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Vivência Agroflorestal

Da mata para a mesa 
Vivência gastronômia com o produtor  pesquisador

 agroflorestal Jorge Ferreira e a participação
 especial dos Chefs Alex Atala e Helena Rizzo
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Agenda 21 de Paraty na Cúpula dos Povos 

   A  Agenda 21 de Paraty e o Núcleo de Mídias, 
Artes e Tecnologias participarão da Cúpula dos 
Povos, em Lima, Peru, em dezembro, a convite do 
Fórum Internacional Ética e Responsabilidades. A 
Cúpula dos Povos é o encontro da sociedade civil 
paralelo à COP – Conferência das Partes do Clima, 
tema detalhado no artigo do prof. Carlos Fernando.

O Fórum Ética e Responsabilidades formou-se há 
mais de 10 anos, tem a responsabilidade como tema 
central e acaba de se transformar numa Aliança 
Internacional. O encontro de Lima tem por finalidade 
discutir quais responsabilidades o mundo necessita 
assumir diante dos grandes desafios que o planeta 
enfrenta, não apenas em relação ao clima, mas 
também pelos efeitos dos impactos da globalização e 
da interdependência entre os países. 

No Peru, a iniciativa é coordenada por Ricardo 
Jimenez, sociólogo chileno, membro do Fórum Ética 
e Responsabilidades. Jiménez esteve em Paraty em 
abril deste ano como palestrante no encontro Refletir 
Brasil – Bem Viver o Resgate da Feliz Cidade. No 
Brasil, a coordenação é de Isis de Palma, membro 
deste Fórum desde 2003.

O evento pretende consolidar um documento, o 
Manifesto de Lima. Para isso haverá uma roda de 
diálogos entre representantes dos países latino-
americanos, funcionários de estado, parlamentares 
andinos, dirigentes sociais e profissionais da 
sociedade civil. 

Esse documento fará um alerta contundente aos 
governantes sobre a necessidade de elaboração de um 
acordo internacional por meio do qual os países abram 
mão de seus nacionalismos exacerbados a favor de um 
acordo eficaz que vá além do clima. A ideia é 
estabelecer novas formas de governança ambiental 
que tenham a corresponsabilidade como base ética. 
Para isso pretende-se elaborar uma Declaração 
Universal das Responsabilidades Humanas, 
complementar à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 

O Fórum Ética e Responsabilidades apresentou na 
Rio+20, em 2012, uma primeira versão dessa 
proposta, exigindo que os países integrantes da ONU 
assumam suas responsabilidades quanto à crise 
socioambiental. 

Participam da delegação de Paraty: Isis de Palma, 
educomunicadora, diretora da Imagens Educação e 
representante da América Latina no Fórum 
Internacional Ética e  Responsabilidades; Carlos 
Fernando S. Andrade, biólogo, professor doutor, 
coordenador do LEPAC da UNICAMP em Paraty; Lia 
Capovilla, jornalista, diretora de vídeo e TV, 
coordenadora da Agenda 21 de Paraty e do Núcleo de 
Mídias, Artes e Tecnologias; Márcia Nascimento, 
relações públicas, articuladora do programa Carbono 
Compensado do LEPAC UNICAMP; José Domingos 
Vasconcelos, físico, consultor em educação científica 
e planejamento energético; e Tymur Klink, arquiteto, 
empresário e empreendedor social.

Também integram a delegação brasileira para esse 
encontro específico das Responsabilidades em Lima: 
Miriam Duailibi e Nelton Friedrich, que também 
estiveram em Paraty em abril deste ano para o 
encontro Refletir Brasil 2014.

Miriam Duailibi é jornalista e educadora 
ambiental e conselheira da Associação Latino-
Americana de Pequenas e Micro Empresas de 
Economia Solidária (Alampyme/BR).  Nelton 
Friedrich é advogado, diretor de coordenação e meio 
ambiente da Itaipu Binacional e conduz um dos 
programas socioambientais mais relevantes da 
América Latina, o Programa Cultivando Água Boa.

 Isis de Palma e José Domingos Vasconcelos,  
diretores da Imagens e Educação

A primeira Conferência das Nações 
Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente em 
Estocolmo foi há 42 anos e naquela época já se 
sabia do agravamento dos problemas 
ambientais. Passaram-se 20 anos e houve a 
Conferência da ONU para o Meio Ambiente e  
Desenvolvimento (Cúpula da Terra), no Brasil, 
no Rio de Janeiro (em 1992). Na época, criaram-
s e  3  C o n v e n ç õ e s :  B i o d i v e r s i d a d e , 
Desertificação e Mudanças climáticas e 
importantes tratados e acordos, como a  Agenda 
21, que fazemos parte !. Como andam as coisas 
hoje? Nessas últimas décadas tivemos a 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a 
Mudança do Clima, em 1994. Sim, senhores 
céticos.  Em 1994 já não havia dúvidas sobre o 
aquecimento global. Essa Convenção assinada 
por Chefes de Estado de 154 países (e a 
Comunidade Europeia) entrou em vigor em 21 
de março de 1994.  E até meados de 1997, 165 
países ratificaram a Convenção. Bem, foi um 
bom começo, mas se o aquecimento global é 
causado por nós, são necessárias metas – que 
reduzam ou limitem nossas atividades - de forma 
a não colocar a natureza e a humanidade em 
risco.  Para preparar e organizar essas metas, 
foi então criada a Conferência das Partes 
(“Conference Of the Parties” ou COP) – que é o 
ÓRGÃO SUPREMO DA CONVENÇÃO.  A COP 
1  foi em Berlim, em 1995,  e adotou 21 decisões, 
incluindo o Mandato de Berlim prevendo novas 
d iscussões sobre o for ta lec imento da 
Convenção. A COP 2 (1996) foi nas Nações 
Unidas Genebra e a COP 3 em Quioto, no Japão, 
em 1997, quando foi lançado o famoso Protocolo 
de Quioto, contendo fortes compromissos.  

Cientistas de todos os países debatem as 
questões do aquecimento global nos encontros 
do IPCC (um painel internacional de mudanças 
climáticas). São categóricos sobre as emissões 
dos gases de efeito estufa (GEE) como o gás 
carbônico, metano e outros tantos. Indicam que 
no século XX a temperatura da terra subiu 0,74 
ºC. Até o ano 2100, pode aumentar de 1,8ºC a 
4ºC, caso não se faça nada de forma rápida, 
emergencial.  O drama será enorme! Se a 
temperatura aumentar pelo mínimo previsto (1,8 
ºC), será o maior aumento da história nos últimos 
10.000 anos.  Ou seja, mudanças catastróficas 
para a humanidade, e muito rápidas para a 
natureza. Especialistas indicam que cerca de 
20% da flora e 30% da fauna estarão em 
processo de extinção caso a temperatura 
aumente entre 1,5ºC a 2,5ºC. A COP 15 em 
Copenhague, na Dinamarca em 2009 teve 
momentos tensos, com grande mobilização de 
rua, atenção da mídia mundial, e terminou sem 
um bom acordo entre os países. 

As nações que mais causam dano são as 
menos flexíveis nas negociações. Os setores 

corporativos do capitalismo mundial interferem 
nos conteúdos e nas decisões políticas 
assumidas pelos governos. A sociedade civil 
tem menos voz. Nada bom. Nenhum sinal de 
caminho rumo a um improvável capitalismo 
verde, e decarbonizado.  A COP 18 foi em 
Doha, no Catar (2012) e saiu com um Segundo 
Termo para o Protocolo de Kyoto, que tinha 
encerramento previsto para aquele ano.  Para 
ele entrar em vigor precisava que 55 países o 
ratificassem, que juntos, produzem 55% das 
emissões de GEE. A Rússia o ratificou o 
Protocolo e ele entrou em vigor em fevereiro de 
2005.    Não é fácil, com os norteamericanos 
jogando contra. Os Estados Unidos, que 
emitem 15,6% de todos os GEE do mundo 
(Wikipedia) negaram-se a ratificar o Protocolo 
de Quioto, e o ex-presidente George W. Bush 
alegou que prejudicaria a economia deles. A 
China (22,7%), Brasil (2,6%), India (5,7%) não 
precisavam entrar no Protocolo, países em 
desenvolvimento ganharam outro prazo (até 
2012) e agora outro ainda (até 2020).

Ficando assim: Os países da União 
Europeia, Austrália e alguns outros (36 nações 
entre as mais industrializadas do mundo), se 
comprometem a reduzir suas emissões. 
Juntos, respondem por 15% das emissões 
globais (= EUA). E ficam ainda de fora Estados 
Unidos, China, Brasil e Índia. Para piorar o novo 
acordo, Japão (2,9%), Rússia (5,4%), Nova 
Zelândia (0,2%) e Canadá (1,7%) decidiram 
não aceitar o compromisso.  A COP 19 foi em 
Warsaw, na Polônia, o ano passado (2013). 
Pouco progresso! Frustração! Pessimismo! Os 
governos trabalharam um projeto de texto de 
um novo acordo climático universal, para essa 
próxima conferência da ONU no Peru esse ano 
(a COP 20) e para chegar a um acordo final, em 
Paris, em 2015 (COP 21), que vai entrar em 
vigor em 2020. Parece brincadeira, mas não é.  
Segundo a analista Iara Pietricovsky (do 
INESC), a lógica atual é o que chamam 
“fechamento da brecha do Gigaton”, que 
significa calcular quantas toneladas de CO2 
precisam ser removidas ou evitadas dentro da 
atmosfera para permanecer o nível global de 
aquecimento abaixo dos 2ºC a mais que a 
media global no período préindustrial (IPCC).

 Na visão dessa analista, os países ricos, 
sabendo que não iriam cumprir o Protocolo de 
Quioto, resolveram encontrar uma solução 
onde todos deveriam se responsabilizar 
igualmente. Priorizaram-se assim as atividades 
de floresta e desmatamento; agricultura; 
energia renovável etc. Prepararam todo um 
cálculo de custo e benefício onde os países 
ricos, financiariam projetos dos países em 
desenvolvimento, tendo o pagamento 
condicionado aos resultados. E os países em 
desenvolvimento devem demonstrar  que as 
ações de redução de emissões verdadeiras. 
Ou seja, uma métrica de desigualdade entre os 
países ricos e os pobres. Os ricos barrigudos 
pagam, para que os pobres de pouca cintura, 
apertem os cintos.

N ó s  e m  P a r a t y  e s t a m o s  n o s 
organizando. Vamos em uma pequena (mas 
ruidosa) comitiva, levar ideias, propostas, 
pressionar os negociadores dos governos, do 
brasileiro principalmente!. 

 
Carlos Fernando S. Andrade – LEPAC, 

UNICAMP Biólogo, doutor em Ecologia
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Certificação Agenda 21 2014

Para fazer um balanço do ano e a certificar as ações 
sustentáveis da Agenda 21 em 2014, o Fórum DLIS 
Agenda 21 de Paraty realizou, em caráter ordinário, 
sua 9ª Assembleia Geral na Câmara Municipal, com 
mediação da coordenadora da Agenda, Lia Capovilla, 
tendo sido listados os assuntos discutidos durante o 
ano e destacadas as principais opiniões sobre os 
temas.
Lia Capovilla apresentou uma tabela de presença dos 
encontros, disse que a média de participação foi de 24 
pessoas. E, como proposta de encaminhamento para 
2015, sugeriu que o GT se dedique a fazer o 
levantamento e mapeamento de fontes de dados 
(planos, leis, propostas, diagnósticos, etc.) e com base 
no Zoneamento Econômico Ecológico e Costeiro 
formatar a estrutura do documento Agenda 21 de 
Paraty. Propôs as datas para os Fóruns em 2015, ou 
seja, 24 fevereiro (apresentação do plano de trabalho); 
28 abril (aprovação do edital e de projeto para 
captação de recursos); 25 junho (Seminário PEAs); 27 
agosto (Apresentação projeto final); 13 ou 27 
novembro (Certificações). Como outra proposta de 
ação, a aproximação com Agenda 21 da Baía da Ilha 
Grande – Projeto SIM – DIGAT/INEA. Informou que 
o Fórum DLIS Agenda 21 foi convidado a ingressar no 
Fórum Internacional de Ética e Responsabilidades e 
que um grupo da Agenda 21 marcará presença na COP 
20 – em Lima.

                Gastronomia Sustentável
Isis de Palma apresentou o Fórum Internacional de 
Ética e Responsabilidades e sobre a COP 20 – em 

Lima ( veja matéria pag. 2) e, 
por fim, Gislana Peçanha, 
autora do livro – Delicia de 
Paraty entregou o certificado a  
Leila Passini do Restaurante 
Casa do Fogo e apresentou o 
nomes  dos  r e s t au ran te s , 
i n s t i t u i ç õ e s ,  p r o d u t o s  e 

produtores certificados pela Gastronomia Sustentável 
de Paraty 2014.

Domingos M. Oliveira exibiu vídeos sobre a 
certificação da Farinha da Terra do Sítio José Gordo e 
do Produtor e Pesquisador Agroflorestal Jorge 
Ferreira. Este ano, receberam certificação os 
seguintes bares e restaurantes: Bar Duzé, Gongorê, 
Balacobaco, Casa do Fogo, Bodega do Poeta. Foram 
certificadas também as seguintes instituições e 
empresas de qualidade 2014: Associação dos 
Maricultores da Baía da 
Ilha Grande e Pousada 
N a u t i l u s .  C o m o 
Profissional Qualidade 
2014 foi certificado o 
agricultor Jorge Ferreira e 
como Produto Qualidade 
2014 foi certif icada a 
Farinha da Terra do Sítio Zé Gordo no momento 
representado pelo secretário de Agricultura Izaques 
Merendaz. 

Carbono Compensado

O professor Carlos Fernando Andrade, do 
LEPAC, iniciando a Certificação do Carbono 
Compensado, apresentou o representante da 
Carbono Florestal, Marcos Sgubin e, na sequência, 
o Projeto Recuperação Florestal do Quilombo do 
Cabral.   
Como novidades do ano, apresentou a calculadora 
que mensura o carbono emitido pelo gado e a nova 
modalidade de certificação com base nas emissões 
evitadas,  Os contemplados nesta modalidade 

foram: Irineu Gamarra e Gerson Nunes, pela 
aplicação do dispositivo de células de hidrogênio 
que propicia uma economia de 15% em motores a 
combustão  e a Ladjane, da Coopbrilho, pelas 

emissões evitadas com a 
coleta de mais de um milhão 
de litros de óleo na Baía da 
Ilha Grande promovido 
pela  a campanha – “Não 
jogue seu óleo pelo ralo” / 
Agenda 21 – Prove Inea.
E m  s e g u i d a  C a r l o s 
Fernando sugeriu que os 
recursos do ICMS Verde 

proveniente do coleta do óleo fossem destinados 
através de um lei de incentivo fiscal municipal às 
instituições e empresas que, de forma integrada, 
participem dos projetos da Agenda 21 – 

'Compensação do Carbono', 'Coleta de óleo', 
'Gastronomia e convidou Sílvio Velloso para fazer a 
entrega do Certificado do Carbono Compensado.
Instituições certificadas: 1- Castro Associados; 2- 
Shambhala Lounge; 3- Paraty.com ; 4-Marina Rio 
Paraty; 5-Secretaria do Meio Ambiente de Paraty - 
SEDUMA; 6- Casa Azul Paraty / São Paulo e 
geradores da Flip; 7- Folha do Litoral; 8- Pousada 
Cachoeira Azul; 9- Embarcações: Amor Eterno III, 
Arca do ZÉ, Z Express, Maria Panela, Maria Panela 
II, Paty, Menô Menô, Kraken, Rei Davi.  Também 
foram certificados: Clandestino Street Food, 
Transportadora Santa Clara, Pousada Cachoeira 
Azul, Marina Perequê-Açú,  Pousada Villas de 
Paraty, ,  Pousada Rumo dos Ventos, Restaurante 
Balacobacco.

Coleta de óleo Prove INEA 

Cristiano Lafetá, diretor de Meio Ambiente, 
iniciou sua fala,  relatando a 
operação realizada na Trindade, 
pela Seduma, em conjunto com 
Disque Óleo e Agenda 21, para 
reativar a coleta de óleo, pois 
coletores de São Paulo, sem licença 
de operação, estavam atuando na 
comunidade, sem autorização da 

P re fe i tu ra  e ,  com i s to ,  aca r r e t ando  um 
desorganização na coleta e a perda de divisas do 
ICMS Verde.
Lafeta, também destacou a participação da Águas de 
Paraty como um novo parceiro da campanha “Não 
jogue seu óleo pelo ralo”. Finalizando, convidou o 
secretário de Meio Ambiente, Junior Rameck para 
fazer a entrega dos certificado Prove INEA
Junior Rameck, Secretário do Meio Ambiente,    

complementando a fala de Cristiano 
disse que estas ações são muito 
importante para o desenvolvimento 
sustentável do nosso município e, 
pa r aben i zando  a  t odos  pe l a 
in i c i a t iva ,  f ez  a  en t rega  do 
certificado PROVE da Costa Verde 
para Cris Almeida, representante do 

Sandubas de Paraty e o certificado Qualidade 
Agenda 21 aos profissionais coletadores de óleo da 
Coopbrilho : Simone Vieira de Araújo, Leandra 
Cabral da Silva, José Geraldo Efigênio e Rafael 
Rodrigues Galdino, responsáveis pela coleta de óleo 
vegetal saturado na Baía da Ilha Grande.

Ao final  da cert if icação os part icipantes 
confraternizaram em um coquetel de encerramento, 
com produtos da Gastronomia Sustentável. 

Lia Capovilla, Isis de Palma, Carlos Fernando  
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No contexto da Folia Gastronômica o produtor e 
pesquisador de Agrofloresta, Jorge Ferreira, com a 
participação especial dos Chefes Alex Atala e 
Helena Rizzo, promoveu a Vivência Paraty - Da mata 
para a mesa, no dia 15 de novembro no sítio São José , 
de propriedade de seu pai, José Ferreira, reconhecido 
como um dos  p recursores  do  Pro je to  de 
Agroecoturismo do Movimento Agroflorestal de 
Paraty,  que deu origem à Gastronomia Sustentável de 
Paraty, reconhecida por lei municipal.
O Vivência Paraty teve inicio com a identificação de 
plantas comestíveis da Mata Atlântica, coletadas ao 
longo da trilha que passa por sítios agroflorestais, os 
quais há 20 anos eram pastos ou áreas de monocultura 
da banana e café. Após uma hora de caminhada, a 
comitiva foi recepcionada no Sítio São José por José 
Ferreira, que cedeu a sua aconchegante cozinha 

integrada à horta que fica logo em frente, com 
tempero e verduras e, para complementar o cardápio 
vegetariano , três cabeças de palmito de palmeira 
imperial, coletados de sua Agrofloresta .
Com as dádivas da natureza e a mágica dos chefs da 
Gastronomia e dos senhores da agrofloresta, o 
resultado foi um delicioso cardápio de salada, ortiga 
roxa crua, folha de pisco, tomate cereja e o miolo da 
cana do brejo, palmito de palmeira real refogado 
com orelha de pau (cogumelo) e ortiga e uma 
feijoada vegetal com feijão, tomate, abóbora e 
diversos cheiros verdes (coentro, salsa, pimenta )... 
Um almoço que transbordou em cheiros e sabores de 
comunhão.
Chef  Helena Rizzo - Cada vez eu me encanto mais 
e a gente acaba descobrindo e redescobrindo coisas 
muito incríveis que podem ter grandes utilidades, 
proporcionar grande prazer e saúde também na 
cozinha: ortiga, taioba, palmito, os cogumelos que o 
Jorge tem feito um trabalho incrível, é tudo muito 
novo e muito recente, mas a maneira de entrar em 
contato e estar interagindo, estar trazendo para vida 
assim como uma experiência.
Chef Alex Atala- Eu quero agradecer ao Jorge e a 
Seu Zé de abrir esse espaço incrível de uma mata 
intocada e equilibrada. O que a gente vivencia aqui é 
um exemplo que deve ser seguido por muita gente , 

Mata Atlântica, só 5% dela hoje é preservado e 
atitudes como essa aqui deveriam ser exemplo para 
nós cidadãos, nós que vivemos na cidade, que 
desconhecemos. Isso aqui é um “shopping center”, só 
que o cartão de crédito não passa o dinheiro, aqui é o 
conhecimento e esse conhecimento vale muito mais 
que o nosso dinheiro, ter o luxo de poder dar uma 
caminhada de uma hora, fazer um almoço para 10 
pessoas com coisas colhidas pelo caminho delicioso, 
foi uma experiência que entra para a minha vida.
Jorge Ferreira - Hoje para mim, o fato de trabalhar 
essa gastronomia, essa diversidade que a gente tem da 
floresta, essa saída que é uma aula da mata para a 
mesa, com o Chefe Atala é toda uma continuação de 
um projeto, um trabalho que a gente já vem 
construindo, que eu tenho uma super proposta de 
pesquisa de levantamento dos sabores da floresta, os 
cogumelos, as ervas, os frutos, essa busca do produto 
desses novos sabores para a gastronomia, uma coisa 
super incrível. E ter pessoas do lado já é um 
experiência incrível, de já haver um tempo 
trabalhando com isso é muito gratificante, e ter essas 

parcerias com a Folia Gastronômica, 
parcerias com a Gastronomia 
Sustentável, que construí todos esses 
projetos, é demais, muito forte.

Fórum 28/03 – Coleta do Óleo Vegetal e o ICMS 
Ecológico, Projeto SIM – Sustentabilidade em 

Instituições e Municípios
Eduardo Caetano - Coordenador do Programa de Coleta 
de Óleo Vegetal - INEA PROVE informou que o novo 
Decreto n. 44.543 inclui o óleo de cozinha usado na tabela 
de cálculo do ICMS Verde dos municípios valendo a partir 
de 2014.  
O Prefeito Casé, presente àquela sessão, anunciou a 
criação da Guarda Ambiental e da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e informou que o dinheiro do ICMS Verde 
obtido através da coleta do óleo ficará a cargo do 
COMDEMA sugerir de que forma deverá ser aplicado. 
Clarice Kalume, do Núcleo Especial da Agenda 
21/DIGAT/INEA, propôs maior integração entre a 
Agenda 21 de Paraty e o Projeto SIM – Sustentabilidade 
em Instituições e Municípios  uma agenda ambiental  das 
gestões públicas e a criação de uma agenda 21 da Bahia da 
Ilha Grande. 

Fórum 23/05 – Capacitação aos membros do 
COMDEMA sobre Código Municipal Ambiental

O tema do segundo encontro foi sobre o Código 
Ambiental Municipal, com a proposta de capacitar os 
membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente de 
Paraty. Foram convidados José Nélio de Carvalho 
(COMDEMA), José Ribeiro dos Santos  (IBAP) e Luís 
Fernando Freitas Penteado (LEPAC UNICAMP). 

Fórum 27/06 - Fortalecimento dos Negócios Locais
Sergio Milleto - Alampyme - Sugeriu criar novos produtos 
através do associativismo e parcerias, levantar a vocação e 
vontade da sociedade civil, verificar as necessidades 
grupos locais com a sociedade organizada para fazer um 
núcleo de ação local. 
Walmes Galvão - Gabinete Executivo – Informou que as 
licitações para micro e pequenas empresas foram 
regulamentadas, e muitas empresas cadastradas, criação 
do Balcão do Empreendedor, e sistema que abre CNPJ em 
24h. 
Carla Fonte (SECTUR) – Informou trabalho de 
ordenamento turístico, lei que controla entrada de 
veículos, padronização folheteria, levantamento do 
potencial turístico de base comunitária.  

Fórum 25/07 - Alinhamento de Ações Sebrae e 
Agenda 21 de Paraty

No quarto encontro alinharam-se ações entre o Sebrae e a 
Agenda 21 de Paraty. Esteve presente Vanessa Cohen – 

Coordenadora de Turismo do SEBRAE, informando que 
atualmente o SEBRAE trabalha em quatro projetos 
simultâneos no município. O Secretário Municipal de 
Turismo, Wladimir Santander e demais presentes 
reconheceram a necessidade de estruturar e implementar 
o Passaporte Verde Paraty e viabilizar a consultoria para 
elaboração do documento Agenda 21. 

Fórum 27/8 - Revisão do Plano DLIS 2000 e os 
documentos da Agenda 21 local

Neste foram discutidas  a revisão do Plano DLIS 2000 e as 
estratégias para elaborar o documento da Agenda 21 local. 
Como convidado, Ricardo Voivodic – Geógrafo do 
Serviço de Gerenciamento Costeiro – Gerência de 
Instrumentos de Gestão do Território – GEGET e 
Diretoria de Gestão das Águas e do Território – DIGAT 
apresentou o resultado do Diagnóstico para o Zoneamento 
Ecológico–Econômico Costeiro do Estado do Rio de 
Janeiro – em especial a Zona RH I - Baía da Ilha Grande, 
que pode servir de base para o documento da Agenda 21 
de Paraty. Formou-se um Grupo de Trabalho para definir 
plano e parceiros para levantamento e mapeamento de 
fontes de dados (planos, leis, propostas, diagnósticos, 
etc.) e formatou-se da estrutura do documento Agenda 21 
de Paraty (conteúdo); 
Participantes se ofereceram para o Órgão Diretivo deste, 
representante da Secretaria de Pesca, do Lepac Unicamp, 
Adriana Matoso, Prefeitura (Termo de Referência), 
SEBRAE (Assessoria Técnica) e INEA (Karine Lopes). 
Ricardo Voivodic ficou de incluir o Fórum DLIS Agenda 
21 de Paraty como parceiro regional do Zoneamento 
Costeiro. O Órgão Diretivo ficou de elaborar e enviar um 
cronograma da Agenda 21 aos integrantes do GT e de 
agendar uma reunião técnica com Sebrae e Prefeitura a 
fim de viabilizar a consultoria e demais ações para 
Elaboração do Documento Agenda 21. O ofício foi 
enviado, mas ainda aguarda resposta do Gabinete. 

Fórum 26/09 - Comamp Cadê Você? 
O tema deste encontro foi “Comamp Cadê Você?” e 
contou com a presença de diversas lideranças 
comunitárias. Os principais temas debatidos foram a 
inatividade do Conselho Municipal de Associações de 
Moradores de Paraty e a ausência do Orçamento 
Participativo no Plano Plurianual da gestão executiva. 
Walmes Galvão, então representante do Gabinete 
Executivo, fez um balanço do Plano de Governo das 
Comunidades (assinado pelo Prefeito ainda enquanto 
candidato) elencando as ações que foram implantadas e as 

que não foram durante estes dois anos de Governo. 
O Órgão Diretivo enviou um ofício ao Gabinete 
questionando o por que de a Lei do Orçamento 
Participativo não ter sido cumprida, e ainda aguarda 
resposta. 
Fórum 10/10 – Encontro sobre o Programa Cidades 

Sustentáveis num diálogo entre o Executivo, 
Legislativo e Sociedade Civil.

Prefeito Casé – Balanço das Ações Sustentáveis.
Vereador Vidal – Presidente da Câmara - Investimento em 
transparência das informações e em comunicação nas 
redes sociais e site.
Gilberto de Palma -  Diretor do Instituto Ágora – “Todos 
os municípios signatários do Programa Cidades 
Sustentáveis receberão esta ferramenta, pois ela ajuda a 
fiscalizar e acompanhar o trabalho do Legislativo e do 
Executivo”. Ele informou que o processo de alimentar 
com informações este banco de dados deve ser feito pela 
sociedade civil com o apoio da Câmara de Vereadores. 
Sugeriu que o Fórum DLIS Agenda 21 assuma o 
compromisso de alimentar a plataforma. 
Fórum 24/10 – Integração dos PEAs da Costa Verde  

Segundo Encontro
No segundo encontro sobre Integração dos Programas de 
Educação Ambiental da Costa Verde - PEA estiveram 
presentes os coordenadores dos PEAs da Petrobras e 
Eletronuclear, Marcos Vinícios e Ricardo Donato, 
respectivamente. 
Marcos Vinícios deu informes sobre o resultado do 
diagnóstico realizado no ano passado nas comunidades, e 
que ainda não havia ficado pronto porque foi devolvido 
pelo IBAMA para correção. Disse que a equipe está 
fazendo os ajustes necessários e que só depois virá o Plano 
de Trabalho. Carlos Martins, da Coordenação de 
Licenciamento para Gás e Petróleo do IBAMA, ficou de 
tomar medidas para a integração com a Coordenadoria do 
licenciamento da Usina Nuclear que foi convidada,  mas 
não pode comparecer ao encontro. 
O vereador Vidal se comprometeu a realizar, junto com a 
Agenda 21, um seminário, no ano que vem, com todas as 
instituições envolvidas para que se nivele o conhecimento 
sobre o glossário do direito ambiental e para que se pactue 
as responsabilidades sobre a integração dos Programas.  
Os coordenadores dos Programas de Educação Ambiental 
Marcos Vinicius (Petrobrás) e Ricardo Donato 
(Eletronuclear) se responsabilizaram em trazer soluções 
para integrar as coordenadorias. 

Vivência Agroflorestal- Da mata para a mesa  
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