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 Agenda 21 de Paraty 
apresentou em 28 de 
m a r ç o ,  n a  p r i m e i r a 

Assembleia Geral Ordinária do 
ano de 2014, no auditório do 
Colégio Estadual Mário Moura 
B r a s i l  –  C E M B R A ,  u m 
conjunto de novas ações, que 
convergem para a ampliação do 
programa agenda 21 em nossa 
região. 
      Entre elas podemos destacar: 
Projeto de coleta de óleo vegetal 
Prove-ICMS ecológico; Projeto 
SIM - Sustentabilidade em 
Instituições e Municípios, que 
tem como objetivo integrar os 
trabalhos do Comitê da Bacia da 
Baía da Ilha Grande com os 
Fóruns de Agenda 21 de Angra e 
P a r a t y  e  o  Z o n e a m e n t o 
Ecológico Econômico Costeiro 
da Baía da Ilha Grande.
        A integração deste conjunto 
d e  a ç õ e s  p o s s i b i l i t a  a 
formatação de um completo 
diagnóstico sócio-ambiental da 
região, que poderá, com base no 
georeferenciamento feito pela 
Eletronucler, ser usado pela 
Agenda 21 para atualização do 
plano DLIS de 2000 e, em 
conjunto com a integração dos 
PEAS da Região, elaborar um 
novo plano de Desenvolvimento 
Sustentável de Paraty ou até 
mesmo da Costa Verde.
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Entrevista com Secretário de Saúde
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 http://youtu.be/h8qOTC7uHqc       http://youtu.be/dwKWqQ3BD7s

Iniciando os preparativos 
para as comemorações dos 70 anos da 
ACIP, a nova diretoria, retomando os 
princípios e valores que nortearam a 
criação desta instituição, dia 17 de 
fevereiro, em uma solenidade no 
auditório da Câmara de Vereadores de 
Paraty, José Vitor Gomes da Silva - atual 
presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Paraty, comemorando o 
aniversário da instituição apresentou o 
programa ACIP 70 Anos - A nossa 
bandeira é Paraty.

O evento contou com a participação do: 
prefeito Casé Miranda, presidente da 
Câmara de Vereadores, Luciano Vidal,  
ex-prefe i to  Benedi to  Mel lo ,  ex-
presidente da ACIP, Ivo Rosa, em especial 
Sérgio Miletto, presidente da Alampyme, 
que apresentou o termo de cooperação  
técnica que está sendo desenvolvido com 
a ACIP, para inserir e integrar as empresas 
de Paraty em uma rede de negócios e troca 
de conhecimento, as  micro e pequenas 
empresas da América Latina e Europa. 

O encerramento foi feito com o coquetel 
da Gastronomia Sustentável de Paraty 
elaborado por Cida Cajuru, tendo como 
destaque o creme de pupunha dos 
Produtores do Vale do Mambucaba e as  
Vieiras  da Baía da I lha Grande, 
gentilmente cedidas  pelo IED-BIG.

Vitor Jose Gomes da Silva - Gostaria 
de convidar os empresários, instituições e 
a comunidade de Paraty para participarem 
das atividades que serão realizadas este 
ano comemorativo de 70 anos da  Acip, 
uma entidade que tem uma história de luta 
pela melhora do comércio local e do nosso 
município. Aproveitamos essa data para 
apresentar o plano de trabalhos para 2014, 
comemorando os 70 anos da Acip. Não 
deixem de participar .

Benedito Melo – Em 1984, Paraty, 
como sempre, vivia uma grande crise 
econômica e, naquele momento, um 
grupo de comerciantes resolveu se unir 
para re-fundar a Associação Comercial - 
ACIP. Havia sido fundada em 1944. 
Desde então, ela só atuava nas épocas de 
crise, nas épocas de fiscalização. Em 1984 
Cizinho foi eleito presidente e eu, vice. 
Tivemos o Aldo Cruz, a Dila e o Luiz de 
Carvalho, além de outras pessoas e, pela 
primeira vez, a Acip teve uma sede, um 
local onde funciona diariamente e, 
naquela ocasião,  nos reunimos e 
procuramos atender as necessidades dos 
comerciantes.

Com ACIP nasceu o Festival da Pinga, 
que foi uma coisa importante no 

calendário de Paraty. Os três primeiros 
festivais foram realizados diretamente pela 
Associação Comercial, pela grandiosidade 
em que o festival tomou passamos para a 
prefeitura. Nesse momento também nasceu 
uma parceria com o Sebrae, que deu nova 
dinâmica ao comércio local, aos pequenos 
empreendedores e médios empresários. 
Quando ocupei a prefeitura, tivemos uma 
oportunidade de fazer um convênio com 
ACIP e Sebrae e, disso, nasceu o Fórum 
DLIS, que discutiu os problemas sérios de 
Paraty possibilitando a inserção do 
município na Agenda 21 e, com isso, 
tivemos uma atuação muito importante, 
não só em nível local, mas também em nível 
regional. Também participamos da Rio+20, 
tudo em consequência de uma trabalho que 
começou lá atrás e  vem rendendo frutos até 
hoje.

A ACIP tem 70 anos e não e à toa. Então, a 
mensagem que quero deixar para você 
empresário dessa cidade que à nossa 
bandeira e  Paraty.   Filie-se à ACIP.

Ivo Rosa - Fui presidente da ACIP de 
1992 a 1995, graças a Deus, na minha 
gestão tivemos uma diretoria muito coesa, 
já íamos para a reunião com todos os 
projetos aprovados. Um fato marcante, nós 
conseguimos realizar um mutirão na 
estrada Paraty-Cunha com autorização do 
vice - governador e quase asfaltamos essa 
estrada; e o outro foi o Sebrae, que 
implantamos na cidade, que deu muito 
curso para nossa população; fizemos o 
primeiro Festival de Comida Típica do 
município, que a Gislane Peçanha, editou 
um livro sobre a culinária de Paraty, foram 
duas edições que saíram e a renda da venda 
desse livro demos tudo para o asilo. 

Vereador Luciano Vidal - Quero desejar 
um grande abraço a todos os associados da 
Associação de Comercial de Industrial de 
Paraty e parabenizar toda a direção da 
associação pelo ótimo trabalho que vem 
desempenhado e pelos 70 anos que a ACIP 
vem representando nosso comércio e nossa 
indústria de Paraty, colocamos  a Câmara 
de Vereadores à disposição, e dizer a todos 
que pode contar com o poder legislativo e 
no desenvolvimento da nossa sala.

Casé Miranda -70 anos da Associação 
Comercial Industrial de Paraty, temos 
muito que comemorar, o comerciante foi 
muito bem representado, nós tivemos uma 
entidade que teve seus altos e baixos e eu, 
hoje como prefeito, tenho o orgulho e o 
prazer de ter pertencido à Associação 
Comercial; fui presidente por dois 
mandatos, eu queria desejar a essa entidade 
tão importante para nosso município mais 
70 anos de muito sucesso, envolvimento 
com a comunidade. A ACIP teve papel 
fundamental e várias ações do município. 
Eu queria deixar um forte abraço a todos 
que pertenceram a essa entidade, que 
passaram por lá, ao Vitor, presidente atual, 
meus parabéns e sucesso. Vamos estar 
juntos, para melhorar a nossa cidade.

D e s d e  1 9 9 7  t e n h o  p a r t i c i p a d o 
praticamente de todas as conferências de 
saúde e esta, com certeza, foi a mais 
“democrática”, um pouco tanto quanto 
bagunçada, senti falta da experiência em 
organizar convenções do Levi Coelho e do 
pessoal da SEDUMA que com maestria 
organizou Conferências de Saneamento.

A impressão que tive é de que estava no 
hospício, vendo os ditos conselheiros 
estaduais que, esquecendo o objetivo da 
conferência, vomitavam e ao mesmo 
tempo lavavam as suas roupas sujas, 
perante a uma plenária embasbacada, com 
acusações de conveniências deste próprio 
c o n s e l h o  e s t a d u a l ,  e m  t r o c a  d e 
mordomias oferecidas pela gestão 
passada. Depois de todo este mal estar, 
foram lidas, sem revisão, as propostas 
apresentadas pelos grupos de trabalho e, 
sem aprovação da plenária, foram 
transferidas para aprovação do futuro 
conselho, que logo após foi eleito, 
faltando a parte dos trabalhadores.

Na realidade, sai Zé e entra Zé e a gente 
continua tomando na ruela pois, no final 
das contas, somos todos Zé ruelas, com o 
pires na mão, pedindo pelo amor de deus 
aos nossos padrinhos políticos que nos 
concedam a graça do atendimento de um 
médico cubano que pelo menos nos 
receite um paracetamol, para aliviar a dor 
de nossa carne morta.

Meu nobre Dr. Fernando Pedro Louro, 
secretário de Saúde de Paraty, sei que 
estamos ficando velhos e cansados em 
insistir nesta questão de reestruturação da 
atenção básica e principalmente no 
médico de família (ESF), criado pela 
iniciativa da comunidade de Paraty, 
através do nosso saudoso COMAMP. Sei 
que não será fácil, e não será por falta de 
recursos e sim por objeção daqueles que 
politicamente vampirizam a saúde do seu 
povo, pois já sabemos muito bem que os 
valores financeiros, para manter e ampliar 
o ESF, são ínfimos em relação ao valor do 
orçamento municipal de Saúde e que 
praticamente grande parte dos recursos 
são provindos do Ministério da Saúde.

Um fato interessante é que, por incrível 
que pareça, o Médico de Família de 
Paraty, mesmo no período de sua 
implantação, no governo do Zé Cláudio, 
sem a infraestrutura que temos hoje e com 
pouco recurso, teve um padrão de 
qualidade melhor do governo passado e, 
sem dúvida, melhor do que o desempenho 
apresentado pelo atual governo. E 
ninguém melhor para comprovar isto do 
que você mesmo, pois todos nós sabemos 
que naquele momento foste e ainda 
continua sendo a nossa melhor referência 
com o Médico de Família e também a 
nossa esperança, já que a esperança vai 
vencer o medo, ou melhor, é a última que 
morre.

Para se ter uma ideia de valores, com 
muito menos de 10% do já foi gasto neste 
primeiro ano de governo com saúde, daria 
para manter plenamente o funcionamento 
das unidades de saúde do ESF , garantindo 
o que foi aprovado na IV Conferência de 
Saúde e que, apesar de ter sido assinada 
com termo de compromisso nas três 
ultimas eleições pelo atual prefeito Casé, 
não foi contemplado por esta última 
Conferência Municipal de Saúde: 

Reunião bimestral com as comunidades; 

Cartão de controle do usuário com os 
critérios de atendimento; Agendas 
definidas e bem divulgadas; Definição do 
coordenador do ESF;

· Promover reuniões mensais entre as 
lideranças dos bairros atendidos pela ESF 
e a equipe do posto para avaliação dos 
r e l a tó r i o s  d o  S I A B  ( S i s t ema  d e 
Informação de Atenção Básica);

· Garantir que a equipe da ESF seja 
profissionalizada e contratada, de acordo 
com a legislação; e que o pagamento dos 
salários e encargos seja feito sem atrasos;

· Garantir que Conselho de Saúde receba 
mensalmente planilhas com os gastos 
mensais da Secretaria de Saúde e os 
relatórios de atendimento do hospital e do 
SIAB;

· Alertar as comunidades, por meio de 
colocação de placas, da obrigatoriedade de 
tratar a água utilizada para consumo;

· Implantar o atendimento odontológico 
na estrutura do ESF;

· Promover a produção local de ervas 
medicinais e garantir a compra da 
produção para abastecimento, reativar 
laboratório fitoterápico.

                            Domingos de Oliveira 

                                                            
Folha do Litoral - Quais 

os resultados dessa 
conferência um pouco 

tanto quanto bagunçada?

Fernando Pedro Louro - A democracia 
é complexa e complicada mesmo, o mais 
fácil é ter um que manda e um outro que 
obedece,  mas o melhor é a democracia, o 
melhor é isso que aconteceu hoje, o embate 
de ideias e a discussão. Acaba sendo um 
pouco desgastante mas cumprimos o 
protocolo, discutimos as diretrizes na 
plenária, elegemos o conselho, só ficou 
faltando a parte dos trabalhadores para que 
o próprio conselho encaminhe isso nos 
próximos 20 dias. A gente completa o 
Conselho Municipal de Saúde e as 
diretrizes que foram discutidas na plenária, 
que deveriam ser votadas na plenária, não 
aconteceu e isso foi transferido para o 
próprio conselho resolver.

Folha do Litoral – O senhor trabalhou a 
vida toda no Médico da Família, eu vejo 
que aquelas diretrizes tem duas questões 
que não foram pontuais, isso vai ser 
colocado nesse plano? Que é a questão de 
como vai ser o atendimento do ESF com os 
cartões do usuário, a questão do SIAB 
sendo debatido mensalmente com as 
comunidades, isso vai ficar dentro desse 
plano?

Fernando Pedro Louro – Então, tem a 
questão do SIAB? Tem a questão da 
interação com a comunidade; que precisa 
ser mais estreita? Precisa. Nós vamos 
regulamentar isso?  Nós vamos fazer isso. 
Então, se a comunidade propõe, muito 
bem; se a comunidade não propõe, o 
técnico pode propor e o Conselho aprova 
ou não, o Conselho existe para isso.

Folha do Litoral – A sua prioridade 
como gestor vai ser o Medico de Família?

Fernando Pedro Louro – Com certeza 
não penso nem meia vez, com certeza é a 
atenção básica, a atenção básica, a atenção 
básica.



Outros temas foram sugeridos pela 
plenária, tais como: Educação na Zona 
Costeira, O que é Código Ambiental 
Municipal e COMAMP, que serão 
a p r e s e n t a d o s  e m  A s s e m b l e i a s 
Extraordinárias, em datas a serem ainda 
pensadas pelo Órgão Diretivo. Márcia 
Nascimento, representante do LECAP-
UNICAMP pediu a palavra para 
informar que o Projeto Carbono 
Compensado deverá ser retomado este 
ano, por conta de estar em tratativas o 
convênio entre Prefeitura e Pró-Reitoria 
da UNICAMP. 

Disse ainda que os responsáveis pelo 
Projeto de Recuperação Florestal do 
Quilombo do Cabral foram procurados 
pela empresa Camargo Correa e estão 
fechando parceria para este ano de 
2014. 

Casé Miranda - Paraty é uma 
referência na coleta 
do óleo e isso hoje 
t e m  u m  g a n h o 
especial, porque a 
coleta faz parte dos 
vários itens da base de 
cálculo  do ICMS 
Verde. Quero deixar 
uma mensagem para 

todos os prefeitos dos municípios do 
Estado do Rio de Janeiro que, com 
pouco recurso e com poucas ações, a 
gente consegue muitos resultados, e um 
deles é a coleta seletiva do óleo. 

Temos que agradecer a Agenda 21 de 
Paraty e a todos os envolvidos neste 
projeto piloto, feito com o apoio do 
PROVE/INEA e da Cooperativa que 
coleta o óleo, Coopbrilho, não só pelo 
ganho financeiro, mas também pelo 
ganho ambiental.

Eduardo   Caetano - Temos  que 
a g r a d e c e r  e s s a 
o p o r t u n i d a d e  d e 
podermos apresentar 
o PROVE e mostrar o 
que ele significa; 
m o s t r a r  p a r a  a s 
p r e f e i t u r a s  q u e , 
através da coleta do 
óleo, quanto mais 

óleo se tirar do ralo, mais valor, mais 
pontuação o município “ranqueia” no 
ICMS Verde. 

É  u m  s u c e s s o !  U m a  v i t ó r i a ! 
Finalmente conseguimos colocar o 
PROVE dentro do ICMS Verde no final 
desse ano e, agora, todas as prefeituras, 
através da suas secretarias, poderão 
medir o óleo coletado no seu município 
e fazer disso pontos para o 'rank' do 
ICMS Verde.

CALENDÁRIO 2014 – FÓRUM
    
                     

FÓRUM DLIS AGENDA 21 DE PARATY

24/maio -  O que é Código Municipal Ambiental
Objetivo - Capacitar os membros da Agenda 21,  do 
COMDEMA e população em geral sobre a importância 
deste documento para o futuro do Município.
 
20/junho - Fortalecimento dos Negócios Locais
 (II Encontro)Integrar Ações e avançar juntos na solução
 de problemas para o desenvolvimento do setor 
empresarial local.

25/julho -Fórum Temático Educação na Zona Costeira 
O que as comunidades e Prefeitura estão fazendo para 
melhorar as condições do ensino na Zona Costeira?

22/agosto -Temático Revisão do Plano DLIS 2000.
Atualizar o Plano e contribuir para o Desenvolvimento 
Local Integrado e Sustentável de Paraty.

26/setembro restruturação  do COMAMP 
Integrar as lideranças comunitárias  do Centro, Zonas
 Urbanas e Costeiras.

24/ outubro - Programas de Educação Ambiental
 (II Encontro) Integrar  os PEAs da Região da Costa Verde.

21/novembro - Certificação das Ações Sustentáveis
(Gastronomia Sustentável,  Coleta do Óleo e 
Carbono Compensado) Estimulara prática de Ações
 sustentáveis no dia a dia dacomunidade e apresentar 
iniciativas realizadas ao longo do ano.

PONTO DE COLETA DO NO CAIS 

NÃO JOGUE ÓLEO PELO RALO

     Informando o alto poder de poluição 
do óleo jogado no mar e as vantagens de 
reaproveitar o óleo usado para produção 
de biodiesel e sabão, representantes da 
Secretaria do Meio Ambiente de Paraty, 
INEA, Coopbrilho, Jornal Folha do 
LItoral  e  Agenda 21 de Paraty 
implantaram um ponto de coleta do óleo 
no cais de turismo de Paraty e 
promoveram uma ação educativa com 
donos e funcionários de escunas e 
demais barcos de turismo.

   Abril/2014

     O Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty 
realizou em 28 de março a primeira 
Assembleia Geral Ordinária do ano de 
2014, no auditório do Colégio Estadual 
Mário Moura Brasil – CEMBRA com a 
presença de membros, do prefeito Casé, 
e de outros convidados, na qual 
discutiram em pauta os temas: Coleta do 
Óleo Vegetal e o ICMS Ecológico; 
Projeto SIM – Sustentabilidade em 
Instituições e Municípios; Inscrições 
para participantes do Órgão Diretivo e 
Propostas para o Calendário de 2014 do 
Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty. O 
evento foi aberto pela secretária de 
Comunicação, Lia Capovilla 

       O coordenador do Programa de 
Coleta de Óleo Vegetal INEA / PROVE 
Eduardo Caetano, informou que no dia 
30 de dezembro de 2013 o Governador 
Sérgio Cabral assinou o Decreto de 
número 4543, que inclui o óleo de 
cozinha usado na tabela de cálculo do 
ICMS Verde dos municípios. A proposta 
é que os municípios ativem sistemas de 
controle de coleta e promovam a criação 
de mais ecopontos, principalmente em 
escolas públicas.  Parabenizou a 
iniciativa da Agenda 21 de Paraty, que é 
promotora de uma campanha pioneira de 
coleta do óleo usado na Costa Verde, 
observando que, aqui, o óleo usado 
poderá aumentar o valor recebido pelo 
município em até 3%. 

Domingos Oliveira, responsável pela 
iniciativa, tomou a palavra para 
denunciar a presença de coletores de 
óleo dos municípios de São Paulo que, 
sem licença de operação do INEA e o 
credenciamento na prefeitura, em carros 
não apropriados, sem identificação 
visual, coletam o óleo em Paraty 
principalmente na comunidade da 
Trindade, sem deixar comprovante da 
quantidade coletada e, com isso, além de 
prejudicar a campanha –“Não jogue seu 
óleo pelo ralo”, não contribui para a 
pontuação do nosso município no ICMS 
Ecológico. 

O prefeito Casé tomou conhecimento 
do problema e disse que o município 
realiza um bom trabalho na organização 
da coleta de lixo, que hoje é feita em 
quase todos os bairros da Zona Rural. 
Informou que o Saneamento também 
conta para o ICMS Verde. Para iniciar os 
trabalhos, disse ele, “falta apenas uma 
assinatura da Eletronuclear.” 

Casé anunciou também a criação da 
Guarda Ambiental e da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. Disse que 
o município está trabalhando para 
organizar o licenciamento ambiental, 
p r o p o n d o  e n v o l v e r  o s  ó r g ã o s 
responsáveis para obter mais agilidade e 
rapidez nos processos.  Elogiou os 
trabalhos da Agenda 21, dizendo que 
permanece um reduto de resistência da 
participação popular, mas que hoje 
podemos contar  também com o 
COMDEMA, que foi reconstruído, e 
que o dinheiro do ICMS Verde, obtido 
através da coleta do óleo, ficará a cargo 
do COMDEMA que poderá sugerir 
como será gasto. Eduardo Caetano 

retomou a palavra para sugerir que o 
dinheiro seja revertido para a campanha 
do óleo torcendo para que Paraty seja o 
município referência da Campanha e 
contagie os demais municípios com essa 
ideia.

O Prefeito divulgou ainda que a 
Prefeitura estará no Fórum, participando 
dos processos, indicando o Sr. Walmes 
Galvão, Ouvidor da Prefeitura, para 
falar em nome dele. Cristiano Lafetá, 
assessor do Secretário Adjunto de Meio 
Ambiente, informou que a Agenda 21 
está sendo inserida como instrumento 
dentro do Sistema Municipal de 
Políticas de Gestão do Meio Ambiente e 
que, tendo o município 83% de área 
verde preservada, pode chegar a 
arrecadar 7 milhões de reais de ICMS 
Verde (hoje recebe 2 milhões), podendo 
ficar entre os 5 municípios do Estado 
que mais arrecadam. 

Eduardo Caetano ainda falou que o 
Estado arrecada 240 mil litros de óleo 
(...) e gasta 40 mil reais em vans para 
ajudar nas coletas e que o retorno deste 
investimento é como aquela propaganda 
de cartão de credito - não tem preço.  

Em seguida, foi anunciada a presença 
de Clarice Kalume, representando a 
sra. Karla Matos, do Núcleo Especial da 
Agenda 21/DIGAT/INEA. Kalume 
informou que a sra. Karla Matos, não 
pode comparecer por motivos de saúde e 
informou que participa com ela do 
Núcleo Especial da Agenda 21 do 
INEA, que trabalha o fortalecimento das 
agendas 21 municipais.  Segundo 
Clarice, a ideia do Projeto SIM – 
Sustentabilidade em Instituições e 
Municípios é propor uma agenda 
ambiental em todas as gestões públicas e 
a criação de uma Agenda 21 da Bahia da 
Ilha Grande. O projeto contempla a 
r e v i s ã o  d o s  p l a n o s  a t u a i s  e  o 
fortalecimento do poder público nas 
agendas; afastar a ideia de que 
desenvolvimento está atrelado a 
crescimento econômico e incorporar a 
ideia de sustentabilidade. 

Dando continuidade, Lia Capovilla 
informou aos presentes que algumas 
vagas do Órgão Diretivo estão abertas, 
por saída de alguns membros de suas 
representações. Os interessados em 
participar do Órgão Diretivo, gestão 
2013 a 2015, deverão entrar em contato 
com o grupo e se inscrever. 

Logo após, foram apresentados e 
aprovados pela plenária, os temas 
propostos pelo Órgão Diretivo para 
serem discut idos  nas  próximas  
Assembleias Ordinárias, ao longo do 
ano de 2014, conforme o calendário a 
direita. 
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A Caravana da Agenda 21 de Paraty, formada por 
Domingos Oliveira, Gislana Peçanha, Chefe Caju e 
Cida Cajuru (representante da Associação dos 
Produtores Rurais do Vale Mambucaba), 
apresentou, em 19 de fevereiro, a Gastronomia 
Sustentável de Paraty na programação "Outras 
Viagens" no Sesc Santo André – SP.

Gislana Peçanha - Ressaltou a importância de 
estar nesse evento no SESC Santo André, para 
apresentação da Gastronomia Sustentável de 
Paraty, para o qual convidaram os chefes Caju para 
apresentar seu apreciado prato de peixe com 
banana e Cida Cajuru, que apresentou seus pratos 
de palmito pupunha do Vale do Mambucaba, com 
molho de vieras do IEDBIG.

Ligia Zamaro, programadora cultural Sesc Santo 
André  – Também falou do valor da participação da 
Caravana da Agenda 21 de Paraty no projeto Outras 
Viagens, com o qual normalmente a equipe do Sesc 
visita outros locais, através da gastronomia e da 
cultura local e faz parte da programação de turismo 
social do SESC São Paulo. Disse que ficaram 
contentes em levar Paraty, pelo contexto de 
sustentabilidade e de gastronomia, associado à 
cultura do alimento .

Cadu de Castro, Historiador - Me senti muito 
honrado quando os SESC me convidou para 
produzir a atividade abordando a culinária de 
Paraty, região a qual tenho um carinho muito 
grande, além de um carinho, uma admiração 
enorme pelas belezas históricas, culturais, naturais 
da região. Então foi um prazer muito grande poder 
produzir e acompanhar essa atividade e, com isso, 
conhecer um pouco mais da culinária paratiense.

Chefe Caju - Esse prato experimentado pelos 
participantes é um peixe com banana, que e bem 
tradicional na região de Paraty, flambado na 
cachaça com legumes, usando os produtos de lá.
     No encerramento desse encontro, Gislana 
Peçanha ressalvou os amigos e todos os presentes 
brindando com a cachaça IG certificada de Paraty a 
“degustação deliciosa da gastronomia sustentável 
de Paraty” no SESC Santo André. 

G a s t r o n o m i a  S u s t e n t á v e l 
 Paraty no SESC de  Santo André

A audiência do caso 
Zé Ferreira

Coleta de óleo na Trindade

Presidente da Associação de Trindade
Isaias-Iaiá ao centro com Antônio Osmar
e João Batista da Coopbrilho -Disqueoleo   

http://youtu.be/1FVFAATELrY
http://youtu.be/p9LiRX7lQBc http://youtu.be/bMtV0yL7V9o

Eu sou Isaias, conhecido como Iaiá, presidente da 
associação de moradores de Trindade e gostaria de 
convidar a Coopbrilo para apresentar em uma reunião 
na comunidade de Trindade o projeto da coleta óleo- 
Não jogue seu óleo pelo ralo como será feita a 
destinação desse recurso através do Prove- ICMSV 
verde junto ao conselho do meio ambiente. Pois é 
importante  apresentar a toda comunidade essa nova 
atitude esse novo  projeto  da coleta de óleo que e 
interessante e gratificante, vem para somar força não só 
na preservação mas também na destinação de recursos 
para o bem coletivo para que as pessoas não  joguem 
óleo onde não deve ser jogado e não venha poluir o meio 
ambiente tão agradável não  só  aqui na Trindade mais 
Paraty como uma todo. È importante que a nossa 
comunidade fique ciente e venha contribuir por um 
ambiente melhor com uma destinação correta do óleo 
que venha fortalecer a cooperativa (Coopbrilho)para 
que as coisas venham acontecer, parece que esta 
querendo acontecer.

        A audiência do caso Zé Ferreira ocorreu no dia 
19/03/2, às 14h. O Ministério Público Federal fez um 
acordo de suspensão condicional do processo 
criminal com a família Ferreira, ele vai retirar apenas 
as estruturas que não usa mais; seu território, sua 
casa, a casa de seus filhos e a casa de farinha estão 
garantidas por enquanto! A permanência definitiva 
da família Ferreira em seu território ainda depende 
de regularizações junto ao ICMBio. Vamos 
acompanhar o desenrolar do processo.

Folha do Litoral -  Qual foi o resultado dessa 
audiência?

Dr.  Cláudio Carneiro  - Bem, o Ministério 
Público fez uma proposta. Através de uma 
negociação que fizemos na audiência, em que foi 
abordado o seguinte: o seu Zé vai retirar as estruturas 
que ele não usa mais, que estão lá só obstruindo o 
parque; ele vai permanecer com a casa dele, com a 
residência dele, a do filho, mais a casa de farinha que 
é chamado de SILO, onde faz o processamento de 
alimentos. Ele vai ficar permanentemente, não vai ter 
mais ação civil, não vai ter nada contra ele. No 
acordo foi feito isso, eu acho que foi satisfatório para 
alguns dos lados, quanto para o Ministério Público e 
quanto para o seu Zé.

Fábio Reis - a gente está nessa luta há 15 anos, do 
tempo do estudante da Universidade Federal Rural  
pelo grupo de Agricultor Ecológico e hoje esse 
momento histórico de garantir o território do seu Zé 
Ferreira  pela a sua prática ecológica e a união dos 
estudantes, profissionais, apicultor, agricultor que 
fazem  agricultura familiar, trazer essa força de 
resistência e essa luta contra unidades de 
conservação que pregam um modelo de conservação 
ambiental sem gente, tem demonstrado que isso só 
enfraquece a agricultura familiar que alimenta o 
povo brasileiro, então, eu acho que é uma vitória do 
campo agroecológico, uma vitória das comunidades 
que ocupam seus territórios.

Folha do Litoral - José Ferreira, o senhor está 
satisfeito com os resultados da audiência, depois 
desses anos todos de luta?

José Ferreira – Olha,  diante do passo que vinha 
vivendo, eu acho que eu estou satisfeito, por vários 
motivos: primeiro, eu saí dessa polêmica, isso já é 
um grande avanço e, em segundo lugar, que isso 
encerra de um vez aquela expectativa e suspense de 
eu ter que sair do local, desocupar o espaço e ficar aí 
um trabalho parado, esse suspense acabou eu fico 
satisfeito sim. A colaboração dos  companheiros que 
se empenharam, fizeram esse esforço de estar aqui, 
pessoas que eu não via há anos, pessoas que eu não 
tenho conhecimento, mas que têm a mesma luta mas 
está aqui com a gente; vieram presenciar esse 
momento, me prestigiar, eu fico orgulhoso, feliz 
disso e quero mandar um imenso abraço para todos 
que contribuíram com as suas propostas, com seus 
apoios em nível de carta e a baixos assinados 
também.  

Eduardo Caetano – Sou coordenador do Prove, na 
Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente – INEA. Foi publicado 
no dia 30 de dezembro, finalmente, 
depois de dois anos de luta, o 
decreto inserindo a Coleta de Óleo 
vegetal, coordenada pelo PROVE, 
dentro da metodologia de cálculo 
do ICMS 

      Isso para as cooperativas e para os municípios que 
trabalham com óleo é uma vitória de toda essa categoria, 
quer seja dos trabalhadores, dos operários, dos 
catadores, bem como dos municípios, através dos 
secretários e prefeitos, porque agora as secretarias e 
prefeituras vão ficar atenta ao óleo que vai ser coletado 
no seu município e quanto de óleo coletado vai reverter 
em bônus, pontos, afim de cálculo do ganho de cada 
munícipio no ICMS Verde .

      Depois desta visita a Paraty, estamos prevendo uma 
visita a Angra dos Reis, para fechar toda essa informação 
a respeito da coleta do óleo e a sua inserção do ICMS 
Verde.

   Agora  t emos  no  Google  MAPs  o  geo-
referenciamento de todos pontos de coleta de óleo da 
Costa Verde, é só você clicar na bolinha do restaurante e 
tem todas a informações da coleta, ficou um trabalho 
bonito e bem feito.

     Não posso deixar de falar para todos a importância 
que Agenda 21 Paraty vem tendo dentro dos município 
de Paraty e Angra dos Reis, ela trabalha efetivamente e 
contribui sobremaneira para coleta de óleo e divulga 
permanentemente essa coleta em toda a região da Costa 
Verde. Não posso deixar de parabenizar essa iniciativa, 
essa atividade da Agenda 21 de Paraty.

  Abril/2014


