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Desde 2009
CACHAÇA DE PARATY
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Não jogue seu óleo pelo ralo
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Materiais de Escritórios,
Escolar, Informática,
Presentes e Xerox

(24) 3371 -1972

www.papelariadabela.com.br

Papel Presente

Av. Roberto Silveira, 400 loja 7

Mountain Bike · Bicicletaria · Motocicletas
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Experiência da Agenda 21 de Paraty foi 
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           No contexto dos onze anos do 
Circuito OFF, o Circuito Pratos Literários da 
Gastronomia Sustentável, em sua Sexta 
edição, em 2015,acontecerá de julho a 
agosto nos restaurantes selecionados pela 
GS, comemorando os 15 anos da Agenda 21 
de Paraty ..
      Este evento gastronômico tem como 
objetivo homenagear autores e divulgar os 
restaurantes, produtos e produtores da 
região, através das receitas criadas pelos 
chefs de Paraty, durante os maiores eventos 
da cidade: a FLIP e o Festival 
da Cachaça.
     Promova seu restaurante e 

a Gastronomia de Paraty. 
Inscrição:

email-flitoral@paraty.com

http://goo.gl/tqtoSl

Dias 02 e 05 de abril e a cidade do litoral sul 
fluminense recebe os artistas do barro e do 
fogo. O centro histórico acolhe os ceramistas 
que apresentam seus trabalhos na feira do 
Largo da Igreja Santa Rita e nas exposições na 
Casa da Cultura de Paraty. 

http://goo.gl/9JA1G0

http://encontrodeceramistasemparaty.blogspot.com.br
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 Reunião do GT Regional - ZEEC da Baía 
da Ilha Grande

08/04 (quarta-feira), às 13:30 
auditório da Defesa Civil - Avenida Júlio 

César de Noronha, 271 São Bento 
Angra dos Reis, Centro. http://goo.gl/O9j3dW
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            Nos  15 anos do Fórum DLIS Agenda 21 
de Paraty, em que as ações e projetos   resultantes 
desta trajetória alçaram o município à 
internacional condição de referência como 
destino turístico, chancelado pelo Passaporte 
Verde, o Sebrae/RJ - que fomentou na cidade a 
semente do desenvolvimento sustentável, em 
2000 - faz um balanço realista, com vistas à 
atualização deste projeto de desenvolvimento 
municipal, e considera o Fórum DLIS Paraty – 
Agenda 21 um caso de sucesso.
       Entre os projetos bem sucedidos, a equipe do 
Sebrae/RJ – o diretor Evandro Peçanha, a 
coordenadora Estadual de Turismo, Margareth 
Guimarães, a gestora de Projetos de Turismo, 
Vanessa Cohen e o coordenador Regional da 
Costa Verde,  José Leôncio destacam o 
crescimento no turismo, na gastronomia 
( G a s t ro n o m i a  S u s t e n t á v e l  –  G S ) ,  n o 
agronegócio, especialmente com a cachaça (IG), 
apontando caminhos para o setor náutico, têxtil, 
cultural, melhoria dos meios de hospedagem e 
vivências, a se integrarem de forma plena, com 
qualidade, inovação e sustentabilidade. Veja 
entevistas com representantes do Sebrae -Rj

Jornal Folha do Litoral – Dr. Evandro Peçanha 
gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem 
para os atores do Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty.
Dr. Evandro Peçanha –Esses 15 anos do Fórum 

DLIS  Agenda 21 de Paraty 
pode ser considerado um 
grande êxito, um  caso de 
sucesso .  As  ações  que 
d e c o r r e r a m  d e s d e  o s 
p r i m e i r o s  P l a n o s  d e 
Desenvolvimento Local, 
desde o primeiro Plano 

Jornal Folha do Litoral - Prefeito Casé Miranda, o 
que representa os 15 anos da Agenda 21 de Paraty ?
Casé Miranda - A agenda 21, como todos os 

Conselhos que foram criados, 
são de grande importância 
para o município. O que falta é 
a gente amadurecer, no caso, o 
executivo. A Agenda 21 está 
bem amadurecida com seus 
15 anos, já é uma jovem 
promissora;  vejo-a com 

satisfação. Cabe agora à prefeitura saber lidar com 
isso.

Jornal Folha do Litoral - Quais projetos o senhor 
destacaria dentro da Agenda 21?
Casé Miranda -A coleta do óleo acho muito 
importante.  Isso polui muito. Agora com a entrada do 
saneamento básico, com a empresa Águas de Paraty, 
acredito que a gente possa melhorar a questão 
ambiental, mas é fundamental que a gente faça a 
coleta de óleo, para melhorar com certeza o nosso 

Estratégico que foi feito para o município, hoje você 
verifica que Paraty cresceu no Turismo, na 
Gastronomia, na sua área ambiental... De uma forma 
geral, temos o agronegócio, centrado na questão da 
c a c h a ç a ,  h o j e  u m a  c a c h a ç a  r e c o n h e c i d a 
internacionalmente, o Passaporte Verde que projetou 
Paraty também para o mundo, como uma cidade 
sustentável e temos uma possibilidade de crescer mais 
ainda na área náutica, com o trabalho que vem sendo 
feito com as marinas, com o trabalho do setor de 
confecções. Acredito que estamos num bom momento 
do projeto.

Jornal Folha do Litoral – Margareth Carvalho, 
coodenadora estadual de Turismo do Sebrae/RJ, 
dentro do contexto da plataforma Agenda 21, quais as 
propostas e projetos do Sebrae/RJ para o Turismo?
Margarete Carvalho - A nossa coordenação tem 

como objetivo desenvolver 
turismo,  trazendo em foco de 
inovação, de sustentabilidade, 
de experiência, posicionado o 
Rio de Janeiro no mercado 
cada vez mais internacional e 
também doméstico, tanto que 
a gente hoje está ampliando 
esse cardápio de ofertas com 

segmentos como  o rural, meios de hospedagem, 
como, por exemplo, parques nacionais turismo de 
experiência, então a nossa estratégia é essa 
diversificação da oferta, levando qualidade inovação 
e sustentabilidade.

Jornal Folha do Litoral – Vanessa Cohen, gestora de 
Projetos de Turismo do Sebrae/RJ, após 15 anos de 
Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty, o que precisa ser 
retomado e valorizado para a ampliação desse 
trabalho?

Vanessa Cohen - Para que essa retomada aconteça de 
forma eficiente, para que 
tenhamos participação, é 
necessário ativarmos toda a 
rede empresarial de Paraty, 
especialmente do Turismo, 
onde tivemos, ao longo 
d e s s e s  1 5  a n o s ,  u m a 
contribuição muito valiosa 
para os projetos que existem 

hoje e, para isso, e destaco o Caminho do Ouro 
(Estrada Real), também o projeto Vivências Paraty e 
demais outros que foram realizados com o apoio do 
Sebrae/RJ .

Jornal Folha do Litoral  – José Leôncio, 
coordenador regional da Costa Verde do Sebrae/RJ, 
quais as ações do Sebrae/RJ, dentro do contexto da 
Agenda 21 para o município de Paraty?
José Leôncio –A gente continua com todos os 

esforços direcionados aos 
projetos turísticos da região, 
a o  f o r t a l e c i m e n t o  d o 
atendimento da pequena e 
micro empresa, que é a nossa 
grande missão e, lógico, não 
podemos abandonar jamais o 
apoio indispensável à Agenda 
21 que, durante 15 anos, 

trouxe o desenvolvimento sustentável para a região e, 
agora, no ano de 2015,, promoveremos a revisão do 
Plano de Desenvolvimento Sustentável, elaborado no 
ano 2000. Fora isso, um incentivo cada vez maior ao 
Passaporte Verde, um programa que deve ser 
abraçado por todas as comunidades da Costa Verde, 
em especial a Paraty, nosso projeto piloto.  Então, esse 
é um ano de muito trabalho e de muita dedicação entre 
Sebrae/RJ e Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty. 

meio ambiente.
Jornal Folha do Litoral- Com relação ao projeto de 
revitalização do Caminho do Ouro?
Casé Miranda - Bom, o Caminho do Ouro é uma 
riqueza fantástica que temos na nossa cidade. Já teve 
seus momentos de auge e a gente ainda não conseguiu 
chegar a organizar esse setor. Recentemente conversei 
com o secretário de Turismo, Wladimir Santander, que 
está fazendo um projeto, pegando o projeto que já 
existe e adequando... A nossa intenção é usar aquela 
escola que está inativa e transformá-la no receptivo do 
Caminho do Ouro e revitalizar o próprio Caminho.

Jornal Folha do Litoral - Assim que o senhor  tomou 
posse, fizemos  um fórum sobre a Segurança, em 
função da região estar entre  as com os  maiores índices 
de violência do estado do Rio de Janeiro. A proposta 
final do Fórum foi de que era necessário criar um Plano 
de Segurança para o município. Existe esse Plano ou 
está em andamento?
Casé Miranda - Só para você ter uma noção, eu sou o 
prefeito que mais visitou o Secretário de Segurança do 
Estado, Mariano Beltrame. Com certeza fizemos um 
planejamento, entregamos na mão do Secretário. 
Infelizmente ainda não aconteceu 100% do que foi 
previsto no Plano. O que eu quero dizer é que a 
violência não é um fator só, não vai ser uma única 
pessoa que vai resolver a violência do nosso 
município, isso envolve muita gente, envolve família, 
governo, vereadores, prefeitos... Toda a comunidade, 
os empresários têm que ter a consciência  de que 
devemos qualificar nossa mão de obra, tem muito o 

que fazer, acredito que estamos fazendo.
Jornal Folha do Litoral - Passados dois anos de 
mandato, o senhor ainda pretende montar o orçamento 
participativo?
Casé Miranda – Nós temos intenção, sim, de começar 
agora  em 2016,  começamos a  colocar  em 
funcionamento, porque hoje temos uma Prefeitura 
sanada. Eu não podia fazer o orçamento participativo 
com saldo devedor demais de 20 milhões de reais na 
rua, eu não podia fazer o orçamento participativo com 
a prefeitura com oito anos no CAUC, cadastro 
devedor.  Já estamos planejando o orçamento esse ano 
para o ano que vem executá-lo. Agora é muito 
importante a presença da Agenda 21, dos Conselhos, 
envolvimento da comunidade, é primeiro passo para o 
orçamento participativo, é coerente de fato e de direito, 
a participação popular começa nas associações de 
moradores.

Jornal Folha do Litoral - Em comemoração aos 15 
anos de DLIS Agenda 21 Paraty, está sendo feita a 
reestruturação do grupo diretivo e das instituições que 
compõem o Fórum, para atualização do Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do município. É de 
interesse do Executivo Municipal dar continuidade a 
esse processo?
Casé Miranda – Com certeza. O que passamos no 
final do ano até agora foi uma reformulação política e o 
representante do gabinete na Agenda 21, deixou o 
governo, a gente perdeu um pouco esse contato do 
gabinete com a o Fórum, mas podemos reformular sem 
o menor problema. É de interessante, sim.

 Prefeito Casé- Agenda 21 de Paraty uma jovem promissora 

SEBRAE- Agenda 21 de Paraty um caso de Sucesso
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          Na primeira Assembleia de 2015, realizada em 
18 de março, em que se refletiram os 15 anos do Fórum 
DLIS Agenda 21 de Paraty, ficou em evidência a 
n e c e s s i d a d e  d a  a t u a l i z a ç ã o  d o  P l a n o  d e 
Desenvolvimento Sustentável de Paraty com base no 
Zoneamento Ecológico Econômico e Costeiro -INEA , 
com ênfase, foi citado a inclusão da Agenda 21 de 
Paraty no documento das Agendas 21 Mundiais pela 
Universidade de Quebec, no Canadá, bem como a 
retomada da Agenda 21 Escolar do município.
         Também se destacaram no contexto: o processo 
de conferências da Juventude pelo Clima, rumo à 
COP21, a guinada da Prefeitura, de inadimplente para 
uma situação de adimplência e retomada da sua 
participação no Fórum DLIS, a reestruturação dos 
membros do Fórum e do Grupo Diretivo, bem como a 
re-valorização dos projetos desenvolvidos pela Agenda 
21 de Paraty, como “Gastronomia Sustentável”, 
“Vivência Paraty”, “Passaporte Verde”, “Certificação 
da Cachaça de Paraty”, “Caminho do Ouro”, “Coleta 
do Óleo Usado” e “Carbono Compensado”.

                                     Evento

          Em suas intervenções, Lia Capovilla comentou  a 
ausência da Prefeitura, após a saída do Junior Rameck e 
do Cristiano Lafetá dos cargos de titular e suplente da 
Secretaria Geral.  Falou do envio de carta em 2013 e 
2014, sugerindo à Prefeitura custear a consultoria e que 
não houve resposta. 
     Em relação a isto o prefeito Casé Miranda  
justificou-se, observando que encontrou a Prefeitura 
'arrasada', mas que as dívidas estão quitadas, contudo, 
agora são 5 milhões a menos no orçamento municipal, 
devido ao corte nos royalties da Petrobras, e que apesar 
de estar  adimplente, enfrenta dificuldades na 
realização de projetos, por causa dos Órgaos 
Ambientais; “ obras de saneamento, Estrada Paraty-
Cunha e “Luz Para Todos,” são demandas antigas;  as 
pessoas estão mais ansiosas com o resultado do que 
com o processo” , salientou.
     Domingos Oliveira  questionou sobre a Secretaria 
de Meio Ambiente, Casé respondeu que por falta de 
dinheiro não nomeou cargos para a nova Secretaria  e  
sobre um canal de comunicação ou tv,  arguido por Isis 
de Palma, ele respondeu que não tem condições de 
tocar a iniciativa, mas pediu ajuda da Agenda 21.
     Casé, em sua última intervenção, pediu ajuda da 
Agenda 21 para manter o espaço de diálogo entre 
população, governo, órgãos Federais e estaduais, 
justificando que a população não conhece muitas de 
suas ações, admitindo que não investiu em propagandas 
das ações por falta de tempo e recursos.

               Participações e declarações

Vereador Luciano Vidal - 'O Saneamento de Paraty 
está sendo modelo para o Brasil. É a primeira PPP 
(Parceria Público Privado) do Brasil de saneamento em 
execução. O processo do saneamento está bastante 
adiantado no nosso município', afirmou o vereador 
Vidal, presidente da Câmara Municial, o que depois foi 
legitimado e detalhado pelo prefeito Casé.
          Vidal falou que a Casa do Legislativo está aberta 
para todos os eventos das instituições de Paraty, sempre 
ocupada pela sociedade e que os encontros da Agenda 

21 são sempre bem recebidos no local.

         Afirmou que muitas das ações solicitadas 
pela Agenda 21 foram atendidas pelo poder 
público, como por exemplo, o Saneamento Básico. 
Salientou que é preciso o envolvimento de todos e 
mui ta  compreensão,  pois  obras  causam 
transtornos; que muitos reclamam das obras e da 
poeira, mas que não é possível seguir, se não 
houver paciência com uma obra tão necessária.

          Enfatizou também que obras essenciais 
como a iluminação de comunidades na Zona 
Costeira, o hospital, o posto de saúde, a escola 
Técnica, a rodoviária e outras estão em andamento 
ou pelo menos já têm projeto pronto e protocolado, 
observando, contudo, que existe grande 
dificuldade para aprovação dos mesmos nos órgãos 
ambientais e competentes. “Estamos fazendo a 
nossa parte, indo para Brasília com o prefeito, 
pedindo aos órgãos apoio na liberação das verbas e 
licenças”, complementou.

            Vidal se declarou totalmente desiludido 
com a política ambiental no município e apontou 
caminhos. Propõe que a Agenda 21 junto com a 
sociedade deva cobrar da ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Teixeira uma visita a Paraty, 
para uma audiência sobre as pendências 
ambientais, cumprindo, assim, a promessa que fez 
para as autoridades de Paraty e para a Agenda 21na 
Rio +20.
Ivana  Ribeiro, Núcleo Especial da Agenda 
21/DIGAT/INEA, agradeceu ao convite e 
informou que a Agenda de Paraty é referência em 
Agendas 21 do Estado. Comentou o convite da 
Universidade de Quebec, no Canadá, para incluir 
informações da Agenda 21 de Paraty no documento 
das Agendas 21 Mundiais e que agora dá apoio para 
ajudar a montar as Agendas 21 de Mangaratiba e a 
de Angra dos Reis; Enfatizou  que o INEA tem o 
maior prazer em dispor à Agenda 21 de Paraty 
todas as informações contidas no Zoneamento 
Econômico Costeiro, recentemente concluído, que 
dá uma visão geral dos aspectos ambientais da Baía 
da Ilha Grande.
Domingos  Oliveira - Apresentou um histórico 
desde 1999, quando o Sebrae investiu na 
consultoria para a realização do diagnóstico, que 
serviu de base para a construção do primeiro Plano 
DLIS. Falou dos princípios e valores da gestão da 
Agenda 21 e também dos projetos realizados 
através da Agenda 21.  rumo ao desenvolvimento 
sustentável do município. 
Eliane Tomé, secretária de Educação, declarou 
que reconhece a Agenda 21 como fundamental 
para a Educação Ambiental, mas que, nos últimos 
anos, tem se preocupado mais com as reformas nas 
escolas, pois, quando assumiu a pasta, encontrou 
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os prédios numa situação miserável, inclusive com 
crianças tendo aula em 'curral'. Expressou seu  
apoio na implantação da Agenda 21 Escolar e 
também na construção do Plano DLIS.
J o s é  L e ô n c i o  f a l o u  q u e  o  S e b r a e / R J 
historicamente participa da Agenda 21 de Paraty, 
que hoje atua em muitos projetos no município sua 
participação na região só aumentou. Para este ano, 
informou que o SEBRAE/RJ vai realizar a 
atualização do Plano DLIS, a reestruturação do 
Passaporte Verde Local, e o PAIS (Produção 
Agroecológica Integrada e Sustentável ). Colocou 
à disposição do grupo a sala de aula do SEBRAE 
para as reuniões, e as consultoras que realizam 
atendimento semanal.
Valdemir Ferreira  (Pipoca) falou da importância 
da Agenda 21 Escolar, comentando que, como 
Coordenador de Educação Ambiental da Secretaria 
de Educação, vai envolver os alunos em diversos 
temas atuais sobre a Agenda e o clima.
Isis de Palma, da Imagens Educação, e membro do 
Fórum Internacional de Ética e Responsabilidades 
pela América Latina - Falou sobre o valor do Plano 
da Agenda 21 Local e do Plano da Agenda 21 nas 
escolas de Paraty, processo de que participou 
pessoalmente como consultora do Ministério do 
Meio Ambiente.  Disse que, atualmente, pretende 
envolver os alunos da rede pública de Paraty no 
processo de Conferências da Juventude pelo 
Clima, rumo à COP21, onde irão representar os 
jovens Latino Americanos  na Conferência das 
partes em Paris.
Nena Gama, da Associação Verde Cidadania, 
observou  que a Casa Escola dará todo apoio na 
construção da Agenda 21 Escolar.
Maria Auxiliadora, consultora do SEBRAE, 
ressaltou a importância do DLIS nos projetos de 
fortalecimento dos negócios locais e relembrou 
com admiração toda a trajetória do grupo lutando 
para a conquista de projetos sustentáveis no 
município.

Indicações  e  anúncio dos  Pratos Literários GS

Por fim, Lia Capovilla sugeriu que a nova 
Secretaria Geral do Fórum passe a funcionar na 
Secretaria de Educação. Propôs que a sugestão 
fosse contra-argumentada ou votada, mas ninguém 
se pronunciou. Ao final, o prefeito Casé indicou 
Toninho Marques como titular do Gabinete; O 
vereador Vidal indicou o Vereador Valceni da Silva 
(Sanica) e Jorge Martins como representantes da 
Câmara, (titular e suplente respectivamente). 
Eliane Tomé assumiu como titular e indicou 
Valdemir  Ferreira (Pipoca) como suplente. 
           Fechando a Assembléia , foi anunciado o VI 
Circuito Pratos Literários da Gastronomia 
Sustentável em comemoração dos 15 anos do 
Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty. Esse evento 
gastronômico que, há seis anos integra a 
programação do Off Flip, acontece durante os 
meses de Julho e Agosto e tem como objetivo 
homenagear autores e divulgar os restaurantes, 
produtos e produtores da região, através das 
receitas criadas pelos chefs de Paraty, durante os 
maiores eventos da cidade: a FLIP e o Festival da 
Cachaça.
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Lia Capovilla, coordenadora do Fórum  
DLIS Agenda 21 de Paraty  - Eu convido 
você para participar e fortalecer este  
Fórum, vamos cair dentro desse briga, 
vamos trabalhar, porque a gente precisa 
realmente de todos  com a consciência 
de que sem planejamento não tem 
sobrevivência. 

Casé Miranda, prefeito de Paraty -A 
Agenda 21 de Paraty está bem 
amadurecida, com 15 anos já e uma 
jovem promissora,  vejo-a com 
satisfação e vejo que qualquer 
iniciativa como essa é muito bem 
vinda, cabe agora à prefeitura 
amadurecer e saber lidar com isso.

Evandro Peçanha, Dir. do Sebrae /Rj - 
Os 15 anos do DLIS Agenda 21 de 
Paraty pode ser considerado um grande 
existo um caso de sucesso as ações que 
decorreram desde o primeiro plano de 
Desenvolvimento Local. Hoje  verifica-
se que Paraty cresceu no turismo, na 
gastronomia e na sua área ambiental...

Luciano Vidal, presidente da Câmara 
de Vereadores e autor da lei que instituiu 
a Agenda 21 de Paraty - A campanha de 
co le ta  de  ó leo ,  a  Gas t ronomia 
Sustentável, Vivência Paraty e Carbono 
Compensado, certificados pela Agenda 
21 com apoio do legislativo, são 
importantes para o desenvolvimento do 
município.

José Cláudio Araújo , ex-prefeito de 
Paraty, 2000/2004, foi considerado o 
“prefeito DLIS da Costa Verde”.
 - O Fórum DLIS e o Comamp foram 
fundamentais na implantação do 
Orçamento Participativo, Médico de 
Família, Revitalização do Caminho do 
Ouro. 

Maria Auxiliadora atuou por mais de 
20 anos como gestora do Balcão Sebrae 
Paraty e, graças à sua articulação com o 
Sebrae e comunidade, foi possível a 
criação do Fórum DLIS e do Plano de 
Desenvolvimento Sustentável de 
Paraty, que contemplou vários projetos.  

Lúcio Gama, presidente da Apacap, 
afirma que o DLIS Agenda 21 foi 
fundamental no processo de melhoria 
da cachaça de Paraty, que resultou na 
IG,  Indicação  Geográf ica  de 
procedência e na sua certificação 
como o primeiro produto da GS de 
Paraty

Izabel  Cermell i ,  presidente da 
Associação Casa Azul, destacou a 
importância do processo de construção 
d o  O r ç a m e n t o  P a r t i c i p a t i v o  e 
l evan tamen to  dos  pa t r imôn ios 
materiais e imateriais das comunidades, 
para o dossiê da campanha “Paraty 
Patrimônio da Humanidade”.

Eduardo Caetano, coordenador do 
Prove –Inea, parabenizou a Agenda 21 
de Paraty pelos 15 anos e agradeceu a 
certificação do Carbono Compensado, 
Lepac–Unicamp, pelas emissões 
evitadaspelo Prove e pela citação deste 
Programa no site da Universidade de 
Quebec, comoum projeto referência 
desta Agenda.

Carlos Fernando, coord. do Lepac 
Unicamp , afirma que as  Agendas 21  
são um conjunto de compromissos 
socioambientais que se faz com o 
futuro.  E que a interação entre a 
Agenda 21 de Paraty,  Lepac e Unicamp 
tem sido muito importante para o 
Carbono Compensado.

Vagno Martins, líder comunitário de 
São Gonçalo, destacou que chegou a 
hora da atualização do Plano de 
Desenvolvimento Sustentável de 
Paraty, mas que, para isto, é necessario a 
par t ic ipação do poder  públ ico , 
empresários e comunidades. 

Vitor Silva,  presidente da Associação 
Comercial de Paraty, parabeniza a 
Agenda 21 de Paraty, destacando os 
principais projetos desenvolvidos 
nestes últimos quinze anos como: 
Caminho do Ouro, Coleta de óleo, 
Gastronomia Sustentável, Passaporte 
Verde. 

Eliane Tomé, secretária de Educação 
de Paraty, parabeniza os 15 anos da  
Agenda21, destacando a importância 
desta para a Secretaria de Educação e 
que, pretende retomar a Agenda21  
escolar e  a campanha de coleta de óleo 
instituída por lei municipal.

L u i z  A r m a n d o  F r a n ç a ,  e x -
coordenador do Fórum DLIS na Costa 
Verde no período de 2003 a 2004,  
disse que o Orçamento Participativo 
foi formidável para o processo de 
organização das comunidades e o 
projeto de Revitalização do Caminho 
do Ouro para o desenvolvimento do 
turismo na região.

Daniel Cywinski, diretor executivo da 
Associação Cairuçu,  afirmou que o 
Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty é um 
instrumento que possibilita ao governo, 
instituições e comunidade  fazerem seu  
planejamento para dez, vinte ou trinta 
anos.

Cida Cajuru, da Associação dos 
Produtores Vale Mambucaba, 
relatou que, com o apoio da Agenda 
21 de Paraty, foi possível ampliar a 
venda do palmito pupunha e que 
agora está sendo inserido o cultivo 
do aipim na região

Ladjane da Silva ,  Diretora da 
Coopbrilho, agradeceu ao Fórum DLIS 
Agenda 21 pela campanha – “Não 
jogue seu óleo pelo ralo”, afirmando 
que, em sete anos desta campanha, 
foram coletados mais de um milhão de 
litros de óleo vegetal saturado, 
transformados em matéria prima para 
produção de sabão e biodiesel.

Nena Gama, coordenadora da Casa 
Escola de Paraty, ressalta que nestes 15 
anos do Fórum DLIS Agenda 21 Paraty 
houve avanços muito significativos na 
nossa agenda e que o  grande desafio 
agora é fazer a atualização do Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do 
Município 

Va l é r i a  C a s t a n h e i r a ,  s ó c i a 
proprietária do Parque Mini Estrada 
Real,  disse que  o parque foi 
inaugurado com apoio do DLIS -
Agenda 21 no dia de comemoração 
dos 350 anos do Caminho do Ouro em 
21/08/ 2010 .

Maria Rameck participou da criação  
do Fórum DLIS, em 2000, destacou  
que este fórum tem contribuído 
efetivamente para vários projetos no 
município, entre eles, a Gastronomia 
Sustentável de Paraty.
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