Ambiente, que
acontecerá 20 anos depois do
marco que foi a Eco-92. Daquela
primeira conferência até hoje,
muito foi feito, grandes mudanças de
comportamento, técnicas e procedimentos
foram consolidadas, mas quando olhamos para
a frente, vemos uma longa estrada. E podemos
contar os passos. Assim, posso afirmar, sem
medo de errar, que a campanha “Não jogue seu
óleo pelo ralo” é um destes passos
importantíssimos, que contam como mil
passos, já que fazem parte de uma caminhada
rumo à consciência ambiental, meta que ainda
precisamos trabalhar muito no Brasil.
E é muito gratificante ver prosperarem
iniciativas como a desta campanha. A
população só tem a ganhar em saúde e
qualidade de vida.
Peixoto (Secretário de
Desenvolvimento Regional e
Abastecimento e Pesca do Rio
de Janeiro - Estou aqui para
declarar apoio ao projeto Não
jogue seu óleo pelo ralo
...Vamos aproveitar esse óleo,
que muitas pessoas acham que
não seve para nada, para utilizar
como bio combustível, ajudando os pescadores
na diluição do diesel, para que possa ser
utilizado no dia a dia, baixando o custo da pesca
e ajudando o pescador ...Eu apoio essa ideia.

Não jogue seu óleo pelo ralo

A simples atitude de não jogar o óleo de
cozinha usado direto no lixo ou no ralo da pia, além
de evitar o entupimento da rede de esgoto e a
poluição dos rios e do mar, também contribui para
diminuir o aquecimento global.

Faça a sua parte, participe desta campanha!
O primeiro passo é nunca jogar o óleo utilizado em frituras
no ralo e tampouco no lixo
comum. Para se ter uma ideia,
um litro de óleo contamina cerca
de um milhão de litros de água;
O segundo passo é participar da
campanha “Não jogue seu óleo pelo ralo”,
separando uma garrafa pet para colocar o
óleo usado e encaminhá-lo para um ponto de
coleta.

Felipe

Com a reciclagem, o óleo usado passa a ter
um destino útil. Ele é empregado como matéria-prima para
produção de sabão, detergentes, ração animal e na
produção de biodiesel, combustível menos
poluente que reduz a emissão de gases
causadores do efeito estufa, e deriva de
fontes naturais renováveis que fazem o
‘sequestro do carbono’.

José Carlos Porto Neto, (Prefeito de Paraty) - A
campanha de reciclagem do óleo de
cozinha é uma ótima iniciativa que
abraçamos. Na primeira hora.
Instituímos um plano de educação
ambiental nas escolas, que visa a
formar jovens conscientes sobre a
importância do cuidado com a
natureza. As escolas do município são
também ecopontos para recolhimento do óleo,
atributo incluído em legislação específica sobre a
reciclagem existente em Paraty. Incentivamos ações
de proteção ao meio ambiente, sobretudo por
estarmos em uma região de belezas naturais como
a Costa Verde.

Voltar

HOME

Continuar

Disque óleo (24) 3367-2033

