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A Campanha Passaporte Verde é
uma iniciativa global que visa
estimular o turista a adotar uma
atitude de consumo responsável, de
forma a reduzir os impactos negativos
do seu comportamento e de suas
escolhas sobre meio ambiente e a
cultura dos destinos que visita.
A Campanha faz parte do projeto
desenvolvido no âmbito da Força
Ta r e f a I n t e r n a c i o n a l p a r a o
Desenvolvimento do Turismo
Sustentável - FTI-DTS, liderado pelo
governo francês. Ancorada no Plano
de Implementação da Conferência
Internacional de Meio Ambiente e
Desenvolvimento de Johannesburgo,
a FTI-DTS é uma iniciativa
voluntária, que tem o Brasil entre seus
países membros. No Brasil, o projeto
é coordenado pelo Ministério do
Meio Ambiente, pelo Ministério do
Turismo e pelo Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA).
A cidade de Paraty, no Estado do
Rio de Janeiro, foi escolhida como
destino piloto da Campanha Global
pela destacada riqueza de seu
patrimônio histórico, cultural e

Fórum Agenda 21 de Paraty
5 de Março, às 14h no Auditório da Prefeitura de Paraty
Vídeo campanha - http://youtu.be/xltQzU4ol3Q

Feira Agroecológica de Paraty
Reportagem de Alunos avalia campanha de
coleta de óleo na escola

natural, expressos nos modos de
vida da população local, e pela sua
vocação para o turismo de
natureza, rural e cultural (Vivência
Paraty-Agroecoturismo)
Considerado pelo MMA como
espaço para as discussões das
ações previstas na Campanha
Passaporte Verde, o Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty, através dos
projetos:
Gastronomia
Sustentável; Carbono
Compensado; Paraty Recicla;
Bolsas Retornáveis; Vivência
Paraty - Agroecoturismo e a
campanha - “Não jogue seu óleo
pelo ralo”, promove as condições
para transformar Paraty em um
município turístico sustentável.
Dando mais um passo para a
consolidação desta campanha , o
Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty
convida a todos os interessados
no desenvolvimento sustentável da
região a participarem do Fórum
para realinhamento das ações
previstas pela Campanha
Passaporte Verde, dia 5 de Março ,
às 14:00, no auditório da Prefeitura
de Paraty .

Pag. 2

Paraty - RJ

Turismo Náutico - Jeep Tours
City Tours - Passeios Ecológicos
Reservas de Hospedagens
TEL: (24) 3371-2106 / 3372-0067
Rua Jango Pádua, 01, Lj.:07, (em frente a Rodoviária)
www.perolaturismo.com.br
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Turismo Sustentável por um planeta vivo
ITHAMARA KOORAX
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Av. Roberto Silveira,289- Centro
CEP 23970-Paraty-Rj
Tel. +55 24 33712266
resevas@pousadadoprincipe.com.br
www.pousadadoprincipe.com.br

Você participa desta campanha?
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Preços
Imbatíveis
Av.Roberto da Silveira, nº 67 - Chácara

Ferragens - Azulejos - Hidráulica
Elétrica - Louças -Telhas - Metais
o

Largo do Rosário, n 1
Tel: 55- 24 3371-2100

o

Tel. : (24) 3367-2033

Rua do Areal-318 Telfax:(24)3362-0955
Perequê - Angra dos Reis
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FEIRA AGROECOLÓGICA
DE PARATY
11/02/2012

A Feira Agroecologia de Paraty está de
volta . A Próxima edição será sábado dia 11
de fevereiro, No mercado do pescador,
Próximo ao Cais. Nessa edição de précarnaval
com o espaço revitalizado
estarão acontecendo apresentações
culturais e a organização do evento
convida que tiver uma ideia
pode
compartilhar e se juntar ao movimento .
Eles também pedem que os
consumidores levem suas sacolas e todos
divulguem o evento
“PESSOAL, COMPAREÇAM, A
A G R I C U LT U R A FA M I L I A R D E
PARATY MERECE”
Folha do Litoral - Zé Gordo, o que está
faltando para melhorar esta feira?
Z é
G o r d o Antigamente nós
tínhamos ela, mas agora
estamos voltando isso vai
ser muito importante para
os agricultores de Paraty
e o que precisava é dar
uma melhorada no telhado nas laterais para
apresentar uma coisa bonita não só pelos
agricultores mais pelos fregueses que vêm
...vai dizer esse camarada aí está
trabalhando ...isso vai ser muito
importante não só para mim como os
colegas agricultores... não só esses pouco
que estão aqui .. ai vão vir mais porque eles
vão ter interesse isso vai ser muito
importante para os agricultores... pois é só
vir para a feira que freguês tem
...mercadoria pura e isso que eles estão
querendo.
Folha do Litoral - que produto você está
apresentando aqui na feira, o que temos de
bom para comer nessa feira?
Zé Gordo – Tapioca, recheada ,
cafezinho , caldo de cana natural geladinho
.
Folha do Litoral E a
sua opinião, Israel da
Fragra?
Israel da Fragra Essa feira é muito
importante para a
agroecologia e animar os
agricultores, fortalecendo, trazendo
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esperança de que agente viva uma vida
melhor.
Folha do Litoral - O que você tem aí?
Colmeia - Tenho banana d água, banana
prata, muda de café, muda de cupuaçu,
palmito pupunha e pó de café moído e
torrado pronto para uso.
Folha do Litoral - Miguel Corrêa, você
está satisfeito com o resultado da feira e
quais são as expectativas para 2012?
Miguel Corrêa - A
gente tem orgulho de estar
fazendo este trabalho
junto com esse
agricultores e eu acho que
já alcançou um estagio de
poder realmente divulgar
... de feira a feira ela vem ficando firme.
Ano que vem vamos começar nos sábados, e
queremos ajuda na divulgação nossa ideia e
estar trabalhando com encomendas tentar
ter noção do que tem na roça e que estão
querendo aqui na cidade para facilitar a vida
do agricultor para ele não perder muito
tempo vendendo.. então a ideia é que essa
feira ano que vem vai se profissionalizar ela
vai ficar mais firme.
Folha do Litoral - Em relação à RIO+20
e a feira que vai acontecer na Marina do
Glória dos produtores rurais do Brasil, você
acha importante a participação dos
produtores de Paraty?
Miguel Corrêa - É a feira nacional. É um
momento muito importante para a
agricultura do Brasil, a gente andou
participando da última, que ocorreu no Rio
de Janeiro, que ocorreu com uma barraca, só
pela falta de documentação dos
agricultores. Hoje a gente já pode estar
talvez pleiteando mais barracas para
mostrar o nosso movimento que já vem
sendo um referência no estado do Rio.
Então, essa feira sendo no Rio a nossa
presença vai ser importante para fortalecer o
nosso grupo e os outros grupos que estão
também nesse caminho, fazendo a suas
feiras e mostrando que existe o produto da
agricultura familiar orgânico bem próximo
de todo mundo.
Henrique, do Sitio Teva
- Estou
trabalhando no Sítio Teva,
a gente está aqui como
produtor rural, com a
proposta de muitas mudas
de árvores para que o
planeta fique melhor e
também temos passeio no sítio, com trilha,
com off Road, cachoeira, bio construção,
permacultura, viveiro de muda, trilha na
floresta, com esse atrativo muito bom para o
pessoal que está vindo passear aqui em
Paraty.
Henrique – Lá no sítio a gente tem vários
produtos como ginsen brasileiro, gengibre
tailandês, açafrão, abóbora, banana, limão
e as mudas que são um carro-forte da gente.

Alunos avaliam campanha de
coleta de óleo na escola
Vídeo reportagem feito por alunos do
Colégio Estadual Almirante Álvaro
Alberto, avaliam colegas e professores
sobre a participação na campanha- “Não
jogue seu óleo pelo ralo”. Projeto de
autoria da estudante Dalmeire Aparecida,
aluna deste colégio, trata da questão das
escolas serem pontos de entrega para óleo
de cozinha usado. Reconhecido pelo
parlamento juvenil da ALERJ de 2009
como o melhor projeto e o mais votado, a
coleta seletiva de óleo na escola tem
possibilitado aos alunos uma educação
ambiental através de um exercício prático
sobre o conceito de sustentabilidade pois o
óleo coletado é trocado por material
didático e esportivo destinado ao uso da
escola.
Lucas Soares – Professora,
você joga seu óleo pelo ralo?
Magali Sampaio - Antes de
começar o projeto, eu até
jogava, mesmo pouquinha
quantidade eu não achava que
ia prejudicar, mas depois que
foi desenvolvido aqui no
colégio esse projeto, eu me
tornei uma pessoa consciente, não jogo o
meu óleo pelo ralo, vou juntando e trago
para cá e falo para os meus vizinhos
fazerem o mesmo.
Lucas Soares – Margarida, você joga
óleo pelo ralo ou junta para a
campanha?
Margarida Viana - Junto
para a campanha, ainda mais
depois de um trabalho como
esse que está sendo feito na
escola, junto para a campanha, sim.
Lucas Soares - Professora Sandra, do
Colégio Almirante Álvaro
Alberto, a senhora joga o óleo
pelo ralo?
Sandra Belchior - Com
certeza, como professora,
como educadora, ajudo a
campanha. Na minha casa eu junto todos os
óleos já usados, vou botando numa garrafa
pet e, em seguida, trago para a
escola, onde se desenvolve um
trabalho muito legal.
Douglas dos Santos - Vou
falar aqui com a aluna do
quarto ano se ela joga o óleo
dela pelo ralo ou se ela faz a
campanha.
Maiara Bernardo – Eu
faço a campanha. Toda vez
que a minha avó faz fritura, eu
coloco numa garrafa pet.
Bruno Bezerra – Professor
Gilson, você faz parte da
campanha “Não jogue seu
óleo pelo ralo”?
Gilson Bastos– Não,
infelizmente eu não faço parte
dessa campanha, porque no
município onde eu moro não

Veja Vídeo - http://youtu.be/i1rA5Wg5kXo

Ronaldo Pessoa, representante da
Eletronuclear na Agenda 21 de Paraty,
entrega certificado Cidadão Qualidade a
Dalmeire Aparecida pelo projeto de
coletacampanha
de óleo nacomo
escolaa que se
existe uma

desenvolve aqui no município de Paraty,
mas, com o incentivo da escola em trazer
esse óleo já usado é lógico que a partir de
agora certamente trarei o óleo da minha
casa pra cá, porque aqui as campanhas são
mais efetivas .
Leonardo Bernado Professor Dicler, você faz
parte da campanha “Não
jogue seu óleo pelo ralo”?
Dicler Costa – Sim, eu sou
adepto da campanha.
Estamos procurando algumas
melhores alternativas para
dar uma destinação correta a
esse resíduo, que pode acabar
poluindo cursos hídricos da
região.
Leonardo Bernado – Diretora Karyn,
você faz parte da campanha “Não jogue
seu óleo pelo ralo”?
Karyn Lima – Claro que eu
faço parte. Mudei até a minha
forma de agir na minha casa,
os filhos também separando o
óleo vegetal usado que a gente
jogava pelo ralo. Agora a
gente o coloca na garrafinha traz para a
escola, leva para ser reutilizado e, assim,
colabora de alguma forma para disseminar
na escola para todos os alunos,
funcionários, professores enfim, para a
gente mudar a cultura, mudar o hábito.
Leonardo Bernado – A escola só planta
semente na Semana do Meio Ambiente?
Karyn Lima- Eu acho que a gente
semeia todo dia, até a nossa forma de agir, a
nossa forma de lidar com o outro, limites é
educação, a gente está semeando todo dia.
Agora essa sementinha aqui é importante,
mesmo ter uma semana especifica para a
gente parar e pensar no meio ambiente,
para poder plantar, semear, cuidar, dar
conta de tantas coisas é difícil, mas todo dia
a gente semeia uma coisa.
A reportagem foi finalizada com um
improviso de Bruno Bezerra.
“ Preste atenção, o meu nome é Bruninho
e o dele e Leonardo, ‘tamo’ aqui desde
pequeninho na Semana do Meio Ambiente
nós plantamos pimenta, alface, coentro,
mas não tem aquele abacate.”
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Passaporte Verde- Agenda21 Paraty - Rio+20
Origem

Destino Paraty

Os principais temas discutidos
pela Rio 92 mobilizou as
sociedades mundiais e, muito
pouco, os governantes. Esta
constatação da ONU motivou os
governos participantes da Cúpula
Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável, realizada em
Johanesburgo em 2002, a
assinarem um Plano de
Implementação para promover o
desenvolvimento de um cenário
decenal de Programas para apoiar
iniciativas regionais e nacionais de
Consumo e Produção Sustentáveis
(CPS).
No esforço global de
implementação do CPS, o
Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (PNUMA) e o
Departamento das Nações Unidas
para Assuntos Econômicos e
Sociais deliberaram a criação de
uma Força Tarefa para o Turismo
Sustentável.
Em fevereiro de 2006,
durante a 9ª Sessão Especial do
Conselho Diretor do PNUMA, foi
criada a Força Tarefa Internacional
para o Desenvolvimento do Turismo
Sustentável (FTI-DTS). Esta Força
Tarefa, liderada pelo governo
francês e composta por 20 países
membros, entre eles o Brasil, visa a
promover um efeito multiplicador de
metodologias e projetos
estratégicos, com base em padrões
de consumo e produção
sustentáveis entre os seus
membros.
No âmbito desta Força Tarefa
Internacional, o Governo Federal
brasileiro é representado pelo
Ministério do Turismo e Ministério
do Meio Ambiente, os quais,
juntamente com o PNUMA e o
Ministério da Ecologia e
Desenvolvimento Sustentável da
França, decidiram criar e
implementar a Campanha
Internacional Passaporte Verde.
A conjunção destes fatos resultou
na escolha do Brasil para sediar o
lançamento da campanha global
Passaporte Verde, visando a
estimular o turista a adotar uma
atitude de consumo responsável,
que não degrade o meio ambiente,
a comunidade e a sua cultura.

O lançamento da campanha
G l o b a l P a s s a p o r t e Ve r d e
aconteceu no dia 25 de março de
2008, na Casa da Cultura em
Paraty, devido à escolha deste
município como destino-piloto
desta campanha global, pela
destacada riqueza de seu
patrimônio histórico, cultural,
natural e pela sua vocação para o
turismo de natureza, rural e
cultural.
Em consonância com as
temáticas do Fórum Local de
Turismo Sustentável de março de
2007(FL65) - Plano Diretor de
Turismo, Roteiros Turísticos,
Cultura Caiçara e o “Turismo
Sustentável”, Caminho do Ouro Estrada Real, “Turismo
Vivenciado”, Pedagogia da
Sustendabilidade e
Agroecoturismo, o Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty, com o apoio
do Ministério do Meio Ambiente
faz o relançamento da campanha
Passaporte Verde em novembro
de 2009(FL 84).
Em março de 2011, este Fórum
realizou mais um evento na Casa
da Cultura, para lançamento da
Campanha ‘Não jogue seu óleo
pelo ralo’ na região da Costa
Verde e, com a chancela do
Passaporte Verde - Prove (INEA),
certificou restaurantes, produtores
rurais, instituições e empresas
que fazem parte da Gastronomia
Sustentável, da campanha de
coleta de óleo vegetal usado,
Bolsas Retornáveis, Carbono
Compensado e Paraty Recicla.
O evento celebrou com um
coquetel da Gastronomia
Sustentável a oficialização da
Agenda 21 pelo governo
municipal e pelo Ministério do
Meio Ambiente como promotor da
campanha Passaporte Verde no
Município de Paraty.
Dando mais um passo para a
consolidação desta campanha, o
Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty
está articulando a retomada do
Projeto Orla, a implantação das
Salas Verdes e a atualização do
Projeto de Agroecoturismo Vivência Paraty.

Opiniões
Maria Brasilícia
S e c r e t á r i a d e
Urban. e Meio Ambiente
A preocupação com a
preservação do meio
ambiente passou a fazer
parte mais concreta de nossas vidas após o
grande fórum que foi a Rio 92.
Temos muito por fazer e a Rio + 20 vai
avaliar o que fizemos nesses vinte anos,
apresentar novos caminhos a serem
trilhados, criar metas a serem alcançadas.
A Agenda 21 era uma das metas da Rio
92 e temos um grande orgulho do ritmo em
que ela se encontra em nosso município; o
Passaporte Verde veio somar com as
atividades locais e está se consolidando. São
muitas as iniciativas bem sucedidas que
temos para aplaudir. Obrigado a todos os
envolvidos nesse trabalho.
Renata Castro Secretária de Turismo
Paraty será a primeira
cidade do mundo a adotar o
Passaporte Verde, projeto de
Unesco que visa a
conscientizar o turista quanto à
sustentabilidade do local que visita. A
escolha de Paraty para iniciar tal campanha
baseia-se nas ações que vão sendo
desenvolvidas pela Municipalidade,
Agenda 21 e diversas outras entidades,
preocupadas com o crescente número de
visitantes e suas consequências para o meio
ambiente e a preservação da cultura
autóctone, Caiçara, Quilombola e Indígena.
No momento em que o mundo todo
defronta-se e é vítima de desastres
ambientais é por demais importantes que se
faça a conscientização do visitante para que
se reduzam os impactos negativos de seu
comportamento não só no meio ambiente
natural mas também no humano quanto à
preservação da cultura local.
Amaury Barbosa Secretário de cultura
Apesar de toda
difilculdade dos Ministérios
envolvidos no Projeto
Passaporte Verde para a sua
concretização em Paraty,
ficamos felizes e agora acreditamos que se
torne realidade quando, o Ministério do
Meio Ambiente repassa esse projeto para
Agenda 21 - Desenvolvimento Sustentável,
pois a Agenda envolve representantes de
todas as esferas sociais, públicas e prvadas,
de nossa cidade é muito conceituada e
respeitada, já serviu de modelo para outros
municípios e tudo que assume realiza.

Divulgação da Campanha
Brasília - DF 14 de abril de 2011
Ofício
N 09/2011/DRS/SEDR/MMA
Sr. Domingos de Oliveira
Coord. Exec. Fórum DLIS
Agenda 21
Referimo-nos as tratativas ocorridas
nos dias 16 e 17 de março ,envolvendo
Vossa Senhoria e os secretários de
Meio Ambiente, Turismo , Cultura e
esta Coordenação , relativas a
divulgação e distribuição dos material
da Campanha Passaporte Verde no
Município de Paraty. Informo que o
Secretario de Desenvolvimento Rural
Sustentável desta Ministério, Roberto
Vizentin enviou o anexo Oficio
numero 127/2011/GAB/SEDR/MMA
, ao Senhor Prefeito José Carlos Porto
Neto , informando-o sobre os
encaminhamentos relacionados ao
assunto.
Ficou acordado , por tanto que as
iniciativas para divulgação da
Campanha seriam conduzidas pelo
Fórum de Agenda 21 de Paraty ,
mediante coordenação conjunta com
as mencionadas secretarias. Dessa
forma , reitero o continuado apoio
desta Coordenação às iniciativas
locais para a implantação da referida
Campanha , e seus desdobramentos
futuros, considerada a pertinência da
integração dessa agenda às diretrizes e
ações propostas no âmbito da Agenda
21 de Paraty.
Reafirmo aqui o nosso
entendimento quanto ao necessário
envolvimento do Fórum nas
iniciativas da Campanha , enfatizando
o seu papel como instância de
governança e participação social no
âmbito desse projeto , que contribui
decisivamente para alavancar as ações
que devem ser conduzidas pelos atores
públicos locais já citados , estaduais e
federais .
Coloco-me a disposição para mais
esclarecimentos , parabenizando-o e a
todos aqueles que contribuíram
diretamente para os resultados do
prestigioso evento de lançamento dos
Pontos de Coleta do Óleo e de
certificação do Prove , Gastronomia
Sustentável e Carbono Compensado ,
um notável e exitoso exemplo de
integração entre de atores sociais,
públicos e privados na implementação
integrada de estratégias para o
desenvolvimento local sustentável.
Atenciosamente,
Allan Milhomens
Coordenador da Campanha
Passaporte Verde
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TURISMO SUSTENTÁVEL
POR UM PLANETA VIVO
Agenda 21 Paraty- RIO+20
Vídeo - campanha-http://youtu.be/xltQzU4ol3Q

Dom João de Orleans e Bragança

Helena, Rey

Passaporte Verde o novo ciclo
do Turismo Sustentável

Programme Officer Sustainable
Consumption and Production Branch
United Nations Environment Programme

Pela destacada riqueza de seu
patrimônio histórico, cultural, natural e
pela sua vocação para o turismo de
natureza, rural e cultura, o município de
Paraty foi escolhida como destino piloto
da campanha internacional Passaporte
Verde, do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA).
Provavelmente o município de Paraty
seja o único lugar no planeta que reúne
uma floresta nativa com perto de 80% de
sua extensão preservada, uma baía
protegida do mar aberto com mais de uma
centena de ilhas e uma cidade do século
XVII considerada pela UNESCO como o
conjunto barroco mais harmonioso do
mundo.
Estas características, representam
muito de nosso país. Matas exuberantes,
mar sem fim, um núcleo histórico e
urbano
e o mais importante, uma
identidade que permanece viva por meio
de seu povo e de suas manifestações
culturais e religiosa.
Condições como estas, além do
tombamento pelo IPHAN que, pouco a
pouco, foi mostrando a todos a
necessidade de preservação, fizeram com
que Paraty chegasse aos dias atuais com
leis e posturas absolutamente necessárias
ao desenvolvimento sustentável, de modo
que o “ouro” de hoje seja o turismo e esse
processo contribua para geração de renda
e emprego.

A Campanha Passaporte Verde mudou a
forma em que os destinos turísticos vêem o
seu desenvolvimento local. O
fortalecimento institucional dos parceiros
locais é fundamental para o sucesso e
implementação da Campanha. Em todos os
destinos onde a campanha está sendo
implementada hoje (Brasil, Israel, África
do Sul, Costa Rica e Equador), o
denominador comum é uma liderança de
entidades comprometidas com turismo
sustentável.
Paraty é um dos destinos onde a
Campanha estimulou mais sinergias entre
parceiros. O Ministério do Meio Ambiente
liderou uma conscientização das
instituições locais e federais, tais quais o
SEBRAE, Ministério do Turismo,
Ministério da Educação, Secretaria da
Cultura para investir no desenvolvimento
sustentável do Município. O número de
produtos verdes e responsáveis aumentou
no período de implementação da
Campanha.
Nossa intenção é de expandir a
Campanha em Paraty durante a
Conferência Mundial do Meio Ambiente,
Rio+20. Os hotéis e restaurantes serão
avaliados pela sua performance sócioambiental e recomendado aos delegados da
RIO+20 através da versão smart phone a
ser desenvolvida. Esperamos que esse
estímulo traga mais oportunidades e
interesse do setor privado de integrar a
sustentabilidade em suas operações.

Allan Milhomens
Coordenador da campanha
Passaporte Verde- DRS
Ministério do Meio Ambiente

Olá, pessoal! Quero deixar um recado
especial para vocês, de Paraty, que
continuem nesse ritmo, com esse vigor,
com essa Energia, colocando o coração
acima de tudo, para que esses projetos
aconteçam. A campanha Passaporte
Verde existe por conta desse Fórum de
Agenda 21. Eu acho que os projetos de
vocês, as inspirações de vocês é que têm
feito esse movimento fabuloso, essa
energia e contaminadora... Estou bastante
motivado, bastante envolvido, realmente
empenhado em fazer com que a gente
possa traduzir essa experiência, da
melhor maneira possível na Rio+20, nos
eventos paralelos que podem acontecer e
nos desculpe um pouco pela distância, a
eventual ausência.
De qualquer forma, quero deixar aqui o
nosso apoio incondicional a essa
iniciativa, mesmo que ela não aconteça
sempre em forma recursos financeiros,
mas que ela possa ocorrer na forma
técnica, na forma de viabilização de
parcerias, nos diferentes mecanismos que
a gente possa trazer para vocês fazerem
esse trabalho fabuloso.
Meu agradecimento especial. E eu
espero, sinceramente, que esse esforço de
você seja reconhecido ao longo dos anos,
daqui para frente em projetos cada vez
mais vitoriosos, como tem sido até aqui.
Um grande abraço a todos.

Incensada pelo New York Times e
eleita, por dois anos consecutivos, uma
das três melhores cantoras de jazz do
mundo pelos leitores das revistas
DownBeat, Swing Journal e Jazz
People - ao lado de Diana Krall e
Cassandra Wilson, ITHAMARA
KOORAX é hoje uma das artistas
brasileiras de maior sucesso no exterior.
O crítico Frank-John Hadley, da
DownBeat, sentenciou: "Ithamara
Koorax é uma das mais belas vozes da
criação". E seu mais recente CD, "O
Grande Amor", contemplado com a
cotação de quatro estrelas e meia pela
DownBeat, foi eleito um dos melhores
lançamentos de 2011 por diversas
revistas especializadas.
Agora, dias 10 e 11 de fevereiro
de 2012, às 20hs, na Casa da Cultura
de Paraty, a cantora volta a enveredar
por outro repertório no espetáculo
“Música Clássica na Voz de Ithamara
Koorax – Opus III”, que ela já
apresentou diversas vezes em recitais
na Europa.Ao lado do pianista Filipe
Bernardo e do violonista Rodrigo Lima,
ela se dedica a um programa que vai do
compositor alemão Richard Wagner ao
nosso Villa-Lobos, passando também
por obras de Chopin, Fauré, Ravel,
D e b u s s y, R a c h m a n i n o ff , D e l z a
Agrícola, Chiquinha Gonzaga e Claus
Ogerman.
Buscando a popularização da
música clássica e erudita com o
estímulo à formação de novas plateias,
o projeto “Música Clássica na Voz de
Ithamara Koorax III” - com patrocínio da
Eletronuclear – terá três ensaios
abertos ao público, nos dias 9, 10 e 11
de fevereiro, às 15 horas, na Casa de
Cultura de Paraty, além de três
workshops que serão realizados em
escolas de Paraty. Ao ministrar as Aulas
Práticas de Interpretação e Técnica
Vocal, a cantora irá tratar de vários
temas importantes relativos à voz - seu
instrumento - e muitos assuntos que
circundam a atividade vocal.

