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cupando a 4ª posição no estado
(RJ) e a 89ª nacional no ranking do
"Mapa da Violência 2012", com a
proporcionalidade de 60,5 homicídios
por 100 mil habitantes, registrados
entre 2008 e 2010 e uma queda de dois
pontos no Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB), Paraty,
além das questões de infraestrutura
(saúde, saneamento, educação e
habitação), também convive com estes
dados alarmantes para um município
com uma população estimada de
37.575 habitantes.
Partindo destes índices e
considerando as experiências do Viva
Rio nesse campo e nas ações positivas e
eﬁcazes, como a aceleração escolar e a
inclusão de jovens em situação de risco
no mercado de trabalho, controle das
armas de fogo, reformas no sistema de
segurança, micro crédito para os
negócios informais, inclusão digital das
classes pobres, é que a Agenda 21 de
Paraty buscou esta parceria com a
entidade, para realização do FórumSegurança, Desenvolvimento e Saúde
Socioambiental em Paraty, no dia 7 de
março, às 14h, na Casa da Cultura, na
qual abordarão temas distintos, dando
especial atenção à questão da segurança
humana no município.
Com a troca destas experiências
com o Viva Rio, a Agenda 21 de Paraty,
com base na sua metodologia de
gerenciamento integrado, buscando
apoiar as iniciativas do Fórum pela Paz,
acredita na possibilidade de um novo
movimento, inspirado na solidariedade
e sociabilidade para que o nosso
município seja realmente um destino
aprazível e sustentável, não só para o
turista, mas especialmente para a sua
população, em seu cotidiano.

SEGURANÇA, DESENVOLVIMENTO
E SAÚDE SOCIOAMBIENTAL

Agenda 21
DLIS
DLIS

PARATY
12
ANOS

Fórum DLIS- Agenda21
Temáticas:
Segurança, Saúde, Juventude e Desenvolvimento Local
Palestrantes:
Cel Ubiratan Ângelo, Tião Santos e Osmar Vargas

Dia 7 de março às 14h -Local Casa da Cultura

isando estreitar o
relacionamento com a Ong Viva
Rio, em busca de parceria para
projetos como o da coleta de óleo
usado – Não jogue seu óleo pelo ralo,
Gastronomia Sustentável,
educacionais, ambientais, de saúde e
segurança humana, a Agenda 21 de
Paraty, representada por Domingos
Oliveira e Markus Lehmannc, reuniuse no dia 31 de janeiro, na sede da
instituição no Rio de Janeiro, com os
coordenadores de Meio Ambiente e de
Redes Sociais e Gestão,
respectivamente Tião Santos e Osmar
Vargas. Também participaram do
encontro a subcoordenadora de
Articulação de Redes da Viva Rio,
Nilmara Pedroso e o jornalista do
Folha do Litoral, Carlos Dei.
Domingos Oliveira abriu o
encontro falando sobre as realizações e
expectativas da Agenda 21 de Paraty
em relação ao plano de trabalho do
novo prefeito Casé que, ainda em
campanha, assumiu um compromisso
público com a plataforma das cidades
sustentáveis e o plano de governo das
comunidades de Paraty.
Foram exibidos os vídeos sobre
o lançamento do Passaporte Verde, no
qual a ministra do Meio Ambiente cita
e agradece o pioneiro trabalho da
Agenda 21 de Paraty, que concretizou a
proposta deste, tornando-se referência
para o Brasil e para o mundo; vídeos
sobre as relações comunidade x
instituições públicas ("Revolução
Inconformista"), outro sobre a riqueza
cultural de Paraty e sobre a posse do
prefeito Casé, no qual ele reaﬁrma o
seu comprometimento com as metas da
Agenda 21.
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IV Conferência

Com o objetivo geral de
deliberar sobre a Política Municipal
de Defesa e Garantia de Direito da
Criança e do Adolescente, foi
realizado em 5 de dezembro no
Colégio CEMBRA , a IV
Conferência Municipal do Direito
das Crianças e dos Adolescentes de
Paraty.
A conferência teve como
objetivo especíﬁco:
Fortalecer a relação entre o
governo e a sociedade civil para uma
maior efetividade na formulação,
execução e controle da política para a
criança e o adolescente;
Deﬁnir eixos estratégicos
que promovam a devida
implementação do Estatuto da
Criança e do Adolescente, em
consonância com o tema dessa
conferência;
Deﬁnir uma estratégia de
mobilização permanente pela
garantia dos direitos;
Promover, qualiﬁcar e garantir a
participação de adolescentes na
formulação e no controle das
políticas públicas;
Garantir a inclusão dos temas
referentes à promoção da igualdade e
da valorização da diversidade na
elaboração e na execução das
políticas públicas sociais para
crianças e adolescentes;
Promover a eleição de
delegados para representar o
CMDCAP nas conferências
regional, estadual e nacional, numa
proporção de um delegado para cada
Depoimentos de conselheiros
http://youtu.be/SgJ7OXFHN5Q
Relatório da IV Converencia Municipal
https://docs.com/QU8Z
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II CONVOCAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO A PRIORIDADE É INVESTIR
NO ENSINO FUNDAMENTAL
DO ÓRGÃO
DIRETIVO

O Fórum DLIS Agenda 21 Local de Paraty realizou, em 24
de janeiro, a I Assembléia Geral 2013, na Casa da Cultura, com o
objetivo de compor o seu Órgão Diretivo para o triênio de 2013 –
2015.
A assembléia geral foi aberta com a apresentação do
histórico da Agenda 21, feita pelo coordenador Domingos Oliveira.
Após a rodada de apresentação, houve a entrega dos ofícios com a
indicação dos titulares e suplentes das instituições membros e a
aprovação das novas entidades interessadas em participar do Fórum:
IED-BIG, Associação de Moradores de São Roque, Coopblilho Disqueole, IASEA (Plataforma Educacional Tocorimé).
Em seguida, Grazzielle Zacaro apontou a necessidade de
todos conhecerem o signiﬁcado da Agenda 21, para dar continuidade
aos trabalhos desta em 2013, tendo como principal objetivo a
elaboração do diagnóstico socio-econômico-ambiental de Paraty,
que servirá de base para o documento Agenda 21 de Paraty, contendo
as ações necessárias para se atingir a sustentabilidade desejada nos
próximos dez anos, bem como os indicadores sociais, econômicos e
ambientais que serão os medidores da sustentabilidade nos mais
diversos setores.
Iniciando o processo de composição do novo órgão
diretivo da Agenda 21 de Paraty, foi lido o edital de convocação para
a composição e informado o seu funcionamento, para ciência das
instituições interessadas em se candidatar ao mesmo para esse novo
triênio
Contudo, logo após Fernanda Ravanholi propôs o
adiamento da eleição para que a SEDUMA possa se organizar e
indicar o seu representante, gerando uma discussão entre os
membros que consideravam fundamental manter a composição do
mesmo na reunião atual, conforme previsto, e os que consideravam
importante o adiamento em função das necessidades da SEDUMA,
ﬁcando esclarecido por Zacaro que a participação no órgão diretivo
estaria aberto a esta Secretaria, cujos nomes poderiam ser indicados
posteriormente.
Domingos Oliveira, por sua vez, observou que, antes de se
pensar em adiar a composição do órgão diretivo, seria necessário o
cumprimento do objetivo da Assembléia e a veriﬁcação, entre os
presentes, da existência de entidades interessadas em participar.
Abriu-se, então, a indicação dos presentes: Carlos Alberto
Silva (Dinho), do Departamento de Comunicação da Prefeitura
Municipal se candidatou para a vaga de Secretário de Comunicação;
Janaína Ariston, da EMATER, para a vaga de diretor Social; Dalva
Lacerda, da Promoção Social, para a vaga de Mediadora e Vitor
Gomes, da ACIP, para a vaga de coordenador Executivo. Bernadete
Passos da Associação Casa Azul se propôs para assumir o cargo de
Secretário Geral, caso nenhuma instituição se habilitasse e não
ocorresse o adiamento da eleição. Em seguida abriu-se a votação
para o adiamento do processo de composição do novo órgão diretivo
da Agenda 21.
Ficou decidido que será realizada nova assembléia para dar
mais tempo aos representantes, a ﬁm de que os membros possam
consultar suas instituições quanto ao compromisso de assumir esse
novo órgão diretivo, bem como amadurecer a vontade de participar
do processo. A próxima Assembléia foi agendada para a sete de
março. A Assembléia se encerrou com a apresentação de um vídeo
sobre O Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty.
Novo edital com o cronograma para o processo de
renovação do Órgão Diretivo do Fórum Dlis agenda 21 de Paraty:
Prazo ﬁnal prorrogado para entrega das inscrições 07/03/2013; Assembléia para a eleição e aprovação da nova
composição do órgão diretivo e divulgação dos resultados da seleção
07/03/2013.
Disposições ﬁnais
Após a deﬁnição da nova composição do Órgão Diretivo do Fórum
Dlis Agenda 21 de Paraty, serão encaminhados à Secretaria
Executiva de Governo com cópia para a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente os documentos
necessários para a publicação de Portaria com a nova composição
órgão.
Veja edital - http://docs.com/QRAT

Folha do Litoral (FL) - Passados
oito anos, o que representa voltar a
assumir este cargo tão importante
para o desenvolvimento de Paraty?
Eliane Thomé - Sem dúvida
nenhuma, representa um grande
desaﬁo, nós sabemos que a
Secretária de Educação
Secretaria de Educação é a maior
Eliane Thomé
Secretaria do município e a nossa responsabilidade está
para além da sala de aula, está com a comunidade com o
povo de Paraty.
Hoje temos uma questão crucial que é o
desenvolvimento dos nossos alunos, no que diz respeito à
escrita, à leitura, então não podemos olhar a Educação em
uma só reta, ou seja, temos que olhá-la em todos os ângulos.
Na verdade temos os alunos da zona rural e os da zona
urbana, mas não podemos vê-los separados, e sim dentro de
um conjunto, dentro das nossas metas, e o investimento
maciço no ensino fundamental vai ser prioridade, isto passa
por formação, por uma boa gestão escolar, valorização dos
proﬁssionais em termo salariais., esse é o compromisso do
nosso prefeito com o município.
FL - O índice do IDEB de Paraty teve uma queda de 2
pontos. O que a senhora pretende fazer na prática para
melhorar este índice?
Eliane Thomé- Investimento maciço no ensino
fundamental, tudo e todas as parcerias devem estar
voltadas para o aluno como peça fundamental, incluindo aí
o papel do professor.
FL - E o Plano de Educação?
Eliane Thomé- Nós temos um Plano unicipal de Educação,
que foi discutido, mas que está engavetado. Nós vamos
reavê-lo, fazer mais uma análise dele, colocá-lo em votação
e implementá-lo. Na verdade, a nossa vontade é de
melhorar cada vez mais o trabalho do professor e o trabalho
do aluno para que este IDEB melhore.
FL - Paraty foi escolhida como uma referência global da a
campanha Passaporte Verde e o atual governo assumiu
um compromisso com esta campanha de educação
ambiental. Esta campanha será desenvolvida nas escolas?
Eliane Thomé - Já está começando, pois na verdade,
quando começamos a receber a comunidade, quando
sentamos e colocamos a questão ambiental como uma das
metas da Secretaria de Educação, inclusive a própria
campanha. Com certeza vamos ter um compromisso e
faremos deste trabalho o nosso ponto de encontro com a
comunidade.
‘’Paraty sempre foi visto, mundialmente, como um espaço
do desenvolvimento sustentável, então temos que resgatar
isto, dar voz às pessoas, fazer com que elas participem.’’
FL - Paraty foi pioneiro na criação de uma lei sobre a coleta
de óleo nas escolas municipais. O município de Angras dos
Reis, mesmo sem respaldo de lei, implantou este programa
em sua rede. O que está faltando para Paraty aderir a esta
campanha?
Eliane Thomé- Eu acredito que faltou vontade política. O
que eu vejo é que o nosso prefeito Casé esta incansável,
trabalhando para fazer uma verdadeira mudança na cidade e
a implementação deste trabalho eu acredito que vai existir
porque nós estamos com muita disposição e estamos
garantindo aqui que vai acontecer.
FL - O município de Paraty vai participar das conferências
Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente?
Eliane Thomé - Nós teremos em todos os eventos de Paraty
representantes da Secretaria de Educação e se é um fórum
da juventude, nada mais correto do que incluir nossos
alunos dentro deste processo. Então, estaremos buscando
cada vez mais estimular a participação dos nossos jovens.
‘‘Hoje retomo esta posição, aberta, no sentido de
convidar as famílias, os professores, de fazer um trabalho
mais voltado para os nossos alunos. A educação básica tem
que ser defendida e eu estou aqui para defender o direito
dos nossos alunos.’’
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SEGURANÇA, DESENVOLVIMENTO
E SAÚDE SOCIOAMBIENTAL
Receptivo à ideia da parceria com a
Agenda 21 de Paraty, Tião Santos falou das
experiências do Viva Rio nas áreas de saúde,
segurança, observando que as metas de
trabalho para esse ano contempla a coleta de
óleo usado para reciclagem, deixando aberta
a possibilidade da troca de experiências e
estabelecimento de parcerias, bem como a
ida de uma equipe da entidade a Paraty para
uma fórum em 7 de março, na qual falarão
sobre a questão da segurança humana,

Markus Lehmannc, Carlos Dei, Nilmara Pedroso,
Domingos Oliveira, Osmar Vargas, Tião Santos

desenvolvimento e saúde socioambiental,
apontando possíveis sugestões para serem
colocadas em prática no município de
Paraty.
Discutiu-se também a questão do Plano
Diretor e Orçamento Participativo, como
indicativos para um gerenciamento
integrado dos recursos dos municípios, em
favor das comunidades e da população como
um todo.
Nesse foco da discussão, Osmar
Va r g a s d i s s e q u e é u m d e s a ﬁ o
incomensurável pensar em um orçamento
participativo no Rio de Janeiro, por
exemplo, mas que nada impede de se tentar
mudar a cultura. Disse que houve uma
tentativa no governo Saturnino Braga, e que
ele participava da comissão das
comunidades da Ilha do Governador.
Ressaltou a importância de se estudar a
possibilidade das parcerias com a Agenda 21
de Paraty, o que foi reaﬁrmado por Tião
Santos.

Viva Rio há 20 anos em favor da paz,
promovendo a cultura e a inclusão
A instituição Viva Rio nasceu no
ano de 1993 em resposta ao clima de
insegurança e indignação que havia tomado
conta da cidade do Rio de Janeiro. Em julho
desse ano, 8 meninos de rua foram
assassinados em frente à Igreja da
Candelária, no
centro da cidade. No
mês seguinte, policiais
militares entraram
atirando na Favela de
Vigário Geral e mataram
21 pessoas. Sob o
impacto dessas
tragédias, um grupo de
40 pessoas, vindas de
diversos setores da
sociedade, se reuniu em
torno de uma pergunta:
“O que é que nós,
cidadãos cariocas, podemos fazer?".
Em 1995, o Viva Rio tomou-se uma
Organização não-Govemamental, sem ﬁns
lucrativos. Assim, pôde dedicar-se com mais
eﬁciência à implementação de projetos que
demonstram que soluções para a violência são
viáveis e estão ao nosso alcance (dos nossos
govermos e da sociedade). Desde então, atua no
interior de comunidades de baixa renda e,
articuladamente, em áreas violentas.
Desenvolve pesquisas, produz
campanhas de mobilização popular, executa
projetos e trabalha para propor e acompanhar o
desenvolvimento de políticas públicas.
Desde 1999, passou a agir também em
escala internacional. A expansão se deu, em um
primeiro momento, graças ao trabalho pelo
controle das armas de fogo, levado a diversos
países. Hoje, seja no tema da violência juvenil, da
reforma das instituições de segurança, ou da
reabilitação dos espaços urbanos, o Viva Rio atua
entre o local e o internacional, construindo redes
de relacionamento entre diferentes atores e

entidades. A partir das experiências
vividas nas favelas do Rio de Janeiro,
chega a outros contextos, em especial, a
países da América Latina, Caribe e África.
Um ciclo se cumpriu. Temos fundadores
que ontem sinalizavam inovações
radicais, são hoje consensos que orientam
políticas públicas. E o caso da aceleração escolar
para jovens em situação de risco, do controle das
armas de fogo, das reformas no sistema de
segurança, do micro crédito para os negócios
informais ou da inclusão digital das classes
pobres. Por exemplo: a primeira estação de
internet instalada na Rocinha, com uma conexão
sem ﬁo, posto que o cabo não chegava lá, gerou
notícia mundo afora e lhe rendeu um prêmio no
Vale do Silício. Hoje, é difícil contar o número de
"Lan Houses” que funcionam na comunidade.
Quais, então, os desaﬁos do amanhã?
Pensamos em duas direções. No âmbito local,
focar nos aspectos mais difíceis, como a política
de drogas ou o problema das crianças e dos jovens
diretamente envolvidos na violência armada. Não
existe ainda, no Brasil, conceito preciso, nem
instrumento eﬁcaz de aproximação destes temas.
No exterior, por outro lado, as experiências feitas
no Brasil têm signiﬁcado especial. Conhecemos
de perto as agruras da pobreza, da desigualdade e
da violência urbana. Estamos em casa, por assim
dizer, em qualquer bairro difícil deste mundo,
sobretudo no Atlântico Equatorial e do Sul, berço
de nossas aﬁnidades culturais. Por outro lado,
temos também os recursos para o enfrentamento
dos problemas. A sociedade brasileira é rica em
tecnologias sociais. Somando a proximidade dos
problemas com o conhecimento técnico
acumulado, o Viva Rio está bem equipado para
participar da solidariedade internacional. Isso é
verdadeiro, sobretudo em situações extremas,
como aquelas que são objeto das Operações de
Paz das Nações Unidas. O trabalho do Viva Rio
no Haiti pode ser o primeiro passo de uma longa
série, plena de desaﬁos e satisfações.

Reﬂetir o Brasil em Paraty
Muito se fala sobre Brasil.
Seu crescimento, tamanho,
gente alegre, mulatas e
carnaval. Contudo, uma ampla
pesquisa Delphy sobre o tema
Brasilidade, realizada pelo
Grupo Oca, observou que o
Genius Locci do Brasil revela
uma personalidade com altos e
baixos, grandes talentos e
Domenico De Masi
sérias deﬁciências; os
contrastes são intensos e a ﬂexibilidade demasiada diﬁculta
o desenvolvimento de uma personalidade adulta nos
negócios e uma consolidação adequada da nossa qualidade
de vida.
A importância do estudo, realizado com 44
personalidades e divulgado em novembro de 2012, mostrou
a necessidade destes resultados serem debatidos de uma
forma inovadora, que permitisse gerar um tipo de
conhecimento que apontasse caminhos de como promover
o Brasil e sua gente e de como transformar esse jeito
particular brasileiro em um novo modelo de sociedade
aproveitando suas coisas boas (espírito empreendedor,
criatividade, alegria) e redirecionando outras não tão boas
(falta de compromisso, corrupção, falta de visão de longo
prazo, postura internacional para os negócios). Os
principais resultados da pesquisa estão disponíveis no
seguinte endereço: www.reﬂetirbrasil.com - Brasilidade.
Foi neste contexto que uma dinâmica utilizada pelo
sociólogo italiano Domenico De Masi há mais de 20 anos
no sul da Itália, em Ravello, uma linda pequena cidade na
Costa Amalﬁtana, surge como ideal de realização. Nela se
desenvolve anualmente um encontro especial de três dias
com pensadores e empresários, tendo como base um
determinado tema, este sendo analisado sob diferentes
ângulos, de forma transversal.
Assim, o Grupo Oca – Reﬂetir Brasil, em parceria ao
S.3 Studium de De Masi e com o apoio institucional da
ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing,
arquitetou o evento Reﬂetir Brasil nos moldes do evento
realizado em Ravello, tendo o resultado da pesquisa como
base para a composição do conteúdo e das mesas de reﬂexão
e debate. Deﬁniu-se Paraty como lócus para acolher este
grupo – um lugar histórico, mágico, cheio de brasilidades –
e escolheu-se uma data que não conﬂitasse com épocas
convencionais de feriados e momentos empresariais: de 20
a 22 de Março de 2013. Um verdadeiro presente para todos
nós!
Utilizando o mesmo desenho italiano, foram
convidadas pessoas de diferentes estilos e pensamentos,
altamente qualiﬁcadas e atuantes em diferentes setores da
sociedade. Pensadores, artistas, empresários capazes de
reﬂetir sobre o momento atual da evolução brasileira e
vivenciar a formação de um grupo criativo, ao estilo dos
organizados por De Masi em suas consultorias
internacionais.
A formação das mesas foi deﬁnida pelos resultados da
pesquisa e as pessoas convidadas para nos inspirar foram
escolhidas segundo as diferentes temáticas. Todo o
conteúdo do evento foi envolto por uma das premissas do
trabalho de Domenico De Masi – condutor do processo –
que diz o seguinte:
“A plenitude de nossa existência só é atingida nos
momentos em que o trabalho, o estudo e o jogo acabam por
coincidir, acumular-se, exaltar-se, reciprocamente,
combinar-se. Isto é, quando ao mesmo tempo trabalhamos
produzindo riqueza, estudamos produzindo saber,
brincamos produzindo prazer de viver, satisfação e alegria”.
Obrigada a Paraty e até lá!
Por Oriana Monarca
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‘‘FAR FROM EVERYTHING, TOCORIMÉ PAMATOJARI
CLOSE TO THE HEART’’
EM PARATY
‘‘Longe de tudo, perto do coração’’

Plataforma Marítima de Educação e Cultura

São Roque

A Associação de Moradores e Produtores
Rurais de São Roque, através da eleição realizada em 01
de Dezembro de 2012, empossou em 19 de Janeiro de
2013 a nova Diretoria Administrativa, gestão
2013/2015, formada pelos sócios eleitos: Presidente Júlio Stanisce Junior; Vice-Presidente - Nilton Passos da
Silva; Primeira Tesoureira - Vera Augusta Marques;
Segundo Tesoureiro - João Gomes da Silva; Primeiro
Secretário; Paulo César de Moraes; Segundo Secretário Luiz Fernando Pereira Ramos; Primeiro Conselheiro
Fiscal - Gilson Ferreira Campos; Segundo Conselheiro
Fiscal - Luiz Armando França.
O evento teve início com a apresentação do
vídeo "Revolução Inconformista" pela TV
Perambulante - Flitoral21, uma restrospectiva sobre a
trajetória do COMAMP (Conselho Municipal de
Associações de Moradores de Paraty) e dos 12 anos
(2000 a 2012 ) do Fórum DLIS e sua evolução, hoje
reconhecido como Agenda 21 de Paraty, uma referência
da Campanha Passaporte Verde, com os projetos:
Vivência Paraty, Gastronomia Sustentável, Carbono
Compensado e a campanha de coleta de óleo - Não jogue
seu óleo pelo ralo, que abrange a região da Costa Verde.
A exibição foi encerrada com os depoimentos da
Ministra do Meio Ambiente, do Secretário Estadual do
Meio Ambiente, do Ministro do Turismo e do Diretor
Executivo do PNUMA, em que destacam Paraty como
uma referência em Agenda 21, no lançamento da
Campanha na Rio+20, realizado em 02 de Junho de
2012, no monumento do Cristo Redentor.
Depoimentos dos diretores
http://youtu.be/qbmN9xu7iIo

São Gonçalo

A Associação de Moradores de São Gonçalo
realizou eleições no dia 19 de Dezembro de 2012, e
empossou em 15 de Janeiro de 2013 a nova Diretoria
Administrativa, formada pelos sócios eleitos:
Presidente - Gelson de Souza; Vice-Presidente - José
Roberto de Oliveira; 1º Secretário - Jaqueline Nunes de
Souza; 2º Secretário - Jonas dos Santos Laudeiauzer; 1°
Tesoureiro - Osvaldo Carlos de Ávila; 2º Tesoureiro José Tadeu de Paula; 1º Conselheiro Fiscal- Ernani João
de Santana; 2°Conselhiero Fiscal - Lucas Celestino
Pinto; 3º Conselheiro Fiscal - Mateus dos Santos
O presidente eleito, Gelson de Souza, disse que
a comunidade tem como prioridade o sistema de
abastecimento de água, a ciclovia, a construção da sede
da Associação e acabar com o contínuo descaso da
AMPLA em não resolver deﬁnitivamente a questão da
falta de energia.
Depoimentos - http://youtu.be/mw8OH9jDLSA

LANÇAMENTO DVD / CD

Dia 23/fevereiro 20.30 h - Casa da Cultura
Rua Dona Geralda,177-Centro Histórico-Paraty Tel:(24) 3371-2325

O arranjador, compositor, músico e violonista Axel
Giudice esteve longe de tudo nos últimos meses. Contratado
para se apresentar como violonista clássico em um navio
transatlântico que percorreu toda a Ásia, aproveitou a
oportunidade para desenvolver um trabalho que resultou
num DVD a ser lançado na Casa da Cultura de Paraty no dia
23 de fevereiro de 2013, às 20:30h.
Axel, 47, é argentino de Rosário, cidade à beira do
Rio Paraná. Em 1987, veio para o Brasil aprimorar seu já
bem preparado repertório erudito e popular. Deu aulas em
conservatórios, workshops na Unicamp, e tocou com
músicos respeitados do cenário brasileiro. Desde 2003 se
dedica ao violão de sete cordas, motivado por seu amigo
Yamandu Costa. Atualmente realiza concertos de violão
clássico também na Europa e Argentina, onde inclui obras
de Heitor Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Ernesto Nazareth,
Bach, Manuel de Falla, Segovia e de outros compositores
consagrados.
“Longe de Tudo, Perto do Coração” é o título do
novo DVD totalmente “self made” do violonista. Trechos
podem ser assistidos pelo Youtube. Obras variadas e
interpretações sempre românticas se mesclam com imagens
de paisagens estrangeiras. “Não posso fugir como artista da
minha vida pessoal. Sou um homem realmente romântico e
essa é a minha visão de tudo”, argumenta. “O tratamento
deste trabalho é realmente romântico sim, os períodos de
navio funcionam para mim como um retiro, ﬁcar sozinho
esperando um amor por vir. O ano passado foi um ano
realmente difícil para mim, que começa com a perda do meu
pai, seguido da internação da minha mãe. Daí que me senti
durante esse tempo muito sensibilizado, talvez como nunca
antes. Assim sendo, tive um primeiro período de isolamento,
e por isso o título do DVD longe de tudo, física e
espiritualmente - e me aproximando do meu EU e dos
sentires do meu coração”, declarou.
Este é o sexto trabalho de Axel, sendo o primeiro
CD de 2001, todos mesclando erudito e popular. “Este é um
trabalho diferente dos anteriores, pois sempre fui muito
exigido tecnicamente por ser um violonista de formação
clássica e desta vez eu queria mais sentir, levantar o queixo e
fechar os olhos, como se faz no oriente”, explica o
violonista.
Quando está em Paraty, cidade que escolheu para
morar há 10 anos, Axel se apresenta em restaurantes e hotéis.
Mas ﬁcou mais conhecido pelo público local com o projeto
Música Para Todos, de sua autoria, quando organizou
concertos convidando artistas da cidade. Foram 10
concertos realizados na Casa da Cultura durante 10
semanas, reunindo um público de mais de 1500 pessoas.
“Lá no fundo, todos nós procuramos o mesmo. Por
diferentes caminhos, por diferentes histórias, com
diferentes elementos, diferentes maneiras, orientais,
ocidentais, cada um como pode, chegar perto do nosso
coração e assim chegar perto do coração das pessoas”,
conclui.
Por Lia Capovilla
Vídeo de apresentação -http://youtu.be/8SogXPp1Yp0

O Tocorimé é maior navio veleiro de
madeira do Brasil, uma plataforma de
promoção e divulgação de projetos educativos e
culturais. Construído em uma praia do rio
Tapajós, na cidade de Santarém do Pará, em
meio à ﬂoresta amazônica, a embarcação tem
120 pés, uma estrutura de 160 toneladas e
mastros da altura do cristo redentor. Hoje, o
navio percorre a costa brasileira difundindo
conhecimento para estudantes, crianças e
jovens de escolas públicas, programas sociais e
público interessado.
A plataforma tem como meta contribuir
para o desenvolvimento sustentável pessoal e
proﬁssional, oferecendo experiências
transformadoras que envolvem cada um na
evolução de valores e éticas relacionados a
humanidade e ao meio ambiente. Através de
atividades embarcadas, e virtuais no seu portal
interativo, o Tocorimé envolve as pessoas, as
escolas e comunidades em atividades
educativas de realização e capacitação.
A proposta educativa vai além de
apenas ensinar, busca inspirar, instigar a
curiosidade, provocar a pensar, suscitar debates,
a troca de conhecimentos e experiências. As
crianças e adolescentes vivenciam dilemas,
alcançam conclusões, debatem a crise da
biodiversidade e conservação.

Coordenados pela professora Edith Rizzo, alunos
do CEAAA estiveram a bordo do veleiro, para
visitar a exposição sobre a vida e obra de Darwin.
Veja vídeo http://youtu.be/QXw2K6gEmSs
Atualmente a plataforma exibe uma a
exposição interativa “Darwin no Tocorimé”,
sobre a vida e obra de Charles Darwin, uma
parceria com o Museu de Zoologia da USP. A
exposição é uma viagem no tempo, ao universo
do naturalista inglês e de suas descobertas mais
relevantes a bordo do navio HMS Beagle.
Depois do sucesso da exposição na sua
passagem pelo Rio de Janeiro e Angra dos Reis,
agora é a vez de Paraty. Durante os meses de
janeiro e fevereiro/2013 a cidade se prepara
para as atividades da Plataforma Tocorimé, com
agendamentos das escolas, divulgação para o
público geral, e estruturação e logística local
buscando o maior aproveitamento possível da
exposição durante o mês de março/2013,
período em que a plataforma receberá
estudantes de escolas públicas, previamente
agendadas.

