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Não jogue seu óleo pelo ralo

Este é o seu mundo

 SANEANDO A  COSTA VERDE
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Apoio

Costa Verde

 “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.”

Todo dia é dia do Meio Ambiente

Troque seu óleo por sabão e participe da campanha 

Paraty Rio ClaroAngra dos Reis

Ministério do
Meio Ambiente CBHBIG

Promotores

Lepac Casa Azul

CEAAA
CERMN

Não jogue seu óleo pelo ralo

VAMOS SANEAR A NOSSA CASA
Este é o seu mundo

VAMOS SANEAR A NOSSA CASA

SABÃO ECOLÓGICO

Sabão ecológico do óleo coletado na Costa Verde

                      Tel.  24 3367-2033       

     Mesmo com todo este trabalho, 
desenvolvido há 14 anos pelo Fórum 
DLIS de Paraty e o seu reconhecimento 
como uma referência em Agenda 21 
pela Campanha Passaporte Verde 
PNUMA -MMA, temos observado que 
a maioria das instituições, políticos, 
educadores,  estudantes,  l íderes 
comunitários e a própria comunidade 
ainda  têm um conhecimento muito 
superficial sobre o que significa uma 
Agenda para as demandas do século 
XXI
         Esta agenda ‘‘21’’ é na verdade um 
plano de ação para ser adotado global, 
n a c i o n a l  e  l o c a l m e n t e ,  p o r 
organizações do sistema das Nações 
Unidas, governos e pela sociedade 
civil, em todas as áreas em que a ação 
humana impacta o meio ambiente.
    Constitui-se na mais abrangente 
tentativa já realizada de orientar para 
u m  n o v o  p a d r ã o  d e                                          
desenvolvimento para o século XXI, 
c u j o  a l i c e r c e  é  a  s i n e rg i a  d a 
sustentabilidade ambiental, social e 
econômica, perpassando em todas as 
suas ações propostas.
       Contendo 40 capítulos, a Agenda 
21 Global foi construída de forma 
consensuada, com a contribuição de 
governos e instituições da sociedade 
civil de 179 países, em um processo que 
durou dois anos e culminou com a 
realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente - a Rio 92.
    Agenda 2l no Brasil é uma    
plataforma com 21 ações prioritárias, 
orientadas por seis temas fundamentais 
da consulta nacional: Agricultura 
sustentável; Cidades sustentáveis; 
Infra-estrutura e Integração regional; 
Gestão dos recursos naturais; Redução 
das desigualdades sociais; Ciência e 
Tecnologia para o Desenvolvimento 
Sustentável.
         A compreensão mais ampla sobre 
isso acontecerá quando tivermos de cor 
e de cabeça as nossas Agendas 21 
escolares, institucionais, empresarias e 
pessoais. Pois, em síntese, a Agenda 21 
é a plataforma para se construir uma 
Cidade Sustentável.

omo em todo ano, pessoas, 
instituições e empresas, em 
nome da sustentabilidade, 

promovem com folders, 
cartazes, brindes e camisetas 
rep le tas  de  logomarcas  que 
acabarão na lixeira, os eventos de 
comemoração da semana do Dia do 
Meio Ambiente com distribuição de 
mudas,  gincanas de coleta de lixo; 
l impeza dos  r ios  e  e tc  que, 
provavelmente, será esquecida na 
próxima  semana do Dia dos 
Namorados... 
       Tudo isto vem ao encontro da 
pergunta de um jovem estudante à 
sua diretora – “ A escola só planta 
semente na Semana do Meio 
Ambiente?” Em resposta, a diretora 
disse – “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. 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 
pode semear  alguma  coisa”.
    Nada mais coerente do que 
buscarmos na resposta da diretora o 
entendimento sobre estas nossas 
contradições, de forma que nos 
possibilite uma relação mais 
equilibrada entre teoria e prática, 
preservação e consumo, os meios e 
o ambiente. 
    Saindo do discurso para a    
prática. Comemorando o sexto ano 
da campanha “Não jogue seu óleo 
pelo ralo” e buscando atingir até 
setembro a meta de um milhão de 
litros coletados na Costa Verde, 
lançaremos na Semana do Meio 
Ambiente, com o apoio da rede 
parceiros e promotores, a terceira 
fase desta campanha de educação 
ambiental:  

Largo do Rosário, n 1
Tel: 55- 24 3371-2100 
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Rua do Areal-318  Telfax:(24)3362-0955  
Perequê  -  Angra dos Reis

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

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

   Preços
 Imbatíveis
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Tel. : (24) 3367-2033

Participe desta campanha 

O que é Agenda 21?

Veja plataforma com as 21 ações prioritárias
               http://agenda21.paraty.com/
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“Troque seu óleo por sabão
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         O vereador Eduardo Godinho prontificou-se 
em fazer um estudo sobre o projeto “Não jogue seu 
óleo pelo ralo” para, futuramente, apresentá-lo em 
forma projeto de lei para a Câmara de Vereadores de 
Angra dos Reis, após a apresentação do mesmo em 
seu gabinete, em 22 de maio, por Domingos Oliveira 
(diretor do Folha do Litoral), Ladjane (Diretora da 
CoopBrilho – Disqueóleo) e a bióloga Mariana 
Almeida de  Souza (servidora da Casa Legislativa). 
         Esta apresentação foi motivada pelo fato de 
Angra dos Reis ser uma referência do projeto de 
Educação Ambiental - Não jogue seu óleo pelo 
ralo”, com a participação nesta campanha de mais de 
50% da rede municipal de educação e ainda não 
dispor da lei que regulamenta a coleta do óleo usado 
nas escolas municipais. A coleta de óleo nas escolas 
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.

 
            O projeto “Não jogue seu óleo pelo ralo” foi 
o mais votado no Parlamento Juvenil da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro - Alerj, é de autoria da 
aluna Dalmeire Andrade, do Colégio Estadual 
Álvaro Alberto, que trata da questão das escolas 
serem pontos de entrega para óleo de cozinha usado. 
Em Paraty, a regulamentação dessa questão se deu 
com os projetos da Câmara Municipal, Lei 
1.624/2008 - que regulamenta o descarte de óleo de 
cozinha; e outro - Lei 011/2010 que, antecipando-se 
à Alerj, regulamenta a coleta nas escolas municipais, 
para que as mesmas sejam pontos de entrega (de 
autoria do ex vereador Izaques Merendaz).

         Domingos destacou que esta lei reforçará a 
promessa de campanha da Prefeita de Angra dos 
Reis, Conceição Raba que, em entrevista ao Folha 
do Litoral, afirmou que iria adotar e ampliar  a 
campanha Não jogue óleo pelo ralo.
            Também foi agendado pela bióloga Mariana 
Almeida de Souza a apresentação desta campanha  
na programação da Semana do Meio Ambiente de 
Angra dos Reis, que será realizada pela Câmara 
Municipal, em 7 de junho. 

Vereador Eduardo Godinho, Mariana Almeida de Souza, 
servidora da Casa Legislativa, Ladjane Silva, Domingos Oliveira 

Educação Ambiental

Publicação Editoração e 
Comunicação
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Jornalista responsável

Carlos Dei - Reg. MTb RJ 15.173
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Projeto mais votado

Ampliação da campanha

 

 .         De 07 a 09 de junho, a cidade de Paraty irá 
discutir o tema proposto pelo Ministério da Cultura: 
"Uma Política de Estado para a Cultura: desafios do 
Sistema Nacional de Cultura", numa clara 
referência a Emenda Constitucional nº 71, 
promulgada pelo Congresso Nacional em 
novembro de 2012, que acrescenta o Art. 216-A - do 
SNC- à Carta Magna.
         Precedido por 13 encontros públicos, 
denominados Rodas da Cultura, a III Conferência 
tratará dos seguintes eixos:
1 - Produção Simbólica e Diversidade Cultural
2 - Cidadania e Direitos Culturais
3 - Cultura e Desenvolvimento
4 - Implementação para o Sistema Nacional de 
Cultura
        A Conferência de Cultura é a reunião realizada 
periodicamente entre o Poder Público e a Sociedade 
Civil, convocada pelo Poder Executivo (da União, 
Estados,  Municípios e Distri to Federal) , 
encarregada de avaliar as políticas culturais, 
analisar a conjuntura cultural e propor diretrizes 
para o Plano de Cultura. Quando o Poder 
Execut ivo  não efe tuar  a  convocação da 
Conferência, esta pode ser feita pelo Poder 
Legislativo.

   Festival anual, que reúne compositores, cantores e bandas da região, 
realizado pela comunidade de Tarituba, em conjunto com a Associação de 
Moradores e Prefeitura Municipal Paraty. Reconhecido como promotor da 

cultura caiçara, este evento faz parte do calendário cultural do município e proporciona aos 
visitantes uma prazerosa vivência musical, cultural e gastronômica.
           Este ano será realizado nos dias 26, 27 e 28 de Julho de 2013. Nesta edição será mantido o 
caráter competitivo, a inscrição é gratuita e está aberto até o dia 21 de junho, o tema das 
apresentações é livre e qualquer trabalho musical será aceito, desde que esteja de acordo com os 
artigos do regulamento em vigor.   FB -https://www.facebook.com/FMTarituba?fref=ts 
                                                              

          O Departamento de 
Meio Ambiente da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente contrata 
s e r v i ç o  p a r a  c o l e t a , 
descontaminação correta e 
destinação de lâmpadas 
fluorescentes e outros com 
componentes perigosos.
C o m o  p a r t e  d a s 
comemorações da Semana do 
Meio Ambiente, a SEDUMA 
realiza ação inédita em 
Paraty. No dia 29 de maio, a 

S e c r e t a r i a  r e c o l h e u  e  d e s c o n t a m i n o u 
aproximadamente 3mil lâmpadas, que foram 
armazenadas ao longo dos últimos anos por cidadãos 
conscientes, em especial Henrique Prado, e pelo 
próprio órgão ambiental. 
Já em 06 de junho, dia com várias atividades em 
comemoração à Semana do Meio Ambiente, será 
realizada campanha para que os cidadãos 
compareçam à Praça do Produtor Rural (ao lado da 
rodoviária), levando suas lâmpadas fluorescentes até 
o estande da Secretaria. Neste dia, uma empresa 
contratada pela Prefeitura irá realizar demonstração 

do processo de descontaminação das lâmpadas, com 
a retirada do mercúrio.
A atividade tem a finalidade de conscientizar os 
cidadãos paratienses quanto aos perigos do descarte 
incorreto de alguns tipos de resíduos sólidos, como 
as lâmpadas fluorescentes, as pilhas e baterias e o 
lixo eletrônico. Juntamente com as ações de coleta, 
descontaminação e destino das lâmpadas, os 
servidores do Departamento de Meio da SEDUMA 
irão distribuir material educativo e conversar com 
apopulação e os comerciantes locais sobre as 
responsabilidades de cada um em relação ao tema.
A coleta seletiva tem como foco um tipo de descarte 
limpo, como embalagens de papel, papelão, 
alumínio, vidro e plástico. Já o lixo eletrônico, as 
lâmpadas fluorescentes e as pilhas e baterias devem 
ter outro destino. Segundo a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), este tipo de lixo deve ser 
entregue na própria loja que o vende. O distribuidor, 
que vendeu ao lojista, é responsável por recolher o 
material usado e devolvê-lo à indústria. É o que a 
PNRS chama de ‘logística reversa’. Em Paraty, a Lei 
Municipal 1.618/2008 dispõe sobre o processo e 
responsabiliza o comerciante a receber as pilhas, 
baterias e lâmpadas usadas.

        

Dia 07 de junho, sexta-feira 
Local: Auditório da casa de Cultura - R. Dona 
Geralda, 177 - Centro Histórico
 12h - Credenciamento
 14h - Regimento e Devolutiva das Rodas da Cultura
 17h - Abertura Oficial da III Conferência Municipal 
de Cultura de Paraty

Dia 08 de junho, sábado 
Local: Escola Municipal Pequenina Calixto - Av. 
Roberto Silveira, s/n 
09h ás 21h - Debates sobre os Temas:
1 - Produção Simbólica e Diversidade Cultural
2 - Cidadania e Direitos Culturais
3 - Cultura e Desenvolvimento
4 - Implementação para o Sistema Nacional de 
Cultura

Dia 09 de junho, domingo 
Local: Escola Municipal Pequenina Calixto - Av. 
Roberto Silveira, s/n   
09h ás 12h - Eleição dos delegados para a 
Conferência Estadual de Cultura e aprovação das 
diretivas
12h - Cortejo da Cultura.
                            Informações: fone: 24 - 3371-1046

Paraty dá destino correto para lâmpadas usadas

 Coleta de óleo nas escolas 

VI FESTIVAL DE MÚSICA 

DE TARITUBA

VI FESTIVAL DE MÚSICA 

DE TARITUBA

Venha vivenciar...Venha vivenciar...

Programação
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            Os membros do órgão diretivo da gestão 2013/2015 , Dalva Lacerda, Janaina 
Ariston, Gibrail Rameck e Lia Capovilla, protocolaram com o Prefeito Casé Miranda 
no ultimo dia 15 de abril, na sede do SEDUMA, alguns documentos. Os assuntos em 
pauta eram a nomeação oficial da nova diretoria e o termo de referência para 
contratação de consultoria para a realização do diagnóstico sócio-ambiental e 
elaboração do documento da Agenda 21 de Paraty.

Lia Capovilla -   É importante apoiar Agenda 21?
Casé – É importante apoiar qualquer iniciativa que traga à população uma discussão 
dos problemas que temos na nossa cidade, a Agenda 21 já vem acontecendo no nosso 
município há vários anos, com alguns projetos que já estão dando certo, a coleta do 
óleo, Vivência Paraty. Vemos que se formos parceiros de entidades, de movimentos 
que vão discutir a nossa cidade, com certeza vamos chegar a um denominador 
comum e a parceria é fundamental para que se erre menos. Da minha parte, da parte 
da prefeitura vai ser sempre bem vinda qualquer manifestação popular organizada 
que a gente tenha como o bem comum da população.

Lia Capovilla – E de fazer o plano de desenvolvimento sustentável...?
Casé – E importante, mas nós assinamos uma proposta sugerida até dentro do Fórum 
DLIS, que era de fazer uma associação ao movimento que está acontecendo no Brasil 
e no mundo, que as cidades sustentáveis, eu acho que temos que aproveitar esses dois 
movimentos Fórum DLIS, cidades sustentáveis para que tenha aí um mapeamento e 
direcionamento das nossas ações. Eu acho que é muito importante planejarmos. 
Nósestamos no começo de um governo, a ansiedade da população é muito grande por 
respostas, por mudança e a mudança tem que vir planejada. Não adianta sairmos 
fazendo o que pensamos, porque muitas das vezes precisaremos desfazer no futuro. 
Então, qualquer planejamento que seja para ajudar essa organização será bem vindo.

Lia Capovilla - Quais são as últimas novidades de Paraty-Cunha?
Casé - Recentemente recebi o secretário de Obras do Estado do Rio de e ele falou que 
iriam começar as obras de infraestrutura da Paraty-Cunha. Acredito que nos 
próximos dias começarão os canteiros de obra que vai mapear onde se vai colocar o 
bota-fora, a questão de alojamento. Houve uma audiência pública no Rio de Janeiro, 
em que participou o prefeito de Cunha, eu participei, a Câmara de Vereadores foi 
muito atuante, o representante do IBAMA foi muito convicto sobre o licenciamento, 
o IPHAN e o próprio ICMBIO - que a princípio questionavam, foram favoráveis.
A promotora federal está com o processo. Acreditamos que a manifestação vai ser 
favorável e o Estado, já antecipando, resolveu fazer as obras de infraestrutura. Então 
acredito que a obra comece ainda esse mês e a previsão é de 1 ano e 4 meses. Uma 
outra coisa que ficou acertada, foi que a estrada fecha à noite. teremos guaritas na 
divisa de Cunha e no começo aqui em Paraty para fazer o monitoramento. Acho que 
assim vamos prevenir muito o acesso de drogas, de algum tipo de crime, vamos 
limitar muito isso quando se fecha à noite. Também tem a fauna e flora que deve ser 
preservada, eu acredito que, no máximo, daqui a um ano e meio vamos ter uma 
estrada parque, para servir de modelo para o Brasil e a população de Paraty vai ter 
mais uma acesso ao Vale do Paraíba, que isso é importante para a questão da área de 
saúde de educação. (...)
Agora demos um passo importante, que era uma questão de muito conflito com os 
órgãos ambientais. Então, desde o começo do nosso governo, em vez de brigar, 
queremos aproximação com responsabilidade. Sabemos que precisamos preservar o 
meio ambiente, mas temos que chegar a um comum acordo sem radicalismo de uma 
parte ou da outra.

           Com a presença do sociólogo italiano Domenico De Masi aconteceu na Casa 
da Cultuara em Paraty de 20 a 22 de março a primeira edição do Refletir Brasil – 
Diálogos com a Brasilidade. O encontro reuniu cerca de 150 pessoas entre 
intelectuais acadêmicos, artistas, lideranças de movimentos e de empresas, 
jornalistas e interessados em discutir um novo modelo de país. Inspirado em evento 
semelhante realizado por De Masi há mais de 20 anos em Ravello, no Sul da Itália, o 
encontro – realizado pelo Grupo Oca Refletir Brasil em parceria ao S3. Studium 
(Roma) – pretendeu estimular a interatividade entre palestrantes e participantes 
principalmente após as mesas temáticas nos momentos de 'ócio criativo' - almoços, 
jantares e apresentações artísticas.
        Um dos resultados do encontro Refletir Brasil foi elaborar coletivamente um 
instigante manifesto, que lançamos no dia 29 de abril em reunião de avaliação 
realizada no Silo Cultural, em Paraty, com parceiros locais. Este documento servirá 
de base para novos diálogos, oficinas e encontros periódicos que pretendem dar 
continuidade ao processo. Confira o Manifesto Refletir Brasil – 10 pontos de partida
para um modelo em construção no site .www.refletirbrasil.com
       Em Paraty e região da Costa Verde foi iniciado o processo. A escola Álvaro 
Alberto inaugurou, no dia 7 de maio, dia da posse da nova diretoria da Associação 
Amigos, uma exposição com os painéis da relatoria gráfica do encontro Refletir 
Brasil e alguns professores e seus alunos já deram início ao estudo do tema.
O Refletir Brasil 2013 aconteceu graças ao patrocínio do Itaú Unibanco, da Itaipu 
Binacional, do Sebrae e inscrições avulsas. Embora tenha sido um encontro com 
venda de ingressos, foram concedidas bolsas para estudantes e inúmeros convites 
para moradores de Paraty e região, toda a programação foi transmitida ao vivo pela tv 
telão da TV Perambulante, no pátio da Casa Cultura, aberta para participantes em 
geral. As portas do auditório permaneceram sempre abertas para moradores da 
região, que compareceram, principalmente nas apresentações artísticas.
           Durante as 3 noites do Refletir Brasil, a programação contou com dois terços 
de artistas locais, Luís Pereque e banda no show Eu Brasileiro e no encerramento 
com a ciranda paratynse dos Caiçaras Cirandeiros. A alimentação dos participantes 
do encontro foi feita nos restaurantes da rede da Gastronomia Sustentável, assim 
como o coquetel de encerramento elaborado pelos seus chefs. Participaram ainda 
como palestrantes em diferentes mesas: Ana Bueno da rede da Gastronomia 
Sustentável, Belita Cermelli da Casa Azul e Ronaldo dos Santos - Secretário da 
Cultura de Paraty. Importante ressaltar ainda que 57% da arrecadação do encontro 
ficou para o município, como custos de hospedagem, alimentação, aluguel de 
equipamentos e contratação de serviços e pessoas que trabalharam no evento, foi 
priorizada a geração de renda e a movimentação da economia local.
       Como ressaltamos em um dos pontos do manifesto – Nosso modelo deve 
enaltecer nossa cultura; divulgar, premiar e reconhecer nossos personagens, autores.
Valorizar as culturas locais de forma persistente e buscar a internacionalização. Num 
mundo cada vez mais interdependente devemos avançar muito além dos 
nacionalismos, tendo sempre o planeta em mente e a responsabilidade sobre ele 
compartilhada “deve estabelecer com clareza deveres, direitos e responsabilidades.
Criar canais e mecanismos para a participação popular direta e coletiva; compartilhar 
a informação e democratizar a comunicação no país. Nosso conceito de democracia 
precisa ser aprofundado e as práticas transformadas.” 

Isis de Palma Responsável no Brasil pelo Fórum Internacional Ética e 
Responsabilidades - Coordenação do Refletir Brasil 

Avaliação Refletir Brasil 

Prefeito reafirma compromisso com Agenda 21
e anuncia obra na Paraty-Cunha

Agenda21 e Paraty-Cunha

Refletir Brasil em Paraty na busca de novos 
modelos sócio-econômico-culturais 

   Este é um circuito gastronômico que, há 4 anos, integra a 
programação da Off Flip e tem como objetivo divulgar pratos 
criados com produtos locais, assim como os restaurantes que 
adotam a Gastronomia Sustentável de Paraty.
       Para participar é simples! Basta escolher um autor 
paratiense, ou que tenha escrito sobre Paraty, eleger um livro e 
criar uma receita em homenagem a este autor. O prato 
elaborado deverá conter um ou mais produtos da Gastronomia 
Sustentável, como frutos do mar, pescados em Paraty e região, 
em especial os produtos certificados pela GS : as vieiras IED-

BIG; farinha da Terra Bom Sabor , cachaças IG de Paraty; 
queijos (produzidos no Corisco), palmitos, entre tantos outros.
      Para divulgação, contamos com baners, cartazes, folders e 
uma edição especial do Jornal Folha do Litoral que fará 
matéria sobre o circuito e será distribuída durante a Flip. 
Também serão produzidos pelo Folha do Litoral e Paraty.com 
os vídeos, demonstrando a confecção dos pratos literários, que 
serão postados na internet, exibidos durante o evento e 
distribuídos em um DVD, que acompanhará a próxima edição 
do livro Delícias de Paraty, de Gislana Peçanha.

Gastronomia

 

Sustentável

Gastronomia

 

Sustentável
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Data Reuniões Assembléias TEMA PROPOSTA

 
 

19/jun Órgão Diretivo Monitoramento Grupos de Trabalho

   

09/jul Órgão Diretivo Preparatória da assembléia

   

18/jul
Assembléia 
Ordinária               

Fórum Temático

Ocupação costeira e Plano de 
gestão da APA Cairuçú. 

 

Firmar termo de compromisso de Revisão do 
Plano da APA baseado nas questões fundiária e 
ambiental.

 

21/ago Órgão Diretivo Preparatória da assembléia

   

28/ago
Assembléia 

Ordinária                                   
Fórum Temático

Apresentação dos Planos de 
Educação Ambiental de Itaipu e 
Petrobrás, Eletronucleoar

 

Com referencia no PEA de Itaipu que é uma 
experiência de sucesso, Integrar os PEAs da 
Região com a Agenda 21 de Paraty.

 

17/set Órgão Diretivo Preparatória da assembléia

   

02/out

Assembléia 
Ordinária                                   

Fórum Temático

Apresentação do Plano Municipal 
de Saneamento Básico e do Plano 
Municipal de Resíduos Sólidos. 

 

Identificar as dificuldades e problemas 
encontrados  na implantação dos planos e sugerir 

soluções e prazos.

 

22/out Órgão Diretivo Monitoramento Grupos de Trabalho

   

19/nov Órgão Diretivo Preparatória da assembléia

27/nov
Assembléia 

Ordinária                                   
Fórum Temático

Apresentação do plano de turismo 
sustentável e Passaporte Verde 
Municipal.

Aprovar o Acordo/Termo de Cooperação do 
Passaporte Verde Municipal. 

10/dez Órgão Diretivo Preparatória da assembléia

19/dez
Assembléia 

Ordinária                                   
Fórum Temático

Certificações das Ações 
Sustentáveis no Município & Balanço 
Geral do ano. 

Estimular a prática das Ações sustentáveis  
(Gastronomia Sustentável, Carbono Compensável, 
PROVE) no dia a dia da comunidade e apresentar 
iniciativas realizadas ao longo do ano.

  

     Nivelamento, capacitação, aprovação 
do Plano de Trabalho 2013 e formação 
dos grupos de trabalho foram os temas 
em discussão e aprovação da II 
Assembleia Ordinária do Fórum DLIS – 
Agenda 21 Local de Paraty, realizada em 
23 de maio de 2013 na Casa da Cultura. 
E n t o r n o  d e  q u a r e n t a  p e s s o a s 
participaram do evento que  foi aberto 
pelo Coordenador  Vitor Silva e 
mediado por Lia Capovilla.  
         O evento foi iniciado com um 
vídeo sobre o histórico do processo 
DLIS- Agenda 21 de Paraty destacando 
os projetos desenvolvido por este fórum : 
Revitalização do Caminho do Ouro, 
Gastronomia Sustentável, Carbono 
Compensado e Campanha – Não Jogue 
seu óleo pelo chancelados como uma 
referencia pela campanha Passaporte 
Verde. O vídeo também   apresentou o 
depoimento do atual prefeito, Casé 
Miranda reafirmando seu compromisso 
com o documento agenda 21 para uma 
Paraty sustentável. 

Janaína Ariston fez um resumo da ata 
da assembleia anterior, informando que 
o documento ficará disponível no portal 
www.paratycom/agenda21deparaty 
para consulta e observações. Lia 
Capovilla salientou que este canal de 
comunicação disponibilizará não só a 
a ta ,  mas  de  vár ios  documentos 
pertinentes. Fez a leitura da pauta e 
apresentou o Plano de Trabalho 2013. 
Júnior Rameck solicitou aos membros o 
envio das missões, políticas e metas das 
instituições participantes para o e-mail 
agenda21deparaty@gmail.com.
 
Valéria Mozzer  questionou a presença 
do PEA da Eletronuclear na pauta de um 
dos fóruns , visto que ainda não foi 
aprovado, sendo esclarecida por 
Domingos que isto seria um convite para 
informação e esclarecimentos e por 
C a r l o s  F e r n a n d o  a fi r m a n d o  a 
importância disto para a atualização dos 
encaminhamentos. 
 
Tat iana  Ribe iro  i n fo rmou que 
representava Eduardo Godoy, convidou 
interessados presentes a participar do 
conselho da APA Cairuçú, fez uma breve 
atualização dos encaminhamentos, 
informou que o termo de compromisso 
de revisão do plano da APA já está em 
andamento e que o conselho será 
retomado no dia 19 de junho, com uma 
assembleia ordinária. Ficou acordado 
que o Fórum referente ao termo de 
compromisso de revisão do Plano de 
Manejo da APA será mantido, apenas o 
texto de apresentação do Plano de 
Trabalho será alterado. 

Lia Capovilla  informou que em função 
do tempo,  ser ia  melhor  adiar  a 
apresentação do passo a passo da Agenda 
21 Local, mas que este documento 
também estará disponível no canal de 
comunicação online. Júnior Rameck 
demonstrou satisfação com a retomada 
d o  c o n s e l h o ,  p o i s  e s t e  e s t e v e 
desestimulado em função das várias 
ações da ICMBios, sem a sua anuência.
 

Luciano Vidal disse que desde 2009 
faz cobrança, com vários documentos, 
instituições e instrumentos cabíveis 
existentes. Também informou que em 
janeiro saiu uma instrução normativa, 
orientando quanto à referida revisão e 
que o GT deve relacionar a demanda 
dos atores envolvidos. Disse ainda que 
o  t e r m o  d e  c o m p r o m i s s o  d o s 
pescadores não saiu e a colônia ainda 
foi desfavorecida. 

Júnior Rameck disse que irá se esmerar 
junto ao GT da APA, agradeceu a Valéria 
e informou que nos dias 8 e 9 de agosto 
será realizada a Conferência Municipal 
de Meio Ambiente, salientando que a 
manifestação do município é importante, 
as leis ambientais referentes foram feitas 
por militares, poucos critérios técnicos e 
sem participação ampla. - “Nós vamos 
requerer esse direito”, concluiu.

 Grazzielle Zácaro fez um breve 

histórico sobre a formatação do 
SEDUMA, da gestão anterior, das linhas 
de ação e dos gargalos encontrados. 
Cristiano Lafetá explanou sobre o Plano 
Municipal de Saneamento e o Projeto de 
S a n e a m e n t o ,  q u e  e n c o n t r a - s e 
incompleto, disse que será usado recurso 
do governo do estado para sua conclusão 
e fez algumas observações pontuais. Lia 
Capovilla solicitou que o resultado deste 
processo  e  das  ações  pontuais 
relacionadas seja apresentado no Fórum 
concernente ao assunto. Vidal informou 
que este projeto não fora aprovado antes 
pela Câmara, devido à ausência de 
documentação esclarecedora e da falta 
de audiência pública para tanto. Porém, 
ressaltou que nesta gestão todas as faltas 
foram sanadas e o projeto aprovado pela 
Câmara. 

Domingos Oliveira comentou sobre o 
histórico das ações da Agenda 21 
Local, que teve como consequência a 

c r iação  do  Passapor te  Verde  no 
município, em reconhecimento às suas 
inúmeras ações sustentáveis, chamando a 
atenção para  a chancela concedida  pelo 
Min is té r io  do  Espor te ,   Grupo 
Executivo Da Copa Do Mundo Fifa 
2014 , ao projeto Vivência Paraty e que  
seria interessante o governo municipal 
articular os recursos para  implantação 
deste projeto de promoção do município 
para copa do mundo e olimpíadas. 

G r a z z i e l l e  Z a c a r o  l e m b r o u  a 
importância da criação do GT que, neste 
caso, articulará ações de implementação 
do Passapor te  Verde em Paraty. 
Aproveitou para lembrar que não 
participa mais da Agenda 21, pois não faz 
parte de nenhuma instituição, porém tem 
interesse enquanto cidadã. A despeito 
disso, após consulta feita por Lia 
Capovilla à plenária, sua permanência foi 
aprovada por todos, uma vez que existe 
esta possibilidade respaldada pelo 
regimento interno.

Míriam Expósito fez um breve relato 
sobre a história da Agenda 21 escolar 
junto ao Fórum DLIS; Cristiano Lafetá  
esclareceu a implementação do programa 
Cidades Sustentáveis em Paraty, os 
indicadores, Plano de Metas, o que 
poderá ser acompanhado online. Houve 
um debate sobre as interseções dos 
assuntos ligados à Agenda 21 e o 
Programa Cidades  Sustentáveis . 
D o m i n g o s  O l i v e i r a  l e m b r o u  a 
necessidade da realização de um 
diagnóstico sócio-econômico-ambiental, 
independente de qualquer interesse, 
especialmente por ser ínfima a questão 
financeira frente à sustentabilidade do 
município.

Carlos Fernando sugeriu a integração 
das  certificações da Agenda 21(  
Gastronomia Sustentável, Carbono 
Compensado e  Cidadão Qualidade)

Dalva Lacerda informou que durante 
todo o evento foram distribuídos cupons, 
em que o participante da assembleia 
deveria escolher o grupo de trabalho por 
identificação com o tema. E, após a 
compilação dos resultados, todos serão 
informados, para que os trabalhos sejam 
iniciados. Domingos ainda propôs a 
integração dos dos PEAS da região ( 
Eletronuclear e Petrobras) e que o Fórum 
sobre esta temática seja feito em conjunto 
com o Comitê de Bacias. Após a 
aprovação do Plano de Trabalho 2013 a 
assembleia foi encerrada. 
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TOULON
PESCA & PEÇAS

Novo ponto de coleta de óleo
 vegetal no Cais de Pesca de Paraty

Roseli de Jesus - Toulon 
Ladjane Silva- Disqueoleo 


