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Não jogue seu óleo pelo ralo
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Reunião Preparatória Seminário
 de Turismo Sustentável 
  de Base Comunitária 

Dia 03 de fevereiro de 2015 
Local: Espaço do ICMBIO 
Rua 8, casa 3, Portal de Paraty - 9h

Veja vídeo da campanha
   http://goo.gl/vSSMzX

http://goo.gl/IYKE6X

http://goo.gl/qGFC4K

PERMANÊNCIAS
                 &
             DESTRUIÇÕES

http://goo.gl/yuLrif

VETOR-VETUSTO

19ª Reunião Ordinária
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VETOR-VETUSTO  Próxima reunião 03/02/2015
 09:00h às 13h, antigo Cinema
 de Paraty, Praça da Matriz
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Resultados de Lima,  Agenda 21 de Paraty na COP 20

Seis integrantes da Agenda 21 de Paraty e do 
Núcleo de Mídias, Artes e Tecnologias: Lia 
Capovilla, Carlos Fernando Andrade, Márcia 
Nascimento, Isis de Palma, José Domingos 
Vasconcelos e Tymur Klink, estiveram em Lima, 
em dezembro de 2014, para o ¨Encontro Que 
Responsabilidades o mundo necessita frente às 
mudanças climáticas? Por uma nova governança 
ambiental¨. O encontro aconteceu na Comunidade 
Andina, em Lima, Peru, no dia 11 de dezembro de 
2014, durante a Cúpula dos Povos, evento da 
sociedade civil paralelo à COP20. 

O evento foi organizado pelo Fórum 
Internacional Ética e Responsabilidades - Aliança 
de Responsabilidade para Sociedades Sustentáveis 
em conjunto com o mandato do parlamentar andino 
Alber to  Adrianzén.  Est iveram presentes 
representantes de redes internacionais como o 
Fórum Internacional por uma Nova Governança, o 
Fórum Solidariedade Peru, o Fórum Governança 
Costeira América Latina e um representante do 
ministério do Meio Ambiente do Peru.

O encontro teve por objetivo discutir o tema 
das responsabilidades frente às mudanças 
climáticas e lançou o Manifesto de Lima a Paris que 
publicamos aqui nesta edição do Folha Litoral.

Este manifesto aberto inicia um processo 
internacional convidando instituições, redes, 
coletivos, fóruns, movimentos e indivíduos para se 
integrarem a esse grande desafio enviando 
contribuições ou simplesmente firmando este texto 
que será entregue aos governos dos países 
integrantes da ONU. O processo deve culminar com 
uma assembleia cidadã antes da COP 21 em Paris 
em dezembro de 2015. Essa assembleia pretende 
discutir a necessidade de uma Declaração Universal 
das Responsabilidades Humanas complementar à 
Declaração dos Direitos Humanos (leia a 
justificativa no Manifesto de Lima a Paris).

 A equipe do Núcleo de Mídias, Artes e 
Te c n o l o g i a s  a l é m  d o  e n c o n t r o  p e l a s 
Responsabilidades também participaram da 
Marcha pelo Clima em Lima no dia 10 de 
dezembro, no qual foram registradas imagens em 
vídeo. Esse vídeo será editado brevemente pelo 
Núcleo e será uma importante ferramenta de 

d i f u s ã o  d o  M a n i f e s t o  n e s s e  p r o c e s s o 
internacional.

Também participaram da delegação 
brasileira presente no encontro de Lima a 
jornalista e ambientalista Miriam Duailibi e 
Nelton Friedrich, diretor da Itaipu Binacional, que 
estiveram no ano passado em Paraty durante o 
encontro Refletir Brasil 2014.

              

MANIFESTO DE LIMA A PARIS

Apelo à consciência dos detentores de 
poder no mundo 

N ó s ,  c i d a d ã o s  d o  n o s s o  ú n i c o , 
insubstituível e frágil planeta, a nossa casa comum 
–nosso oikos –, assim como os economistas, os 
líderes políticos e espirituais e dos mais diversos 
campos de atuação, todos sabemos que: 

1. a escala e a irreversibilidade das 
interdependências existentes entre os seres 
humanos, as sociedades e a biosfera constituem 
uma situação radicalmente nova na história da 
humanidade, que a conduz de modo irrevogável a 
um destino comum; 

2. a manutenção dos estilos atuais de vida e 
desenvolvimento, aliada à tendência a limitar as 
nossas próprias responsabilidades, é incompatível 
com a harmonia entre as sociedades, a preservação 
da integridade do planeta e a salvaguarda dos 
interesses das gerações futuras; 

3. a magnitude das mudanças necessárias 
está acima do âmbito apenas individual e exige o 
envolvimento coletivo das pessoas e instituições, 
públicas e privadas; 

4. os procedimentos legais, políticos e de 
gestão financeira existentes, tanto quanto o 
controle das instituições públicas e privadas, em 
especial daquelas cujo impacto é global, não nos 
i n c e n t i v a m  a  a s s u m i r  p l e n a m e n t e  a s 
responsabilidades devidas e, muitas vezes, até 
mesmo incentivam a irresponsabilidade; 

5. a consciência da responsabilidade 
compartilhada que devemos ter em relação ao 
planeta é condição de sobrevivência e progresso 
da humanidade; 

6. a nossa co-responsabilidade maior, para 
além dos interesses legítimos de nossos povos, é 
preservar o planeta evitando que grandes 
desequilíbrios criem desastres ecológicos e sociais 
que afetem os povos da Terra; 

7. levar em conta os interesses da 
comunidade, e reciprocamente de seus membros, 
é base para a construção da confiança mútua, da 
sensação de segurança e do respeito à dignidade e 
aos direitos de cada um; 

8. a proclamação e a busca de direitos 
universais não são suficientes para adequar nossos 

comportamentos, da mesma forma que o 
reconhecimento de direitos por si só não fazem 
sentido quando as instituições não têm capacidade 
de garantir sua aplicação; 

 9. estas constatações exigem a adoção de 
pr incípios  é t icos  comuns que inspi rem 
comportamentos e regras, tanto no nível individual 
como no de toda a sociedade.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL 
DAS RESPONSABILIDADES 

É preciso adotar urgentemente a Declaração 
Universal das Responsabilidades Humanas. Ela irá 
mediar as relações entre Estados e povos, será 
divulgada para todos os setores da sociedade e será 
a  b a s e  d o  d i r e i t o  i n t e r n a c i o n a l  d a 
responsabilidade, indispensável para assumirmos 
nossas interdependências e fazer de nós, pessoas 
do mundo, uma comunidade de destino, pessoas 
com um destino comum. Todos devem se 
comprometer a aplicá-la na Constituição dos 
Estados e das leis do direito nacional. 

      Esta Declaração estabelece oito princípios: 

1. O exercício das responsabilidades de cada 
um é a expressão da sua liberdade e dignidade de 
cidadão da comunidade global; 

2. Todo ser humano, como indivíduo ou 
parte de um coletivo, tem responsabilidade com os 
outros, com a comunidade próxima e distante e em 
relação ao planeta, proporcionalmente à riqueza, 
ao poder e ao conhecimento de cada um. 

3. Esta responsabilidade implica em levar 
em conta os efeitos imediatos ou tardios de todas as 
ações, para prevenir ou compensar os danos que 
foram cometidos intencionalmente ou não, mesmo 
que não estejam sujeitas à punição da lei. Isso se 
aplica a todos os campos da atividade humana e em 
todas as escalas de tempo e espaço. 

4. Esta responsabilidade é inalienável 
quando o dano é irreversível. 

5. A responsabilidade das instituições, 
públicas e privadas, independentemente das regras 
que as regem, não exime a responsabilidade dos 
seus líderes e vice.versa. 

6. A posse ou uso de um recurso natural 
induz a responsabilidade para uma melhor gestão 
do bem comum. 

7. O exercício do poder só é legítimo quando 
está a serviço do bem comum e quando quem o 
exerce responde pelos seus atos e é controlado por 
aqueles em nome dos quais esse poder é exercido. 

8 .  N i n g u é m  e s t á  i s e n t o  d e  s u a 
responsabilidade em nome de sua impotência, se 
ele não fez o esforço para se unir a outros, ou em 
nome de sua ignorância, se ele não fez um esforço 
para aprender e se informar. 

    Delegação do Brasil no Encontro de Lima: Tymur Klink, Lia Capovilla, José Domingos Vasconcelos, Isis de Palma, Miriam Duailibi, Nelton Friedrich, Márcia Nascimento e Carlos Fernando Andrade. 
      Lançamento do MANIFESTO de LIMA A PARIS-Ricardo Jimenez e Isis de Palma, Fórum Ética e Responsabilidades, representantes  regionais, América Latina.                 Entrega formal do Manifesto 

de Lima a Paris - Júlio Díaz Palacios (à esq), assessor de Mariano Castro, vice-ministro do Meio Ambiente do Peru, Isis de Palma e Alberto Adrianzén, parlamentar andino.    
*** ***
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Certificação PROVE Angra dos Reis 

   N o  d i a  2 9  d e  d e z e m b r o  d e  2 0 1 4 
estabelecimentos comerciais de Angra dos Reis, que 
participam da Campanha Prove-INEA –“Não jogue 
seu óleo pelo ralo”, foram certificados em cerimônia 
na Câmara de Vereadores do município, evento que 
também destacou a lei de coleta de óleo de autoria do 
Vereador Eduardo Godinho, que tem como 
prerrogativa a implantação do programa de 
educação ambiental de coleta óleo na rede municipal 
de Angra dos Reis, através da difusão da campanha - 
“Não jogue seu óleo pelo ralo” que em sete anos já 
coletou um milhão de litros de óleo na região da 
Costa Verde, graças às parcerias institucionais, 
empresas, prefeitura, restaurantes e, em especial, a 
participação das escolas municipais de Angra dos 
Reis.
        O evento foi presidido pelo vereador Eduardo 
Godinho, que compôs a mesa com a participação de 
Lia Capovilla – coordenadora da Agenda 21 de 
Paraty e Pedro França, presidente do Comitê de 
Bacia da Baía da Ilha Grande. Para compor o 
plenário, Godinho convidou Domingos Oliveira - 
Jornal Folha do litoral, Vanessa Vale, Relações 
Públicas da Defesa Civil. Para representar os 60 
restaurantes de Angra dos Reis, certificados pelo 
Prove -Inea, foram convidados o Sr. Jovino Luiz - 
Restaurante Jangos Bar e Corina - Restaurante Casa 
Nova. 

Eduardo Godinho, vereador – Estamos realizando 
esta sessão da Câmara com o objetivo de certificação 
dos estabelecimentos que participam do programa 
Prove de coleta de óleo – “Não jogue seu óleo pelo 
ralo”, com base na lei que fizemos na nossa 
legislatura. A lei dispõe sobre como o comércio e as 
escolas municipais devem participar da coleta do 
óleo vegetal saturado, para que o mesmo não seja 
jogado no lixo, no ralo, no solo, de forma que 
também possa introduzir  uma cultura de 
preservação do meio ambiente junto às crianças nas 
escolas. Dessa forma fico muito feliz de poder estar 
presidindo esta seção de certificação dos 
estabelecimentos que fazem esse trabalho de coleta 
de óleo. Anteriormente para esse serviço os 
comerciantes precisavam pagar para a destinação 
final deste resíduo. Atualmente é oferecido 
gratuitamente, através de uma parceria do INEA, 
Agenda 21 de Paraty e a Prefeitura de Angra dos 
Reis. Com este projeto o município também está 
sendo beneficiado com os recursos do ICMS Verde.

Lia Capovila - A minha missão aqui e falar sobre o 
Fórum da Agenda 21 Paraty que começou em 2000 e 
desenvolve essa campanha de coleta de óleo, como 
também os projetos do Carbono Compensado e 
Gastronomia Sustentável, porque a nossa região 
recebe muitos visitantes e também tem um caráter 
econômico relevante para o estado. Então 
desenvolvemos essa campanha para alertar a 
comunidade, promovendo essa cultura do 
desenvolvimento sustentável. Parabenizo o 
vereador, a prefeitura e todas as instituições, INEA o 

Comitê de Bacias. Pois sabemos que essas 
instituições sabem da importância de haver 
realmente um desenvolvimento econômico feito de 
uma maneira consciente, nesse momento  e para o 
resto do século 21. 

Pedro França, presidente do Comitê de Bacia da 
Baía da Ilha Grande - Nós entendemos que cada litro 
de óleo recuperado é menos um milhão de litros de 
água que seria contaminado, então todos ganhamos 
com isso, pois teremos uma baía com corpos 
hídricos com menos alguns litros de óleo e com bem 
menos poluição; isso é importante, não só para 
quem está na região da Baía da Ilha Grande, mas 
também para quem vem visitar a região e desfrutar 
da beleza que temos. O Comitê, sempre que 
possível, contribuirá com Agenda 21 e também com 
a Câmara de Vereadores e com o município de 
Angra dos Reis, e de certa forma, colocar para a 
sociedade a importância de ampliarmos  a  coletar o 
óleo dentro desse conceito de sustentabilidade que é 
muito importante para a nossa região.

Domingos Oliveira, Jornal Folha do Litoral e 
coordenador da campanha – ‘’Não jogue seu óleo 
pelo ralo” –  A coleta do óleo é muito importante, 
não só pela coleta em si, mas porque promove um 
programa de educação ambiental  para  a 
comunidade, empresários, e envolve as escolas 
onde a crianças passam a ter o conhecimento de que  
um resíduo que ia gerar um impacto ambiental pode 
ser reaproveitado para ser transformado em 
biodiesel , sabão e ração animal.
       Por incrível que pareça, tivemos um grande 
apoio do empresários e das instituições, mas não 
conseguimos chegar no principal objetivo, que é a 
ecopedagogia, de realmente sensibilizar as 
Secretarias de Educação dos municípios, não só 
para adotar a coleta do óleo, mas também 
desenvolver o programa de Agenda 21, porque 
muita gente fala de sustentabilidade, mas não sabe o 
que realmente significa Agenda 21, muitas 
instituições até promovem a moda do ecofashion da 
bandeira verde, mais um marketing para vender 
produtos. Vejo na Agenda 21 como mais um 
instrumento que as comunidades e o poder público 
pode se apropriar para melhorar a qualidade 
socioambiental da Costa Verde.
      Então, agradeço muito essa oportunidade de 
estar aqui e  acho que vai ser bacana essa nossa 
interação pois vamos ter que ir  para o fronte 
mesmo. Acredito que, com essa lei, vamos retomar 
essa liderança de Angra dos Reis e quem sabe 
sensibilizar Paraty, que iniciou com essa lei e, por 
incrível que pareça, temos menos escolas em Paraty 
aderindo à campanha do que em Angra dos Reis, 
que, hoje, realmente é nossa referência. Muito 
obrigado e vamos em frente.

Vanessa Valle, Relações Públicas - Defesa Civil – 
Nós do Comitê de Bacias e Defesa Civil estamos à 
disposição para ajudar. Somos parceiros em todos e 

quaisquer projetos que visem à preservação do meio 
ambiente, dos recursos hídricos. A Agenda 21 de 
Paraty está de parabéns, a gente precisa trazer 
Agenda 21 para Angra dos Reis e estamos à 
disposição e estou muito satisfeita vereador 
Gordinho que a Câmara é uma parceira desse projeto 
e isso e só um pontapé inicial para outros projetos 
que irão beneficiar a região.

Carina Vasconcelos, Restaurante Casa Nova – A 
gente está colaborando e todo mês eles vão lá e 
recolhem o óleo, até porque restaurante usa muito. 
Imagina se isso tudo fosse para o ralo, como não 
estaria. Com  tanto restaurante tendo essa iniciativa 
colaborando é ótimo toda população colaborar e dar 
segmento a essa campanha e que fique mais forte e a 
próxima que tiver esse plenário esteja mais cheio 
para o pessoal ter mais conhecimento.

Jovino Luiz, Restaurante Jangos Bar - Em 1984 eu 
lancei o Jango Bar, era a maior dificuldade, eu 
gastava uma base 40 litros de óleo, porque o óleo 
você tem que usar duas a três vezes para fritar e tem 
que jogar fora, porque senão a fritura perde 
qualidade. Fiquei muito feliz quando começaram a 
pegar o meu óleo,  pois esse óleo que eu mandava 
para pia e ia pelas tubulações para dentro de um 
tambor lá embaixo na casa de máquinas dentro da 
embarcação, o que eu fazia era colocar 3 a 4 
detergentes para bater com o óleo para  chegar no 
Aquidabã descarregar, era uma dificuldade, hoje 
estou satisfeito porque eles chegam lá eles, pegam o 
óleo já deixa o tambor vazio. Que Deus a proteja que 
seja sempre assim, estou feliz da vida.

         Restaurantes Certificados pelo Prove
 Pousada Verde Mar; Saveiros Praia do Machado; 
Recanto da Praia; Gomes Maciel Alimentações; Bar 
do Doriel; Restaurante Sabor da Roça; Colégio 
Naval; Restaurante Porto Sid Bracui; Transpetro; 
Restaurante Icar; Lanche Yuburguer; Hotel Pestana; 
Bar da Praia Aquidabã; Dom Claudio; Restaurante 
Amigão; Restaurante Pousa da Cardoso; Pousada 
Angra Bela; Pousada Comando Geral; Restaurante 
Mar e Sol; Bar Djos; Restaurante Albatroz; Padaria 
Colírio do Bairro; Restaurante Caminho da Praia; 
Hote l  do  Bosque;  Quiosque  do  Bosque; 
Hospedagem I; Restaurante Gabi; Cozinha Risoma; 
Restaurante Dona Onça 1 E 2; Ajk Verolme; Ajk 
Marinas; Conversa Fiada; Hotel Porto Bali; Costela 
Japuiba; Jangos Bar;  Casa Nova Centro e  
Balneário; Bar Kizomba dos Palmares; Restaurante 
Baritimo Grill; Delícia da Lurdinha; Boteco da Arte; 
Cabana da Pizza; Restaurante Dito; Flor Magio; 
Restaurante La Bambina; Lena Salgados; Miague 
Sushi; Nova Casa Centro; Padaria Pão & Acessórios; 
Dois Irmãos Lojas 100; Restaurante Feijão com 
Arroz; Restaurante Sabor a Kilo; Samburá-
Balneário;  Samburá - Hotel Melia; Sushi Dos Reis; 
Sabor de Minas; Vermelhinho de Garatucaia; 
Multimarket Ribeira; Supermarket Nova Angra 
Ponto de Coleta; Escola Ururai; Casa do Mar-Ilha  
Gipoia.

 A esquerda:  Lia Capovilla – coordenadora da Agenda 21 de Paraty; Vereador Eduardo Godinho e  Pedro França, Dir. Comitê de Bacia da Baía da Ilha Grande, na 
abertura do evento.  Á direita : Ladjane Francisco- Dir. Coopbrilho;  Daniel dos santos - Lena Lanches; Carina Vasconcelos - Casa Nova;  Jovino Luiz - Jamgos Bar; 
Vereador Godinho; Caio Francisco - Missão Rio Óleo; Lia Capovilla e Pedro França  fazem a entrega dos certificados  aos restaurantes que no ato representaram os 

sessenta estabelecimentos certificados pelo PROVE. 
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          No espaço atemporal da velocidade da luz de 
um caracol, sem pressa e, a seu tempo, referenciado 
nas vivências videocaleidoscópicas das sequências 
de Fibonacci, dos ECOS da TV,  renasce no Núcleo 
de  Mídias  Arte  e  Tecnologias ,  as  novas 
possibilidades do espiral do Nautilus,  de  
interpretar o passado e reescrever um futuro nutrido 
pela força de coesão dos princípios e valores de seus 
promotores que, em síntese, se traduz na missão de 
desenvolver e aplicar tecnologias para a 
d e m o c r a t i z a ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  ‘‘ d o 
conhecimento’’, promovendo a cidadania, a 
inovação,  as  ar tes  e  a   sustentabi l idade 
socioambiental.

        Em consonância com este fractal, dia quatro de 
janeiro de 2015 foi então marcado pela fundação do 
Núcleo de Mídias, Artes e Tecnologias, que 
aconteceu em sua sede na Rua Guimarães Rosa,  
bairro do Portal das Artes, em Paraty (RJ).  

     Os trabalhos foram presididos por Walmes 
Galvão, cuja plenária, em consenso, aclamou 
Maurice Capovilla  como presidente de honra da 
assembleia. Na sequência, Lia Capovilla anunciou a 
razão social da entidade (Organização Social), 
finalidades, objetivos prioritários e as diferentes 
modalidades de associados que o Núcleo vai 
admitir:  Fundador, Contribuinte, Efetivo, 
Benemérito e Institucional. A seguir, discorreu 
sobre as instâncias de decisão e administração da 
entidade: Assembleia Geral,  Conselho de 
Planejamento e Gestão, Diretoria Executiva e 

Conselho Fiscal.

Lia Capovilla - Com a fundação dessa ONG, 
estamos preparados pra começar a desenvolver 
novamente um projeto de comunicação no 
mun ic íp io ,  f azendo ,  numa  ve r são  ma i s 
contemporânea daquilo que já foi a ECO TV nos 
anos noventa, uma tentativa para manter um espaço 
de comunicação com a comunidade, aberto à 
vontade de tentar recuperar também todo aquele 
material da antiga ECO TV, que são 1900 fitas de 
vídeos que já estão aqui, que contam a história 
recente da cidade. Para nós esse material é de um 
valor tremendo, é uma honra muito grande estar nos 
responsabilizando por esse acervo, tenho certeza 
que a cidade inteira tem a maior consideração e o 
maior respeito também.

         O Núcleo já nasce com a parceria da Agenda 
21 e com o Fórum Internacional de Ética e 
Responsabilidade, porque dentro do Núcleo um dos 
objetivos é trabalhar com desenvolvimento 
sustentável e com cidadania, e essa é uma linha que 
a gente pretende seguir na questão da educação 
ambiental, que foi uma coisa que a ECO TV fez com 
muita natureza, de uma forma muita espontânea e a 
gente quer dar prosseguimento a esse trabalho e a 
Agenda 21 tem tudo aver com isso.

Walmes Galvão - ...O Núcleo de Mídias, Artes e 
Tecnologias, é uma iniciativa que pretendemos que 
cresça e floresça, consiga trabalhar com a juventude 
de Paraty e, principalmente, trabalhando com a 
consciência cidadã na busca de melhor qualidade de 

vida pra todos.

Rogério Castilho - ... Estamos reunidos com as 
pessoas cujo objetivo é transformar isso num sonho 
que espalhe cultura, espalhe conhecimento e 
profusão na cidade.

Tymur Klink - ... O Núcleo na verdade vai ser um 
gestor de ideias, um centro de conhecimentos e de 
geração de meios para se distribuir o conhecimento 
que, afinal, o conhecimento não existe se não for 
transmitido.

Nena Gama - Dar continuidade a um trabalho que 
foi tirado, infelizmente, através da desativação da 
ECO TV e temos aí esse grupo tão empenhado em 
manter essa atividade ligada ao áudio visual, ao 
registro da memória da nossa cultura tão viva... 
acho da maior importância esse trabalho que está 
sendo feito e é claro temos a obrigação de colaborar.

Maurice Capovilla - ...A fundação do Núcleo de

Mídias, Artes e Tecnologia, é um novo porvir na 
cultura de Paraty. É com grande satisfação que eu 
estou presente com minha mulher e com os meus

companheiros para comemorar essa data que vai ser

histórica.

Isis de Palma - Estamos numa etapa importante de 
um processo que já vem de longa data, que nasceu 
com a ECO TV, tem uma bela história e agora 
vamos lançar uma nova fase de criação, de 
colaboração, de corresponsabilidade, criando 
novas oportunidades e abrindo um canal de 
comunicação para a comunidade.

 Núcleo Mídias Artes e Tecnologias  
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19ª Reunião Ordinária 
                   O Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía 
da Ilha Grande (CBH-BIG) concluiu as atividades de 
2014 em sua 19ª Reunião Ordinária Plenária, no dia 
16 de dezembro,  na  Vila  Residencial  da 
Eletronuclear, com a participação de mais de 30 
membros do Comitê.
Dentre os pontos discutidos estiveram os Planos de 
Saneamento Básico das cidades de Angra dos Reis e 
Paraty e a homologação do Plano de Atividades para 
2015. Além disso, foi feita a homologação e a 
escolha de componentes para o Grupo de 
Acompanhamento do Contrato de Gestão INEA 
02/2012, celebrado entre o INEA e a FADUC.

                                        Oficina
     A Oficina de Planejamento Participativo foi 
comandada pela jornalista ambiental Anne Raquel 
Sampaio. Divididos em grupos, os representantes 
desenvolveram e deram contribuições em ações para 
os eixos: Planejamento e Política, Proteção e 
Conservação da Biodiversidade, Mobilização, 
Capacitação e Educação Ambiental, Gestão de 
Monitoramento da Delegatária e Saneamento e 
Monitoramento Ambiental.

                                     Opiniões
Alexandre de Oliveira (CODIG) – ...estamos 
combinando o Comitê de Bacia com zoneamento 
ecológico econômico costeiro em que juntaremos 

essas duas ferramentas poderosas de planejamento 
territorial; então a participação permanente da 
sociedade cobrando os governos a ação para que as 
atitudes e os planos que vão ser desenvolvidos daqui 
para ano que vem floresçam...
Cristiano Lafetá (SEDUMA Paraty)-A água é o 
bem maior da humanidade e a gente não pode 
delegar a gestão da água ao governo ao um órgão 
especifico ou a uma empresa , a água e de todos e o 
Comitê de Bacia é o espaço onde todos podem 
participar e decidir efetivamente sobre como a gente 
vai usar a nossa água, de que forma vai preservar 
para as gerações futuras.
Ulisses Manssur (FADUC) - Estamos realizando 
uma oficina de planejamento para investimento do 
comitê para 2015, visando principalmente a 
contratação do Plano de Bacia que vai nortear a 
curto médio e longo prazo as ações de investimentos 
na bacia.
Rafael Ribeiro  ( Secretaria de atividade econômica 
Angra) – A prioridade é a integração com as 
comunidades, no sentindo da gente estar com um 
plano de ação no sentindo de proteção dos recursos 
hídricos; hoje a água mais do que nunca tem um 
valor inestimável e não podemos continuar 
degradando e destruindo os nossos recursos.
Tiago Rocha (Projeto BIG) - O que foi muito 
discutido foi o acompanhamento do zoneamento 
ecológico econômico costeiro e as ações 

relacionadas,  a capacitação e mobilização social e 
também como ser e poder atuar como grande 
articulador no território provendo as demais 
agendas com Agenda 21, como plano municipal da 
Mata Atlântica que está sendo discutida em Paraty e 
acompanhar também os planos de saneamento 
municipais de Angra e Paraty.
Breno Ever (FADUC)- Nosso Plano de Bacia na 
verdade já começou em maio desse ano com o CAR 
(Cadastro Ambiental Rural), esse cadastro na 
verdade e uma ferramenta de gestão e planejamento 
para o município e o produtor rural porque é gerado 
um mapa da propriedade com a área consolidada, os 
cursos de água,  as áreas de preservação 
permanente... 
Pedro França (Dir. CBH-BIG) - Conseguimos 
avançar nos sentido de aprovar o plano de metas de 
2015 ,  co locando  a  nossa  p r io r idade  no 
acompanhamento da construção do plano de bacia. 
Com relação a Agenda21 a nossa proposta e 
fortalecer cada vez mais essa parceria.
G l a u c e  S a m p a i o  ( I N E A / G E A G U A ) -  O 
saneamento é a área onde se deve ter maior 
investimentos, porque com o saneamento a gente 
vai deixar de lançar efluentes, resíduos nos corpos 
hídricos e aí melhora a qualidade das nossas águas.   
Então vejo que a quantidade de água e qualidade de 
água são os principais pontos de relevância nos 
trabalhos Comitê da Baía da Ilha Grande.


