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Promova seu restaurante e a 
Gastronomia de Paraty. 

Inscrição:email-flitoral@paraty.com
Telefone  - 24 3371 9082
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      Caros leitores, amigos e parceiros, com relação 
ao meu imaginário sobre a situação do nosso 
"Brasílis ou Brazil made in USA", vejo que, depois 
da calmaria, vieram os quinhentos anos de tronco, 
chibata, correntes, suor, sangue, senhores de 
Engenho e das Minas Gerais e Paraty, Estado Novo, 
milagre brasileiro, aliança para o progresso e a 
famigerada ditadura, que quase nos deixa 'brocha'.
      Veio o sedutor neoliberalismo, "classe média e o 
sonho americano de Miami", que nos tem deixado 
impotentes perante os senhores patrimonialistas do 
mundo e, por fim, a esperança de um socialismo 
moreno, "A classe operária vai ao paraíso", se esvai, 
replicando o jeitinho brasileiro do apadrinhamento 
('se for eleito, te arranjo emprego'), do clientelismo 
part idário ( loteamento dos ministérios ou 
secretarias entre partidos) e de fidelidades pessoais 
(cargos de confiança, nepotismo).
    Tudo isso, ao longo do tempo, vem referendando 
os 'justiceiros de gabinetes' como promotores das 
restrições à participação e, consequentemente, ao 
exercício da cidadania que, lamentavelmente, em 
nome de um "partido" e de nossa burrice vem sendo 
gradativamente soterrado na lama dos mensalões 
por uma “Justiça” caolha, que negocia as “delações 
premiadas” com os cagados alcaguetes de sempre, 
que, historicamente, alimentaram com as migalhas 
das sobras da venda do país o ciclo vicioso do “tudo 
pelo social”, “cadastro único da pobreza”, dos pratos 
de comida, dentaduras,” “Luz – de velas - para 
Todos” “auxílio-gás”, “bolsa-crack”, “bolsa-estupro 
do cidadão”, “auxílio reclusão”, “fome zero”, “pátria 
(des) educadora”, “menos médicos’’...
      Sobre a participação popular, historicamente 
deveríamos ter continuado com a politica de gestão 
integrada, tendo como base a implantação do 
orçamento participativo, através do Conselho 
Municipal de Orçamento, composto pelas 
secretarias, lideranças comunitárias, instituições e 
empresas, tendo como prioridade a Estratégia de 
Saúde da Família e a educação pública com 
escolas de qualidade com tempo integral. 
Infelizmente, isto também não faz mais parte das 
políticas municipais. Vejam o exemplo de Paraty, 
Angra dos Reis e outras cidades do Brasil que estão 
sob a gestão do PT e seus coligados, que 
simplesmente esqueceram este grande legado 
histórico de participação popular, proposto 
inicialmente por este partido.
      Espero que esteja enganado, mas vejo uma 
iminente guerra entres burros com Antolhos que 
defendem lados diferentes de uma mesma moeda 
podre.
   Participação comunitária deveria começar no 
quintal!                                Domingos  M. Oliveir a

Off Flip 2016

Com entusiasmo e diversidade, há 12 
anos a  OFF F l ip ,  h is tor icamente 
subvencionada pela  Prefeitura, agita 
culturalmente Paraty, contribuindo para 
tornar a cidade a 'Meca da Cultura da 
Costa Verde', durante os dias da Flip. 

Mesmo sem o apoio da Prefeitura em 
2015, o evento aconteceu, 'de cor e 
salteado', graças ao trabalho voluntário 
dos coordenadores,  um grupo de 
colaboradores, parceiros e recursos  
financeiros disponibilizados pelo Jornal 
Folha do Litoral, Sebrae, Família Ventura e 
o  apo io  l og ís t i co  da  Câmara  de 
Vereadores.

A esperança da retomada do apoio da 
Prefeitura veio, quando recebemos em 
2015 um comunicado sobre o PAE – 
Programa de Apoio a Eventos, uma ação 
conjunta das Secretarias de Turismo e 
Cultura, tendo como objetivo organizar, de 
forma coerente, o Calendário Paraty de 
Tur ismo e Cul tura,  racional izar e 
padronizar a gestão do apoio a eventos. 

Como sugerido no documento, 
preenchemos e enviamos na data 
solicitada, 28/10/2015, o questionário com 

o histórico da OffFlip, a programação e, 
com base nos valores das subvenções 
anteriores, uma projeção para a realização 
da OffFlip 2016. 

Insistentemente temos solicitando, 
p o r  e m a i l  e ,  p o r  d u a s  v e z e s , 
pessoalmente, um retorno sobre de que 
forma a OffFlip seria contemplada por este 
programa.  Por duas vezes estive na 
Secretaria de Cultura - na primeira vez, 
devido a uma agenda de última hora, a 
Secretária desmarcou a reunião, que ficou 
de ser agendada por eles; a segunda vez, 
foi para saber para quando seria marcada 
esta reunião, mas também ficou em aberto.

Como já estamos praticamente a dois 
meses da Flip e até o momento não 
tivemos uma resposta oficial deste 
Programa de Apoio a Eventos, só nos resta 
usar a criatividade, contar com o apoio dos 
parceiros e amigos e lançar o nosso plano 
Z: JAZ Off Flip - Ressurgência. 

Enquanto isto, aguardamos uma 
resposta positiva da Prefeitura, de que 
também fomos contemplados pelo PAE. 

Afinal somos todos filhos da Flip.
                         
Domingos M. Oliveira
   

Burros com 
Antolhos
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      No contexto dos doze anos do Circuito OFF, o Circuito Pratos Literários 
da Gastronomia Sustentável, em sua sétima edição, em 2016,acontecerá 
de junho a agosto nos restaurantes selecionados pela GS, comemorando 
os  356 anos do Caminho do Ouro
          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

Telefone  - 24 3371 9082
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Veja vídeo http://goo.gl/O9j3dW

Gravura de Henrique Machado  https://youtu.be/OmTQC0jnXwY

http://www.planetunderpressure2012.net/pdf/policy_foodsecurity.pdf
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Ópera de nãos – novo livro do poeta Salgado Maranhão

Foto
 Rose Pereira

 Tel 24 3371 9082   whatsapp 24 999721228

www.folhadolitoralcostaverde.com

    Tendo como missão promover o 
Desenvolvimento Local Integrado e 
Sustentável  das comunidades da 
Costa Verde, o jornal Folha do Litoral, 
em 18 anos de existência, através das 
146 edições  impressas e mais de 300 
vídeos documentários, produzidos pela 
TV Flitoral21, propõe uma reflexão 
e uma ação contínua e integrada sobre as 
questões socioambientais da região.

   
       Faça parte da nossa rede de  amigos e parceiros :

 Compartilhe e curta a fan page no FB
Inscreva-se na TVFlitoral21 YOU TUBE

Foto 
José Eurides

Foto
 Rose Pereira

Dei Ribas, Nathália Timberg
 e Salgado Maranhão

Salgado Maranhão se aventura e 
canta com Zezé Motta

Salgado Maranhão com a atriz Sumara Castro,
 que leu um dos poemas traduzidos para o italiano

----Carlos Dei

     Se a vida não tem partituras, no olhar de 
Salgado Maranhão, em seu poema “Lacre 11” 
e, por isso mesmo, vivemos uma dissonância, o 
que nos traz esse novo trabalho do poeta? O 
próprio Salgado revela que seu mais recente 
livro põe à mesa a inquietação do momento em 
que estamos vivendo, pois o mundo está 
perdendo valores e “a gente tem que reagir, a 
poes ia  tem que  reag i r  d ian te  dessa 
incongruência da falta de valor da vida. 'Ópera 
de nãos' se insurge contra isso!” destacou.
       De uma intensidade sem par, a poesia de 
Salgado Maranhão em 'Ópera de nãos' (7 
Letras), do início ao fim, conecta os sentidos 
aos estímulos e provocações insurgentes, 
surpreendendo o leitor com vendavais de 
reflexões, navegando por temas tão díspares, 
tão longínquos quão próximos do nosso 
co t id iano urbano,  po l í t i co ,  h is tó r ico , 
psicológico, sentimental, despertando a sanha 
de um Lampião, quanto a 'verdade e firmeza' de 
um Gandhi, não deixando de lado a estratégia 
de um Manuel Congo e o açoite da lâmina ferina 
da própria poesia. 
“...e só temos lágrimas / para jantar – nesse / x-
tudo de fuck you!.. (Ladainha); “Um sol há de 
haver / para os que têm fome...; Há um tempo 
de negar / o sangue ao sepulcro (negar o osso 
ao machado)”.(Lacre 2); “Com o pé no solo / 

sigo a executar / uma sinfonia sem rascunho; a 
vida não tem partituras.” (Lacre 11). “Voa, 
poesia, antes que um tiro te alcance.” (Lacre 
12); “/...Em teu colo, / os novos dias se debatem 
/ entre a voz dos mares / e a flor de cicuta. 
(Magna 3); “Estou perdido em meus incêndios, 
/ e seu olhar cai sobre mim / como o ruído de 
chuva” (Amada).

Lançamento de 'Ópera de nãos' 

       Num ‘reino’ absoluto da poesia, aconteceu 
“uma noite de rara beleza e sensibilidade”, na 
definição da atriz Nathália Timberg, no Salão 
Gávea, do Hotel Golden Tulip Regente, em 
Copacabana (07 de março), que prestigiou o 
evento juntamente com Zezé Mota (atriz e 
cantora), Sumara Castro (atriz) que leu os 
poemas traduzidos para o italiano e outras 
personalidades, como o presidente da ABL, 
Domício Proença Filho, o maestro José 
Américo Bastos(ganhador do Grammy Latino, 
pelo CD Iluminado, de Domiguinhos), a cantora 
Patrícia Mellody, os poetas Cristiano Menezes 
e Luis Turiba, músicos, outros escritores e 
convidados.
   O poeta Paulo Sabino, homenageou o 
anfitrião, lendo os poemas “Lacre 10”, “Lacre 
11” e “Clivagem”, do poeta e “Um rio salgado” 
do também poeta e organizador do evento, 
Carlos Dimuro. 

                     Um vencedor 
      Para quem era analfabeto até os 15 anos de 
idade, Salgado Maranhão é mais que um 
vencedor. "Fiz todas as séries em três anos e 
meio, estudava intensamente nas férias e fazia 
Telecurso nos fins de semana", contou o poeta.
Salgado Maranhão participou da coletânea 
Ebulição da Escrivatura (1978) e é autor dentre 
outras obras: Aboio ou a Saga do Nordestino em 
Busca da Terra Prometida (1984), Punhos da 
Serpente (1989), Palávora (1985), Mural de 
Ventos (1998) - pelo qual recebeu o Prêmio Jabuti 
em 1999, Solo de gaveta (2005) e A pelagem da 
tigra (2009), A cor da palavra (2010)
    Estudou Comunicação na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde 
vive desde 1973, dividindo alguns dias do ano 
ent re  a  c idade f luminense e Teres ina. 
Compositor-letrista, tem músicas gravadas por 
vários artistas como Amelinha, Elba Ramalho, 
Ney Matogrosso, Paulinho da Viola, Rosa Marya 
Colin, Vital Farias e Zizi Possi.
        Em 2012 esteve em excursão peloc EUA, 
onde palestrou em 52 universidades, em 27 
estados americanos. Conta com a parceria do 
tradutor Alexis Levit in.  "Ele está agora 
empenhado em traduzir meu novo trabalho, que 
em breve estará disponível para o inglês", conta. 
      O poeta está nos EUA, em nova jornada de 
palestras por universidades norte-americanas 
desde o dia 18 de março , onde ficará até o início 
de junho de 2016.
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 É com pesar que informamos o 
falecimento do ex-diretor da ACIP e ex-
prefeito de Paraty, Benedito José de Melo 
da Silva, que teve um papel de vital 
importância para o desenvolvimento 
administrativo e econômico do nosso 
município. Através da restruturação da 
Acip, propiciou a criação do Festival da 
Cachaça e a parceria que trouxe o Balcão 
Sebrae para Paraty. 

Como prefeito, foi responsável pela 
rees t ru tu ração  admin i s t ra t i va  da 
Prefeitura, promovendo, através da 
criação do Fórum DLIS, atualmente 
Agenda 21 de Paraty, uma nova visão 
empresarial para a cidade. Benedito de 
Melo também foi fundamental para a 
criação do COMAMP, o maior movimento 
comunitário da história de Paraty. 

Em nome da ACIP, Folha do Litoral e 
de todas as instituições que compõem o 
Fórum DLIS- Agenda 21, queremos 
registrar a nossa homenagem e eterna 
gratidão ao nosso querido ilustre amigo e 
companheiro Benedito José de Melo da 
Silva, Dedé.

Ultima entrevista Benedito de Melo 
ao Folha do Litoral para o evento de 
comemoração dos 70 anos da ACIP , 17 
de fevereiro 2014

 
Benedito de Melo – Em 1984, Paraty, 

como sempre, vivia uma grande crise 
econômica e, naquele momento, um grupo 
de comerciantes resolveu se unir para 
refundar a Associação Comercial - ACIP. 
Havia sido fundada em 1944. Desde então, 
ela só atuava nas épocas de crise, nas 

épocas de fiscalização. 
Em 1984, Cizinho foi eleito presidente 

e eu, vice.Tivemos o Aldo Cruz, a Dila e o 
Luiz de Carvalho, além de outras pessoas 
e, pela primeira vez, a Acip teve uma sede, 
um local onde funciona diariamente e, 
naque la  ocas ião ,  nos  reun imos e 
procuramos atender as necessidades dos 
comerciantes.

 Com ACIP nasceu o Festival da Pinga, 
que foi uma coisa importante no calendário 
de Paraty. Os três primeiros festivais foram 
realizados diretamente pela Associação 
Comercial e, pela grandiosidade que o 
festival tomou, o passamos para a 
prefeitura. Nesse momento também nasceu 
uma parceria com o Sebrae, que deu nova 
dinâmica ao comércio local, aos pequenos 
empreendedores e médios empresários.

Quando ocupei a prefeitura, tivemos 
uma oportunidade de fazer um convênio 
com a ACIP e Sebrae e, disso, nasceu o 
Fórum DLIS, que discutiu os problemas 
sérios de Paraty possibilitando a inserção 
do município na Agenda 21 e, com isso, 
tivemos uma atuação muito importante, não 
só em nível local, mas também em nível 
regional. Também participamos da Rio+20, 
tudo em consequência de uma trabalho que 
começou lá atrás e vem rendendo frutos até 
hoje.

A  ACIP tem 70 anos e 
não e à toa. Então, a 
mensagem que quero 
d e i x a r  p a r a  v o c ê 
empresário dessa cidade, 
que a nossa bandeira é 
Paraty. Filie-se à ACIP.

 Homenagens Póstumas

       Nascido em Niterói (RJ) e há 40 anos 
morando em Paraty, Themilton Tavares 
aqui desenvolveu inúmeras atividades. 
Adotou Paraty e ela o adotou concedendo-
lhe o título de Cidadão Honorário de 
Paraty, em reconhecimento pelo muito 
que aqui realizou. Por seu trabalhos na 
área  da l i teratura fo i  também 
homenageado na Off Flip.
         Ator (galã) de novela em São Paulo, 
aqui se dedicou a produzir peças para 
teatro. Surgindo então o grupo Guarda a 
Chave no Trombone, que despertou 
talentos locais. Dentre seus trabalhos 
teatrais sobressaem “Itaorna, pedra 
podre” (ácida crítica à usina atômica), 
“Liberdade para o boi malhado”, “O 
reizinho mandão” e o belíssimo e 
comovente espetáculo da Vida de Cristo, 
encenada na Semana Santa. Peças estas 
que trazem ainda músicas de sua autoria.
     Escritor, além de crônicas em jornais, 
publicou duas obras “O Tesouro da 
Trindade” e Festa do Divino, este com 

ilustrações suas. Difícil é dizer o que 
Themilton não fez: teve programa de rádio, 
foi editor de Jornal, trabalhou na Eco TV, 
Carnavalesco da Escola da Samba União 
da Ilha das Cobras, Presidente da Casa da 
Cultura e eminente professor.
       Mas, é, sobretudo, nas artes plásticas, 
desenho e pinturas, que Theminton exibe 
sua genialidade. Prenhe de amor pela 
cultura paratiense sempre retrata nossas 
festas populares, nossos bonecos 
folclóricos, o carnaval, etc. Suas cores 
fortes e vibrantes e a sutileza dos detalhes 
e arabescos criam visões e fatos novos.
      A Festa do Divino, pintada em seus 
muitos aspectos é um repositório de 
informações para o futuro, auxiliando a 
preservar no tempo e no 
espaço uma das mais 
caras tradições do povo 
paratiense.
                   Diuner Mello

THEMILTON TAVARES

BENEDITO de MELO - DEDÉ

Durante o mês de março, o Núcleo de Mídias 
Artes e Tecnologias abriu suas portas para receber 
talentosos convidados. Tudo começou com um 
violão, ritmos brasileiros e muita poesia. Amigos 
músicos e poetas foram chegando e criando o clima. 
Em seguida, chegou o Café Itinerante das amigas 
Camila e Nina, revertendo para o Núcleo uma 
pequena arrecadação com as vendas durante as 
noites. Iniciamos com a poesia de Domingos Oliveira 
e seus versos De Cor e Salteado, inaugurando um 
momento pró OFF FLIP que pode ser futuramente 
ampliado. Na semana seguinte, ele fez uma bela 
homenagem ao poeta Zé Limeira em parceria com o 
“bluseiro” Carlos Fernando que além de professor de 
Biologia e escultor de obras com material eletrônico 
reciclado é guitarrista. Outros temas como Guerra & 
Paz e Vida & Morte também nortearam a seleção dos 
textos apresentados por Carlos Fernando, Domingos 
Oliveira, Márcia Nascimento, e pelos músicos Zé 
Geraldo e Jadson.    

 Todas as noites poéticas fecharam com repertório 
autoral de músicos expoentes da cidade que estão 
enxergando nas SEXTAS BÁSICAS uma janela de 
oportunidades para a construção de trabalhos, 
encontros, improvisos e experimentação. É o caso do 
cantor e baterista Seu Maia (Jadson Fernandez), dos 
exímios violonistas Java e Laurent, do bailarino, 
poeta, músico e compositor Luciano Ciranda, do 
produtor musical e compositor Jorge Martins, do DJ e 
compositor Zé Geraldo, do raper Tomás Konrath, e 
dos músicos e compositores Gabriel Azevedo, 
Rogério Furtado e Renata Loba. Para os meses de 
abrll e maio já está prevista uma programação 
organizada por Zé Geraldo e Jadson, que agora 
colaboram com o Núcleo para fechar a 
agenda e incluir novos interessados 
em participar. 

Lia Capovilla (Diretora Executiva 
d o  N ú c l e o  d e  M í d i a s  A r t e s  e 
Tecnologias)

 SEXTA BÁSICA
SARAU PROÉTICO

PR     FFPR     FFOO   
FlipFlip

https://youtu.be/dwKWqQ3BD7s

https://youtu.be/dIlkmYodg5M


