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Da ignorância ao caos, do caos à consciência.

 Apesar de ser uma praticante da yoga, 
ciência milenar desenvolvida 
pelos indianos, e de meditar 
com certa regularidade, ainda 
m e  s i n t o  a b a l a d a  p e l o 
sen t imen to  de  r evo l t a  e 
i n d i g n a ç ã o  d i a n t e  d o s 
a c o n t e c i m e n t o s  n e s t e 
planeta.O comportamento 
ganancioso,  resultado da 

ignorância da humanidade, grande causador do 
sofrimento de populações inteiras, é o que me move 
no sentido contrário do caos. Apesar de saber que faz 
parte do jogo ilusório da vida e do processo de 
evolução da humanidade, presenciarmos tudo isso e, 
de certa forma, ser grata por tudo, me sinto no dever 
de contribuir com a harmonia deste planeta.

 Por esse motivo vos digo: não é novidade 
que diversos estudos apontam a necessidade da 
sociedade reorganizar-se completamente, reduzindo 
gastos energéticos,  desenvolvendo novos 
mecanismos políticos e econômicos, internacionais 
e holísticos, para lidar com um mundo de recursos 
limitados. Então, o que estamos esperando? O 

gover n o ? 
Tamb ém não é 
novid ade que 
nosso

s governantes não conseguem gerir o país de 
maneira adequada. Somos nós sociedade,  
incluindo governo, setor privado e sociedade civil, 
que necessitamos agir em comum acordo. O 
processo de reorganização é de dentro para fora, 
começa pelo indivíduo, pela mudança individual de 
comportamento. Na escala de um planeta, eu diria 
que este processo começa pelas cidades.  C o m 
isso, quero dizer, em resumo, que a salvação da 
pátr ia  ou do planeta  es tá  nas  mãos das 
cidades/municípios por meio de tratados locais e 
regionais em favor da harmonia entre os setores 
socio-economico-ambientais.  

 Em Paraty, este processo está muito fácil 

de acontecer, em especial por suas características 
peculiares e pela qualidade e diversidade de dados 
disponíveis (estudos e projetos). Como fazer este 
tratado acontecer? Através de fóruns inteligentes de 
debates (Agenda 21), com abrangente participação 
social, apoiada em mídias digitais, capazes de 
impulsionar a implantação inovadora deste novo 
sistema de revolução contemporânea da economia 
sustentável.
 É preciso sair da ignorância. Para isso 
precisamos ajudar, antes a nós mesmos, a 
desembaçar nossa própria visão e, depois, com a 
mudança de hábitos, servir de exemplo para a 
mudança do outro! A ignorância é cega e o homem 
aprende por observação. Têm muita gente boa e 
capaz de multiplicar a mudança de atitude no 
planeta. O universo conspira a favor da harmonia. 
Na ecologia chamamos isso de resiliência. Por isso, 
temos a natureza a nosso favor, só precisamos dar as 
mãos e trabalhar de forma coletiva, com bom senso 
e consenso. Não é tão difícil, eu acho, pois ainda 
tenho esperança no potencial Consciente da 
humanidade e também acredito que podemos 
desenvolver mais do que 10% da nossa capacidade 
mental. 
 Grazzielle Zacaro - Eng. Ambiental

Numa Avaliação de Impacto dos conflitos, de terra ao 
desenvolvimento turístico, das usinas nucleares aos 
festivais, dos grandes empreendimentos aos 
microempresários das costeiras, Paraty ainda encanta 
e surpreende, apesar de tantas contradições. A 

temperança entre opressores 
p o d e r o s o s  e  i n i c i a t i v a s 
s o c i o a m b i e n t a i s  é  u m a 
conquista das comunidades 
que se organizaram, resistem 
em suas  t e r r a s ,  e  e s t ão 
construindo novas realidades, 
p a r a  s e  e q u i l i b r a r 
r a z o a v e l m e n t e  e m  u m a 
pirâmide que não reservou para 

elas o melhor lugar.
       Este Trabalho de Conclusão de Curso do MBA 
em Negócios Socioambientais , procurou inventariar 
e avaliar as principais iniciativas e negócios 
socioambientais em curso em Paraty. As conclusões 
apontam alguns gargalos e recomendações para a 
consolidação e conservação da paisagem cultural de 
Paraty, seu principal capital para o desenvolvimento 
sustentável.
     A avaliação realizada considera os processos de 
resistência, resiliência e integração entre a 
fragilidade da cultura caiçara, os empreendedores 
socioambientais, a governança almejada, e o 
desenvolvimento turístico que, cada vez mais, 
conecta Paraty aos desafios globais do século XXI. 
    Foram abordadas 23 iniciativas, desde programas 
de governo, como o Zoneamento Ecológico 

Econômico da Baía da Ilha Grande e a gestão das 
áreas protegidas, até negócios socioambientais como 
o Sitio São José, do Zé Ferreira, e o turismo de 
aventura, estudo do meio e valorização cultural no 
Saco do Mamanguá. 
     O retrato deste momento demonstra que Paraty 
está em plena construção do seu futuro, sobre bases 
fragilmente sustentáveis, que tem boa chance de se 
consolidar. Eventos internacionais, novos arranjos 
produtivos, bem como coletivos temáticos, conectam 
diferentes interesses, culturas e classes sociais, que se 
encontram na praça, na roça, na floresta, no mar. 
Todos podem ganhar. Todos se fazem respeitar, 
ninguém mais abaixa a cabeça. A não ser para escapar 
dos tiroteios, que trouxeram para o Centro Histórico, 
neste carnaval, a dura realidade do lado B de uma 
marchinha em que nem tudo são flores.
As iniciativas abaixo listadas foram abordadas e, de 
alguma forma, avaliadas nos seguintes aspectos : 
objetivo, proposta de valor, resultados,abrangência e 
relevância.A avaliação foi realizada em caráter de 
trabalho acadêmico, e teve como base informações 
prestadas por cerca de 50 atores sociais entrevistados, 
visitas de campo, participação em eventos e vivência 
da autora em Paraty por meio de iniciativas e projetos 
nos quais esteve envolvida desde os anos 80. 
A realização de uma avaliação com a participação dos 
principais envolvidos, no âmbito do Fórum 
DLIS/Agenda 21, seria altamente recomendável.  
Iniciativas e negócios socioambientais:Agrofloresta: 
Eraldo Alves e Zé Ferreira;Campanha "Nao Jogue 
seu óleo no ralo" Candidatura de Paraty a Patrimônio 

Mundial Consolidação da gestao do Parque 
Nacional da Serra da Bocaina em TrindadeFórum 
das Comunidades Tradicionais Forum DLIS/ 
Agenda 21/Folha do LitoralGestão Integrada do 
Ecossistema da Baía da Ilha GrandeGestão Turistica 
e Socioambiental da Praia do SonoIniciativas 
Municipais:  Código Ambiental de Paraty, 
Sustentabi l idade do tur ismo   Interaçao 
Paraty/Refúgio MamanguáIPECA - Permacultura 
CaiçaraMosaico Bocaina Movimento Gastronomia 
SustentavelObservatório de Territórios Sustentáveis 
e Saudáveis da BocainaPavimentação da rodovia 
Paraty/Cunha e consolidação do Parque Nacional da 
Serra da Bocaina em Paraty Processo de 
Recategorização da Reserva Ecologica Juatinga e 
Área Estadual de Lazer de Paraty MirimProjeto Aves 
d e  P a r a t y P r o j e t o  C a r b o n o 
Compensado/LEPACQuilombo do Campinho da 
Independência – Protagonismo Social, Turismo 
Etno EcológicoReestruturação do Conselho 
Consultivo da Área de Proteção Ambiental - APA 
CairuçuRevisão do Plano de Manejo da da Área de 
Proteção Ambiental - APA CairuçuSaneamento de 
Paraty, “Águas de Paraty”

 Adriana Mattoso, Arquiteta e fotógrafa, trabalha 
com planejamento estratégico e implantação de 
áreas protegidas. É supervisora técnica do Programa 
de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar na 
Fundação Florestal em São Paulo.

Da ignorância ao caos, do caos à consciência
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   Atenção Jovens!

Se você tem entre 13 e 18 anos e se 
interessa por DANÇA, venha para a 
Cia DançanteAto.
A Cia DançanteAto é profissional e 
p r e p a r a  v o c ê  p a r a  o s  t e s t e s 
profissionalizantes. 
As inscrições estão abertas e a 
audição será dia 04/03 às 18h na sede 

do Silo Cultural próximo ao CIEP.

INSCRIÇÕES: Silo Cultural - Centro 
Histórico (R. Dr. Samuel Costa, 12, em 
frente à Casa da Cultura). Mais 
in formações:  (24)  3371-6510 | 
silocultural@gmail.com

AUDIÇÃO: 04/03/15 às 18h no Silo 
Cultural próximo ao CIEP (R. D, nº 30)
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Paraty referência em reciclagem de entulho
       No atual contexto global, referenciado na 
Agenda 21, é primordial melhorar e otimizar os 
processos de construção civil. A reciclagem do 
entulho de obras é uma solução para os materiais 
que são inevitavelmente descartados, pois o mais 
adequado é melhorar a ecoeficiência da engenharia 
de construção. Isso conduz a uma redução e 
reaproveitamento dos entulhos, que terão como 
resultado um ganho econômico e ambiental para os 
empresários e comunidade, através da geração 
empregos diretos e indiretos, além do aumento da 
vida útil dos aterros sanitários, redução dos gastos 
com a logística de transportes dos resíduos sólidos, 
proporcionando o desenvolvimento sustentável 
para o município e para a região.
          Um exemplo em Paraty é a empresa Santa 
Clara Transporte e Serviços Ltda, a qual é 
licenciada pelo INEA e participa do programa de 
Compensação de Carbono,que foi avaliada através 
de um projeto do LEPAC-UNICAMP, pelo 
especialista Christian F. de Jesus. A empresa separa 
a madeira e a doa para alambiques e casas de 
farinha. Também os materiais recicláveis são 

doados para um reciclador vizinho à empresa. O 
entulho restante é então processado em uma 
grande britadeira, gerando quatro tipos de 
materiais, que retornam para a construção civil.
       E studos da Politécnica da USP, realizados em 
2014, evidenciam que o país gera em torno de 100 
milhões de toneladas de entulho ao ano, que são 
aproximadamente 2/3 em massa dos resíduos 
sólidos urbanos. Isso significa que cada habitante 
produz o equivalente de 0,5 tonelada ao ano. Com 
base nesses dados, é gerado em torno de 20 mil 

toneladas de entulho ao ano em Paraty.
       Segundo o gerente administrativo da empresa 
avaliada, Danilo R. Calvo, é processado 
aproximadamente 50m3 ao dia,ou seja, 18 mil 
toneladas de entulho ao ano, que são provenientes 
de toda a Costa Verde. Isso inclui entulhos 
provenientes das obras do complexo Angra e do 
estaleiro Brasfels. Com base nestes dados, 
podemos afirmar que Paraty é uma referência em 
reaproveitamento dos resíduos da construção 
civil, graças ao trabalho da Empresa Santa Clara, 
que tem grande relevância na redução do impacto 
desses resíduos sólidos no meio ambiente, na 
região. Afinal, nada gera tantos resíduos sólidos e 
impacta o meio ambiente em toda a sociedade do 
que a construção civil.
Christian Fialho de Jesus/FEC- (Engenharia 
Civil/UNICAMP) com especialidade em gestão 
de recursos Hídricos, Energéticos e Ambientais, 
e s p e c i a l i s t a  e m  G e s t ã o  A m b i e n t a l  e 
Sustentabilidade e em Engenharia de Produção e 
Licenciado em Física.

Já faz alguns anos que alunos da UNICAMP têm 
vindo a Paraty nos meses de verão, para realizar 
projetos curtos de Educação Ambiental. Trata-se 
de uma antiga disciplina optativa de graduação do 
Instituto de Biologia da Unicamp (BE-597), 
coordenada pelo professor Carlos Fernando 
Andrade. Até 2007 a disciplina foi ministrada em 
Campinas e, depois, com a criação do LEPAC 
(Laboratório de Estudos e Pesquisas em Artes e 
Ciências em Paraty) essa disciplina passou a ser 
realizada com uma parte teórica em Campinas e os 
projetos de campo em Paraty. Os alunos que têm se 
matriculado na BE-597 Educação Ambiental são, 
em geral, dos cursos da Unicamp, e até o verão 
desse ano foram quase 90. Também são aceitos na 
disciplina profissionais já formados e alunos de 
fora da Unicamp, como biólogos daqui de Paraty e 

até de outros estados. Depois de prepararem seus 
projetos, os alunos têm muito trabalho de campo. 
E também dão muito trabalho por aqui, pois 
saem entrevistando vereadores, estudantes, 
donas de casa. Procuram várias vezes as 
Secretarias da Prefeitura, seus diretores, donos 
de empresas, gerentes de pousadas, barqueiros, 
donos de quiosques de praia, turistas, analistas 

ambientais do ICMBio, do INEA, o pessoal do 
IPHAM. Enfim,  os  a lunos  vão checar 
informações e aplicar alguma forma a educação 
ambiental em todos os segmentos da sociedade 
local e dos frequentadores da cidade. Os 
resultados obtidos são todos publicados. O 
professor e alguns ex-alunos editam uma Revista 
Eletrônica, disponível na página da Unicamp na 
I n t e r n e t  ( v e r : 
http://www2.ib.unicamp.br/profs/eco_aplicada/
revistas.htm). E assim, a Revista BE-597 
Educação Ambiental está atualmente no sexto 
volume com 62 trabalhos já 
publicados.

Veja vídeo no link:

EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA UNICAMP EM PARATY

       A cidade de  Paraty  já possui um programa de 
Gastronomia Sustentável, fomentado pelo Fórum 
DLIS e a Agenda 21 que, desde o ano de 2012, 
certifica os restaurantes que cumprem os requisitos 
de práticas sustentáveis. Contudo, no último ano, o 
índice de adesão ao programa foi menor, quando 
comparado aos anos anteriores. O objetivo do 
projeto é a valorização da Gastronomia Sustentável, 
juntamente com uma pesquisa de interesse na 
continuidade, na participação da certificação pelos 
restaurantes. Como diagnóstico mais relevante, a 
pesquisa demonstra que os restaurantes de Paraty 
possuem interesse na continuidade do programa 
Gastronomia Sustentável, contudo, necessitam de 
políticas públicas de apoio para a coleta de lixo 
reciclável e o contato com o produtor local, 
combinando, assim, a excelência da gastronomia de 
Paraty com gestão ambiental.
      Durante a pesquisa, identificamos que para 
aumentar o interesse dos restaurantes na participação 
da certificação no ano de 2015, seria necessário 
reforçar a divulgação do programa, por meios de 
mídia impressa e também na web. A divulgação da 

Gastronomia Sustentável para este ano será 
garantida mediante a divulgação do programa em 
uma página já existente na rede social Facebook 
(que está sem movimentação desde o dia 20 de 
fevereiro de 2014), além de contar com a parceria 
da Folha do Litoral Costa Verde, para a impressão 
de um folder contendo informações sobre os 
produtores locais, os elementos da gastronomia 
caiçara, tais como a farinha, a banana e a cachaça, 
incentivando assim o ¨Agroecoturismo¨. O folder 

também possui um mapeamento dos restaurantes 
que possuem a certificação da Gastronomia 
Sustentável, o que irá possibilitar que o turista 
brasileiro ou estrangeiro selecione os restaurantes de 
acordo com a sua responsabilidade ambiental, tendo 
em vista que o folder será disponível em português, 
inglês e francês.
       A utilização da lei como ferramenta de educação 
foi viável, pois nas entrevistas, identificamos o 
desconhecimento de alguns restaurantes sobre quais 
são as orientações vigentes da cidade para o 
desenvolvimento de práticas sustentáveis na 
gastronomia. Durante as entrevistas, foi possível 
esclarecer dúvidas sobre o processo de certificação e 
também da sua importância para o restaurante. 
Garantir a sustentabilidade do Pólo Gastronômico 
de Paraty é uma atitude que permitirá às próximas 
gerações terem o prazer de vivenciar toda a 
experiência gastronômica que a cidade pode nos 
oferecer.

Ronaldo Monteiro - graduando em geografia na 
Unicamp.

Valorização do Programa Gastronomia Sustentável de Paraty
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http://goo.gl/tHuqWW
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      C o l e t a n d o 
d e p o i m e n t o s  p a r a 
i l u s t r a r  o  f u t u r o 
livro/vídeo, no qual 
pretendemos contar a 
história da Casa do 
Estudante Universitário 
do Rio de Janeiro - 

CEU, nas décadas 70/90, em Botafogo, fomos eu e 
o cinegrafista Domingos Moura de Oliveira, até a 
graciosa cidadezinha de São Pedro da Serra- RJ, 
onde a cantora, violonista e compositora Cátia de 
França está residindo desde 2005. Lá, ela e a sócia 
Lilian Sofia Hedin possuem um restaurante com o 
nome “MIMO”, no qual, aos domingos, realizam 
um sarau musical junto com artistas moradores da 
comunidade, tornando real a busca pelo reinventar-

se, saboreando as palavras, inspirada e refletindo os 
trovadores, poetas e repentistas da sua terra natal.
Vinda de João Pessoa, a artista paraibana, fez no 
palco do Teatro da CEU em 1979, o lançamento do 
primeiro disco solo “20 Palavras  ao redor do 
S o l ” , b a s e a d o  n o s  p o e m a s  d o  e s c r i t o r 
pernambucano João Cabral de Melo Neto, 
“incendiando” a plateia de jovens universitários, 
com sua mistura arretada de reggae, forró, xaxado, 
embolada, batuque de candomblé & rock in roll.
Na atualidade, com o advento da internet, redes 
sociais e Facebook, Cátia de França nos disse estar 
se sentindo “redescoberta” pelo público mais 
jovem, somando admiradores ao seu fã-clube desde 
o início de carreira – já que a “grande mídia não dá 
espaço para música autoral”-, sendo convidada a 
participar de Shows e de Programação Cultural 

mais intensa, proporcionando adrenalina, corre-
corre e prazer de apresentar seu novo show 
intitulado “No bagaço da cana um Brasil 
adormecido”- canções inspiradas na obra de José 
Lins do Rego e no Ciclo da cana de açúcar da 
Paraíba, cujo espetáculo já tem agenda das 
apresentações para o próximo mês de Março em 
Recife e Olinda, segue fazendo o que mais gosta: 
interpretação de poesias, literatura de autores 
pelos quais é apaixonada: Manuel de Barros, 
Ariano Suassuna e José Lins do 
Rego. Evoé, Cátia!
João Bosco Gomes 

Veja vídeo no link:

CÁTIA DE FRANÇA Paraíba feminina, repentista, sim senhor!

Recuperação da cobertura vegetal do Quilombo do Cabral 
O laboratório de extensão 
da Unicamp em Paraty, RJ 
(LEPAC) conseguiu em 
q u a t r o  a n o s  c o m  o 
p r o g r a m a  C a r b o n o 
Compensado (CCLepac) 

o plantio de pouco mais de 12.000 árvores nas 
margens da rodovia BR-101 (trecho Rio-Santos), de 
forma a inibir o capim e reduzir queimadas 
criminosas nas encostas da rodovia. Em novembro 
2010 o CCLepac recebeu apoio institucional da APA 
Cairuçu/ICMBio e a indicação para plantio de forma 
a recuperar áreas  degradadas do município, como o 
Quilombo do Cabral. Assim, iniciou-se um trabalho 
de construção de um projeto socioambiental para essa 
recuperação, por meio de técnicas de redução de 
queimadas, recuperação de solo, conectividade de 
fragmentos e Sistemas Agroflorestais (SAF) de 
acordo com o interesse e envolvimento da 
comunidade local. 
       O quilombo possui 512,8 ha de área e perímetro 
de 9.784 m, com aproximadamente 4,5 km de 
estradas vicinais, sendo que 35 a 40% dessa área pode 
ser reflorestada. A elaboração do projeto está sendo 
realizada por um grupo interinstitucional composto 
por representantes do LEPAC/UNICAMP, técnicos 
da Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura e da 
empresa Carbono Florestal. Terá ainda a participação 
de pesquisadores da EMBRAPA e UFRRJ. As 

atividades de consulta prévia e sensibilização da 
comunidade, bem como levantamentos de campo já 
foram realizados pela Carbono Florestal e LEPAC. O 
Eng. Agronomo Daniel Mesquita e o Biólogo Marcio 
Gorgião da prefeitura fizeram análises do solo e o 
levantamento de espécies arbóreas. Com o pessoal 
do LEPAC demarcaram uma área para um corredor 
ecológico e o plantio começou em fevereiro desse 
ano. Os recursos são do Programa de Compensação 
de Carbono do LEPAC. As empresas que aderiram à 
compensação de Carbono são algumas pousadas, 
escritórios, barcos e restaurantes de Paraty, que estão 
financiando essa recuperação florestal. 
      Em Paraty a princípio a compensação de Carbono 
foi na beira da estrada BR-101, usando-se as mudas 
arbóreas para se fazer uma mata ciliar. Essa nova fase 
é no Quilombo do Cabral, estabelecendo florestas e 
sistemas agroflorestais, que deverão gerar alimento, 
tudo isso integrado e dentro da Agenda 21 de Paraty. 
E o primeiro a aderir, em 2013, foi o Hotel do Bosque 
no Perequê. O Programa de Carbono Compensado 
tem apoio da prefeitura, do INEA e do ICMBIO. E 
pretende fazer com esse plantio no Cabral toda a 
possibilidade de se utilizar os produtos na 
Gastronomia Sustentável. Para a compensação de 
carbono, o LEPAC da Unicamp faz gratuitamente os 
cálculos das emissões e empresas parceiras como a 
Flora Paraty e a Carbono Florestal fazem os plantios 
para que esse Carbono seja sequestrado da 

atmosfera, coisa importante nessas épocas de 
aquecimento global.
        Segundo o Biólogo Sandro Paulino da 
Carbono Florestal- O  projeto tem como objetivo 
fazer a restauração de um hectare de Mata Atlântica, 
conectando dois fragmentos florestais, é  formando 
assim, um corredor ecológico. O trabalho da 
Carbono Florestal aqui no Cabral, além do plantio 
das espécies arbóreas nativas, contempla também a 
introdução de um sistema agroflorestal, ele diz. Em 
um segundo momento, serão colocadas espécies 
tardias de árvores e frutíferas. O projeto tem sua base 
no Programa de Carbono Compensado do LEPAC.  
O nosso objetivo também é proporcionar que a 
comunidade consiga vender os produtos para os 
restaurantes que fazem parte da Gastronomia 
Sustentável de Paraty. 
       O Biólogo Marcos Sgubim da Carbono 
Florestal vai além. Explica que inicialmente estão 
plantando uma mata nativa em consórcio, inserindo 
algumas espécies de crescimento rápido para 
sombreamento do solo como a mandioca, o inhame e 
o feijão guandu. Futuramente daremos continuidade 
com as arbóreas secundárias, e entrando ainda com o 
plantio de palmito, café e algumas 
frutíferas de grande porte. 
Veja vídeo no link:

José Maria Pereira Lopes é jornalista, radialista, 
montador, pesquisador, restaurador de filmes, 
vídeos e dá aulas sobre o assunto em São Paulo e em 
todo o Brasil. Publicou recentemente um manual 
sobre preservação de filmes e no dia sete de 
fevereiro veio a Paraty a convite do Núcleo de 
Mídias, Artes e Tecnologias para conhecer o acervo 
da Eco TV. Zé Maria se mostrou impressionado e se 

dispôs a colaborar com a recuperação do material. 
Sua experiência com restauro de acervos é famosa. 
Ele foi responsável pela recuperação do acervo do 
Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo, e 
também por grandes acervos televisivos, como o 
da extinta TV Tupi. Entre os filmes já recuperados 
por Zé Maria, destacam-se Sol e Sombra, que 
mostra o translado da Baronesa de Piracicaba e a 
visita de ex-presidente Getúlio Vargas a São Paulo, 
em 1937, acompanhado pelo então governador 
Adhemar  de  Barros .  Atualmente ,  e le  é 
coordenador do Centro de Documentação da 
Fundação Padre Anchieta - TV Cultura de SP. A 
parceria com um profissional como Zé Maria será 
valiosa para esta tarefa do Núcleo,  e contribuirá 
para a preservação da memória paratiense. “Vim 

visitar o acervo do Núcleo de Mídias e fiquei 
impressionado com o material de uma TV que 
passou por aqui, que tem que voltar o mais rápido 
possível, então trouxe o meu manual que é o 
Manual de Preservação e Restauro de Filmes. 
Estou analisando e vou fazer esse trabalho, além da 
capacitação, sem cobrar nada, com o maior prazer 
do mundo. Quero que essa história de Paraty volte, 
que essa televisão volte o mais breve possível e nós 
da TV Cultura de São Paulo vamos fazer uma 
parceria com Paraty”, disse Zé Maria em entrevista 
para a TV Folha do Litoral.

Veja vídeo no link:

Núcleo recebe especialista em restauro de filmes

http://goo.gl/wKvFWv

http://goo.gl/xd1ZMN

http://goo.gl/N51Opb


