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Não jogue seu óleo pelo ralo
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Faça já a sua assinatura

Um presente
 especial para você!

Acesse aqui 

Poema fruto
Nem todos precisam de meus frutos.

Mas eu caio no quintal 
de todos os vizinhos,

porque minha árvore transborda.
E mesmo que apodreça

 nos jardins,
fico a semente.  

                            Antonio Ventura

Rua João Guimarães Rosa, 284 
Portal de Paraty.

18:30 - I Mostra de Realizadores de 
audiovisual de Paraty

20:30 - João Miranda, um fotógrafo 
paratiense

21:00 - Abertura da exposição 
Entomociborgues

21:00 - Ensaio aberto com a Orquestra 
Popular de Paraty

http://goo.gl/wO4AGn

Perequê  -  Angra dos Reis

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Ferragens - Azulejos - Hidráulica
Elétrica - Louças -Telhas - Metais 
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pelos líderes mundiais na Cop 21, para redução 
de gases do efeito estufa.
Coelho destacou que parte do óleo vegetal 
usado coletado no município de Rio Claro é 
transformado em biodiesel, contribuindo, 
assim, para a redução das emissões de CO2 no 
município, ressaltando que, com a coleta de 
óleo de cozinha usado realizada ao longo do 
ano de 2015, o município de Rio Claro evitou a 
emissão de aproximadamente 1 tonelada de 
carbono na atmosfera.

             Considerações finais

Mayra Ferrari - Me tocou a participação, que foi 
grande. A gente conseguiu reunir os atores mais 
importantes, que realmente foram valorizados 
e, com a realização do evento, acredito 
ampliarão cada vez mais, multiplicando as 
informações da campanha “Não jogue seu 
óleo pelo ralo”.
        A questão do carbono é de grande valia. 
Foi fundamental ter destacado que, com isso, 
muito foi evitado de ser lançado na atmosfera, 
acho que isso compõe grandemente o outro 
projeto que existe no município, que é o dos 
produtores agroflorestais e, com isso, vamos 
somando esforços, ampliando cada vez mais 
essa rede pela preservação ambiental.

Ronaldo Arthur Sabino – (secretário de Meio 
Ambiente do Município de Rio Claro) - Gostaria 
de agradecer a presença de todos no evento, a 
Agenda 21 de Paraty colaborando com esse 
acontecimento, ao PROVE-INEA, que sem ele 
a gente não teria conseguido fazer essa 

campanha, prover a campanha do óleo no 
município. Então, fico grato com a presença 
de todos, a colaboração, a parceria e o 
engajamento da campanha.

Wilson Lima de Almeida (vereador 
“Latino”) - Quero agradecer à Secretaria de 
Meio Ambiente e à Câmara de Vereadores 
que apoiaram esse projeto fantástico, 
também quero agradecer à Agenda 21 de 
Paraty, o PROVE-INEA e à população que se 
engajou nesse projeto. É um grande prazer 
saber que conseguimos tirar do papel essa 
lei de coleta de óleo nas escolas aqui na 
cidade de Rio Claro. Muito obrigado!

João Luiz Lopez Coelho - Me sinto 
ex t remamente  p r i v i leg iado  por  te r 
participado dessa cerimônia da certificação 
dos participantes dessa coleta seletiva de 
óleo e acho que isso é o início de um 
exercício de cidadania dos que participaram, 
das crianças que estavam aqui também 
presenciando essa certificação, unificação 
das duas Secretarias, de Educação com a 
de Meio Ambiente, dentro de uma matéria 
que é interdisciplinar. Então acho que o 
princípio é uma semente para poder 
preservar os mananciais de Rio Claro, que 
abastecem o município do Rio de Janeiro. 
E n t ã o ,  é  u m  p r i v i l é g i o ,  m e  s i n t o 
extremamente orgulhoso nessa ação de Rio 
Claro, que vem se tornando um município de 
vanguarda em ações ambientais, coletando 
pontos no ranque de distribuição do ICMS 
Verde.

Certificacão 2015 Rio ClaroCertificacão 2015 Rio Claro
Programa de educação ambiental

Não jogue seu óleo pelo ralo

Mayra Ferrari fez a abertura chamando o Vereador Latino para entrega do certificado do Carbano Compensado ao Secr. de Meio Ambiente  Ronaldo Sabino pelas emissões evitadas com a coleta do óleo,
na sequência os certificados Instituição Cidadã 2015 a Secretaria de Educação -Cláudia , Centro Municipal de Ensino Deputado Câmara Torres - Roberta da Vieira, Lanchonete Varandão -Marilene Figueredo

Cláudia Elias da Secretaria de Educação entrega os certificados Instituição Cidadã 2015 ao Bar Toca do Peixe- Maria Madalena e para o Centro Municipal de Ensino São José- Regina Dalva, João Luiz do 
Conselho do Meio Ambiente a Escola Cantinho Verde - Daniele Amorim e ao Pesque Pague Cata Vento-José Rogério, Vereador Expedito Lisboa  ao D'Mouras Burger - Ive Aguiar e a Escola Municipalizada 

de  Getulândia - Maria Aparecida. Finalizando Ronaldo Sabino faz a entrega para a Escola Municipalizada Aureliano Portugal -Magnólia Ferreira e ao Restaurante Arabar- Anderlei de Souza
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      O evento da certificação dos participantes 
da campanha “Não jogue seu óleo pelo ralo” 
aconteceu na Câmara Municipal de Rio Claro , 
em 03 de dezembro, ancorado no Programa 
de Reaproveitamento do Óleo Vegetal Usado, 
com chancela do Passaporte Verde - do 
Ministério do Meio Ambiente, em parceria com 
a Agenda 21 de Paraty, Prefeitura Municipal e 
Câmara de Vereadores do município.

 A coleta do óleo vegetal usado no 
município de Rio Claro foi instituída em 
dezembro/2014, fruto da união das entidades 
acima e apoio do vereador Wilson Latino, que 
trabalhou pela aprovação das Leis Municipais 
nº 774/14 e 775/ 14, que regulam o tema.
      Realizou-se a entrega dos certificados 
para todos os participantes, como unidades 
escolares munic ipa is  e  par t icu lares, 
estabelecimentos comerciais, postos de 
saúde e outras unidades municipais. 
      O secretário municipal de Meio Ambiente 
do Município de Rio Claro, Ronaldo Arthur 
Sabino recebeu os Certificados sobre as 
Emissões de Carbono Evitadas pela coleta 
anual realizada no município.
      Após a exibição do vídeo da campanha 
“Não jogue seu óleo pelo ralo” e sobre a 
Conferência do Clima, realizada no início do 
mês, em Paris, João Coelho (presidente do 
Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente) após a exibição do vídeo da 
campanha “Não jogue seu óleo pelo ralo” e 
sobre a Conferência do Clima, realizada no 
início do mês, em Paris, falou sobre os 
benefícios desta campanha, bem como das 
mudanças climáticas e das decisões tomadas 
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emissão de carbono, por isso entregamos hoje 
o certificado do Carbono Compensado para 
Angra dos Reis, 32 mil toneladas de Co2, que 
deixaram de ser jogadas na atmosfera, 
contribuindo assim para diminuir o efeito estufa.
         O projeto tem uma lei de incentivo que é o 
ICMS Verde, ou seja, hoje os municípios de 
Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro recebem 
ICMS Verde em função da coleta do óleo. É um 
projeto que junta todas essas pontas e com o 
empenho da Secretaria de Educação de Angra 
dos Reis foi um sucesso, a gente viu nesse 
encontro as crianças participando, isso nos 
motiva em relação a esse momento que o 
mundo está vivendo, então, é vital que  
abracemos essa causa através da Agenda 21. 
Angra dos Reis já foi referência no Brasil de 
Agendas 21, precisamos retoma-la em conjunto 
com as  Agenda 21 escolar. 

Vereador Godinho – Fico feliz por conta da 
Secretaria de Educação do nosso município ter 
abraçado a lei de nossa autoria. Assim que 
ent ramos em 2013,  uma das nossas 
preocupações era o que fazer com o óleo. 
Assim  fizemos o projeto de lei, “Não jogue seu 
óleo pelo ralo”, que na verdade é fazermos 
uma coleta desses óleos de forma que as 
crianças tenham um procedimento de cuidar do 
meio ambiente. Este evento está sendo muito 
prazeroso porque está coincidindo com as 
atividade dos países na COP21 em Paris para 
redução dos gases do efeito estufa. Essa coleta 
de 95 mil litros de óleo em 
2015 no município de Angra 
dos Reis contribuí com a 
redução 36 toneladas de gás 
carbônico que deixaram de ir 
para nossa atmosfera.

 Veja Vídeo - https://youtu.be/gEH-VXGRpJA

        O Plenário da Câmara sediou, dia 14 de 
dezembro, a cerimônia de certificação das 
escolas públicas de Angra dos Reis que se 
destacaram na implementação do Programa 
“Não Jogue Óleo pelo Ralo”. A participação foi 
incentivada pela Lei Municipal 3.141 de 2013, de 
autoria do vereador Eduardo Godinho.

   A l e i  3 1 4 1 / 1 3  d i s p õ e  s o b r e  a 
obrigatoriedade da implantação de coleta e 
reciclagem de óleo vegetal saturado nas 
escolas públicas, restaurantes e comércios, 
com a função de evitar que o óleo vegetal 
saturado, normalmente chamado de óleo de 
cozinha, em especial o utilizado pelo comércio, 
seja descartado de forma inadequada em pias, 
bue i ros ,  ra los  ou gu ias  de ca lçadas, 
comprometendo as redes de esgoto.
      Neste ano, as escolas participantes, 
Cacique Cunhãbebe, E.M. Cornelis Verolme, 
E.M. Deputado Câmara Torres, E.M. Doutor 
Orlando Gonçalves, E.M. Frei Fernando 
Geurtse, E.M. Prefeito José Luiz Ribeiro 
Reseck, E.M. Professor Francisco de Assis O. 
Diniz, E.M. Professor Ururahy e C.M. Deise 
Maria da S. Vieira arrecadaram 1.872 litros de 
óleo, que deixaram de ser descartados de forma 
inadequada.

                   Declarações
 
Jane Aparecida, Secretária de Educação  - 
Esse é um projeto que a Secretaria de Educação 
desenvolve em parceria com a CoopBrilho, com 
o qual os alunos e a comunidade levam o óleo de 
cozinha para a escola, a cooperativa coleta e 
transforma o óleo saturado em matéria prima 
para produção de biodiesel e sabão. “Quando a 
gente vê que a escola Frei Fernando conseguiu 
juntar 878 litros de óleo, é bastante quantidade”. 

Franciane Torres, Coordenadora de Educação 
Ambiental – O projeto vinha acontecendo, mas 

teve uma queda. Quando entrei para a 
Secretaria de Educação, no início do ano, 
conversei com as escolas sobre incentivar o 
retorno do mesmo. Esse ano conseguimos 
arrecadar uma quantidade muito significativa de 
óleo que vem trazendo muitos benefícios para a 
escola, não só a questão ambiental, mas  
também a Coopbrilho faz a troca do óleo 
coletado por produtos para a escola.

Cristiane Carneiro Diretora da E.M. Frei 
Fernando Geurtse - A gente tem um projeto na 
escola, é o nosso projeto político pedagógico 
prevê a questão ambiental. Ela não podia ficar 
longe disso, então desenvolvemos esse ano  o 
projeto de arrecadação de óleo vegetal e as 
crianças de toda a comunidade escolar se 
envolveram, por isso é quantidade tão 
expressiva de óleo nesse ano, a escola 
conseguiu arrecadar 878 litros de óleo.  Também 
construimos o grupo Com Vida na escola, que 
trabalha em prol do meio ambiente, fazendo 
reuniões sistematizadas, envolvendo as 
comunidades do Marinas.

Ronaldo Santos , Presidente da Associação da 
Grande Jabuíba- Angra é conhecida por sua 
natureza, pelo nosso corredor turístico, praias, 
ilhas, cachoeiras... É muito importante recolher 
esse óleo vegetal, porque se não fizermos o 
recolhimento, esse óleo vai parar nos nossos 
rios, poluirão os mares, mangues. A Associação 
de Moradores da Japuíba mantém um barril na 
sua porta todos os dias, dia e noite. Para receber 
o óleo armazenado em garrafas pet das 
residências.

Domingos Oliveira -  Coordenador da 
campanha - Não jogue seu óleo pelo ralo Costa 
Verde, Essa lei é um projeto de educação 
ambiental, envolve não só a questão da coleta 
do óleo, mas quando você faz a coleta, evita a 
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Certificacão 2015 Angra dos ReisCertificacão 2015 Angra dos Reis
Programa de educação ambiental

Não jogue seu óleo pelo ralo

Domingos Oliveira entrega ao Vereador Godinho o certificado do Carbono Compensado pelas emissõe evitadas com a coleta de óleo e Fraciane Torres
faz a entrega Certificado instituição cidadã 2015 a Secretária de Educação Jane Aparacida e ao Presidente da Associação da Grande Japuiba Ronaldo Santos 

E. M. Deputado Câmara Torres-Diretora Geral: Keith Samea, E.M. Frei Fernando Geurtse-Diretora Geral: Cristiane Carneiro, E. M. Cornelis Verolme -
Diretora Geral: Lissandra Gomes, E.M. Cacique Cunhãbebe -Professora: Rose Leya, E.M. Prefeito José Luís Ribeiro Reseck - Professor: Rodrigo Silva,

Creche Municipal Professora Deise Maria da S. Vieira -Diretora Geral: Valéria dos Santos, E. M. Doutor Orlando Gonçalves.
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    No encontro do Fórum DLIS, do dia 9 de 
dezembro, foi feito um balanço da Agenda 21 de 
Paraty em 2015, bem como de sua gestão - com 
término agora e sobre os estudos da Agenda 21 
realizados pelo SEBRAE/RJ e os vários fóruns 
realizados na cidade, que colaboraram para a 
elaboração do documento entregue ao 
executivo  e legislativo municipais.
Falou-se também  das próximas ações e 
eleições para o órgão diretivo do próximo biênio. 
             
                Entrega dos certificados
      O professor Carlos Fernando do Lepac 
iniciou a apresentação do projeto carbono 
compensado com o vídeo - Uma alternativa 
para descarbonizar o planeta,   documentário 
sobre as atividades desenvolvidas em Paraty, 
reflorestamento e agroflorestal, com o objetivo 
de recuperação de áreas degradadas e resgate 
de carbono. Também apresentou-se, através de 
slides, algumas áreas reflorestadas as margens 
da Rio Santos e também áreas da comunidade 
do Cabral.
     Domingos de Oliveira falou sobre o   
sucesso do Programa de Educação Ambiental - 
Não jogue seu óleo pelo ralo,  implementado 
nas escolas municipais de Angra dos Reis e Rio 
Claro, mas que, infelizmente, ainda não foi 
possível reestruturar este programa nas escolas 
municipais de Paraty, que anteriormente já foram 
r e f e r ê n c i a s  d e s t e  p r o g r a m a .
       Em seguida, Ladjane Silva da Coopbrilho 
fez a entrega do certificado do PROVE às 
empresas que colaboram com a campanha de 
coleta de óleo. Como destaque, Oliveira 
entregou o certif icado de Gastronomia 
Sustentável para o chef Caju do restaurante 
Casa do Fogo, Bar da Bete da Ilha do Pelado e 
a  Rosangela Cajuru, da Palmito Cajuru. 

     Entrega do Planejamento Estrátégico

         O Gerente Regional da Costa Verde, José 
Leôncio fez a entrega do documento de 

contribuição para a elaboração da Agenda 21 de 
Paraty elaborado pelo SEBRAE ao representante 
do executivo, sr. Antônio Marques e também para o 
representante do legislativo sr. Jorge Martins. 
No evento também foi apresentado o produto 
natural de limpeza, Bucha Vegetal Brasileira, em 
substituição à bucha sintética. Um projeto 
desenvolvido em Paraty pelo cineastra Sylvio 
Lana. O presidente da Câmara, o vereador 
Luciano Vidal chegou no final do evento, falou 
brevemente e parabenizou a todos pela 
participação nesse processo dos estudos da 
Agenda 21 do Município.
    Lia Capovilla comentou sobre a importância do 
planejamento das ações para a melhoria da 
qualidade de vida e que isso, com certeza, iria 
diminuir a quantidade de reuniões emergenciais. 
Graça Braga comentou que é preciso que o plano 
da Agenda 21 do Município entre no orçamento do 
Município. 
        José Leôncio fez as considerações finais, 
agradecendo a todos, afirmando que o SEBRAE 
está à disposição para colaborar. 

          O  Planejamento estratégico

      Neste ano, o Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty 
teve como objetivo atualizar o Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do Município feito 
em 2000. E, mais uma vez, com a parceria do  
SEBRAE/RJ Costa Verde foi possível realizar o 
Planejamento Estratégico que servirá de base para 
a  elaboração  do documento Agenda 21 . 
    Desde junho, foram realizados o levantamento e 
atualização de todos os diagnósticos e indicadores 
oficiais do município, uma leitura de todos os 
documentos gerados pelo Fórum DLIS ao longo 
destes 15 anos de existência e, ainda, uma oficina 
e questionários para escuta atual da comunidade.
      Todas estas informações foram compiladas e 
publicadas neste planejamento, coordenado pelo 
consultor Jarbas Modesto. A entrega desta 
contribuição à população e aos poderes executivo 
e legislativo aconteceu no dia 9 de dezembro, na 

Certificacão 2015 ParatyCertificacão 2015 Paraty
PROVE, Carbono Compensado, Gastronomia Sustentável
e entrega do Planejamento Estratégico Agenda 21

C â m a r a  d e  V e r e a d o r e s . 

        O resultado do estudo não traz novidades 
mas, sim, a garantia SEBRAE de qualidade. E 
divulga que para o município conquistar o 
desenvolvimento sustentável é oportuno 
investir numa economia mais diversificada, 
estimulando o turismo de baixo impacto, mais 
bem distribuído em todo o seu território, 
prior izando os saberes e fazeres das 
comunidades tradicionais e locais, a economia 
criativa, que se traduz no projeto de Turismo de 
base comunitária Vívência Paraty - Caminho do 
Ouro, Cachaça e Gastronomia Sustentável, 
chancelados pelo Passaporte Verde, e a 
Indicação Geográfica da Cachaça. O ano de 
2016 promete ser o ano decisivo para a 
conclusão deste processo, quando a sociedade 
civil, empresas e governo, com base neste 
diagnóst ico,  terão a oportunidade de 
pactuarem um futuro mais sustentável para o 

munic íp io  de Para ty .   . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entrega do Planejamento Estratégico ao 
prefeito Casé

Prefeito Casé –  Quando você reúne um grupo 
de pessoas bem intencionadas e fazem um 
diagnóstico, isso é muito importante. Acabei de 
recebê-lo do Fórum DLIS Agenda 21 que, vai 
servir como um dos parâmetros para tomar 
decisões. É muito importante agora envolver as 
entidades, porque elas vão fortalecer  o que 
está direcionado nesse plano e outros planos 
também para que possamos avançar. O que  
não podemos é ter muitas discussões em 
paralelo e as entidades têm que entender que 
sozinhas não se faz nada, como um governo 
sozinho também não faz.  Acho muito 
importante, agradeço a todos os 
envolvidos na Agenda 21. Com 
certeza vai ser um parâmetro 
p a r a  n o s s a s  d e c i s õ e s .

O Gerente Regional do Sebrae, José Leôncio faz entrega do Planejamento Estratégico a Antônio Marques - representando o executivo, 
Lia Capovilla - Dlis Agenda 21 e Jorge Martins- representando legislativo  

Domingos Oliveira faz entrega do certificado Gastronomia Sustentável
ao Restaurante Casa do Fogo, Palmitos Cajuru e Bar da Bete

Ladjane Silva faz entrega do certificado Prove para Pipocas e Churros de Paraty- 
Dona Regina, INEA Paraty-Everton Calixto, Restaurante Balacobaco-Flavia Gregori e Bar da Bete

Carlos Fernando faz entrega dos certificados Carbono Compensado ao Restaurante Balacobaco-Flávia Gregori, Núcleo de Mídias-Tymur Klink, Casa Azul-Luara Araújo,
Câmara de Vereadores-Jorge Martins, Casa do Fogo-chef Caju, Secretaria do Ambiente-Yara Ecolin, Paraty.com-Lia Capovilla, Marina Pereque-Junior Rameck e Bike Show-Vitor Silva

Veja vídeo https://youtu.be/eJv-XVHnVuY


