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Domingos Oliveira entrega ao Vereador Godinho o certificado do Carbono Compensado pelas emissões evitadas com a coleta de óleo e Fraciane Torres  faz a entrega
 do Certificado Istituição Cidadã 2015 à Secretária de Educação Jane Aparacida e às  Escolas  Municipais de Angra dos Reis certificadas pela campanha de educação ambiental
 Prove Costa Verde - Não jogue seu óleo pelo ralo:  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.

Angra dos Reis Referência em Educação Ambiental
 PROVE Costa Verde - Não jogue seu óleo pelo ralo

       Projeto mais votado no  Parlamento 
Juvenil da ALERJ

        O programa de educação ambiental de 
coleta de óleo “Não jogue seu óleo pelo ralo”,  
inicialmente idealizado pelo Jornal Folha do 
Litoral em conjunto com a Agenda 21 de Paraty e 
apoio da Coopbrilho e Paraty.com foi ampliado 
com a participação da aluna Dalmeire Andrade, 
do Colégio Estadual Álvaro Alberto, que 
desenvolveu o projeto de coleta de óleo nas 
escolas para a IV edição do Parlamento Juvenil 
da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
em 2008 . O projeto não só foi  o mais votado e  
aprovado por unanimidade por esta edição do 
Parlamento Juvenil do Rio de Janeiro.
    Como a Alerj não deu continuidade ao 
protocolo por ela preconizado, de que os 
projetos de lei mais votados do Parlamento 
Juvenil seriam posteriormente aprovados como 
lei estadual, a Câmara de Paraty, antecipando-
se à Alerj  através da Lei nº1743/2010, de 
autoria do ex-vereador Izaques Merendaz, 
regulamentou a coleta nas escolas municipais, 
para que as mesmas sejam pontos de entrega. 

      Seguindo o exemplo de Paraty, Angra dos 
Reis aprovou Lei Municipal 3.141 de 2013, de 
autoria do vereador Eduardo Godinho e Rio 
Claro a Lei nº 774/14 e 775 de 2014, de autoria 
do vereador Wilson Latino. Faltando agora a 
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro seguir 
o exemplo, reconhecer e oficializar esta lei de 
coleta de óleo nas escolas. 

Secretário do Ambiente do Rio de Janeiro 
desta campanha do Prove Costa Verde  

     O Secretário do Ambiente do Rio de Janeiro, 
André Corrêa, descreve em seu blog a 
importância socioambiental do Prove - 
Programa de Reaproveitamento de Óleo 
vegetais do Rio de Janeiro e destaca a 
campanha de educação ambiental do Prove 
Costa Verde - ‘‘Não jogue seu óleo pelo ralo”e a 
certificação Carbono Compensado Lepac / 
Unicamp, com chancela do Passaporte Verde, 
como uma referência positiva deste programa 
de coleta de óleo vegetal.
     André Corrêa recebeu do Professor Carlos 
F e r n a n d o  o  c e r t i f i c a d o  d o  C a r b o n o 
Compensado, pelas 64,5 toneladas de gás 
carbônico que deixaram de chegar na  
atmosfera - graças à transformação em 
biodiesel dos 16,5% dos 170.218 litros de óleo 
vegetal que foram coletados em 2015 pela 
campanha “Não jogue seu óleo pelo ralo – 

Prove Costa Verde”.
   Corrêa também informa que o Prove tem 
como foco ‘instalar até o final de abril’ pontos 
de coleta nas escolas municipais da cidade do 
Rio, fato inspirado no projeto educação 
ambiental “Prove Costa Verde - ‘’Não Jogue 
seu óleo pelo ralo” que, pioneiramente, há 
mais de oito anos, desenvolve este projeto nas 
escolas estaduais e municipais da Costa 
Verde, Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro. 

Escolas  Municipais de Angra dos Reis 
Referências em Educação Ambiental 

 Mapa das escolas - ttp://goo.gl/XCezDD
   Com a adesão  de  mais de 20 escolas  
coordenadas pela Secretaria de Educação de 
Angra dos Reis, o projeto é considerado como 
uma referência da campanha de educação 
ambiental Prove Costa Verde - Não jogue seu 
óleo pelo ralo.

    Em cerimônia realizada em 14 de dezembro 
de 2015, no  Plenário da Câmara de 
Vereadores de Angra dos Reis, escolas  
municipais de Angra dos Reis que se 
destacaram na organização da coleta de óleo  
foram certif icadas pela campanha de 
educação ambiental Prove Costa Verde - Não 
jogue seu óleo pelo ralo.  

                                                                                        

Parcer ia construída pela Câmara de 
Vereadores com a Secretaria de Obras e o 
SAE de Angra dos Reis, em conjunto com o 
Folha do Litoral, Coopbrilho e Limpar, 
viabilizou a criação de uma rota pioneiro, que 
integrada ao novo sistema de coleta de lixo,  
tem possibilitado a ampliação da coleta de 
óleo do PROVE Costa Verde´para todas as 
comunidades da Ilha Grande.      

 Nessa XIV Festa Literária 
Internacional de Paraty, 
mais uma vez o Curto 
Circuito OFF entra em 
ação - abrindo caminhos 
para as manifestações 
artísticas paralelas à festa 
oficial e mantendo sua 
p r o p o s t a  d e  s e r  a 
plataforma de encontro 
entre poetas e artistas de 
todas as tribos, de todas 

as partes, no entorno da Flip. 
     O Circuito OFF se engaja na movimentação 
poética-literária-artística que 'inunda' a cidade 
na ocasião com a efervescência e consistência 
dos 'ressurgentes', aportando conteúdo 
renovado e revirado, apontando em sua 
dinâmica  direções e possibil idades - 
ressurgindo a cada ano renascida, cada vez 
mais intensa, embora, em paradoxo, com a 
aparência mais sutil...
        Este ano, com uma programação ainda 
mais 'enxuta', teremos as seguintes atividades: 
V I I  C i rcu i to  de  Pra tos  L i te rá r ios  da 
Gastronomia Sustentável de Paraty em 
homenagem ao  inesquec íve l  Mes t re   
Themilton Tavares; Workshow “Ritmos sem 
Fronteiras” apresentado pelo percussionista, 
compositor, produtor musical, pesquisador e 
arranjador Reppolho; Sarau Multimídia 
'PoeMatrix ' ,  em sua terceira edição - 
comandado  pe lo  consagrado  poe ta , 
compositor, multiartista Tavinho Paes & 
convidados;  'Picareta Cultural' - o já tradicional 
divertido encontro anárquico de poetas e 
cachaça da terra de Paraty, capitaneado pelo 
poeta Caio Carmacho; Terceira edição do 
'HaiCai Combat'- a lúdica disputa poética entre 
poetas de várias regiões orquestrada por 
Yassu Noguchi e Marcos Bassini;  'Sexta 
Básica', com o 'Sarau Pró-Ético'  e  o  'Cordel 
da OFF' com a participação especial de Carlos 
Galdino e  Edmilson Santini.
   Venha participar, vibrar, se divertir, se 
emocionar! Faça parte dessa Festa apoiando a 
iniciativa do Circuito OFF de dar voz aos poetas 
– locais e de outras 'praias', que com sua 
genuinidade e liberdade alegram nossos 
corações - brilhando no palco principal da 
Academia de Todas as Letras! Contribua para 
que a Voz da Poesia espontânea e 
verdadeira das ruas, do 
underground, não se cale 
e tenha sempre espaço 
para se manifestar! 

JAZOFF flip 2016
    Ressurgência 

Costa Verde

Nova rota marítima amplia coleta de óleo 
    PROVE-Costa Verde na  lha Grande
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A Comissão Provisória formada 
na Assembléia Geral do Fórum 
DLIS Agenda 21, dia 24 de 
fevereiro de 2016, composta por 

Luara de Araujo Marques – Casa Azul, Fabrício de 
Soares - Subsecretário do Ambiente, Vinicius Soares 
de Oliveira – Secretaria Municipal do Ambiente, 
Marcos M. da Silva – Associação de Engenheiros e 
Arquitetos de Paraty, Lia Capovilla – Paraty.com, 
Domingos Oliveira – Folha do Litoral  e Dalva 
Lacerda, com base na lei n. 1.722/2009 em 29 de 
dezembro de 2009, vem por meio deste edital, 
convidar as instituições interessadas e estabelecer os 
critérios e procedimentos para a composição do 
Órgão Diretivo da referida Agenda pelo triênio 2016- 
2018.
1.Da composição
     A composição do órgão Diretivo da Agenda 21 
para o triênio 2016-2018 será definida de acordo com 
os critérios estabelecidos neste edital, e apresentada 
em reunião ordinária a ser realizado no Salão Nobre 
da Câmara de Vereadores, centro Histórico, às 14h do 
dia 15 de Junho de 2016.
    A composição do conselho será limitada a 05 
cade i ras ,  conforme a  segu in te  es t ru tu ra : 
Coordenador Executivo; Mediador; Secretário 
Geral; Secretario de Comunicação; Diretor Social.
2.Das inscrições

A Campanha Passaporte 
Verde é uma iniciativa global, 
que visa estimular o turista a 
adotar  uma a t i tude  de 

consumo responsável, de forma a reduzir os 
impactos negativos do seu comportamento e 
de suas escolhas sobre o meio ambiente e a 
cultura dos destinos que visita. 
A Campanha faz parte do projeto desenvolvido 
no âmbito da Força Tarefa Internacional para o 
Desenvolvimento do Turismo Sustentável - FTI-
DTS, liderado pelo governo francês. Ancorada 
no Plano de Implementação da Conferência 
I n t e r n a c i o n a l  d e  M e i o  A m b i e n t e  e 
Desenvolvimento de Johannesburgo, a FTI-
DTS é uma iniciativa voluntária, que tem o 
Brasil entre seus países membros. 
No Brasil, o projeto inicialmente coordenado 
pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo 

Ministério do Turismo e pelo Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA). E a cidade de Paraty, no Estado do 
Rio de Janeiro, foi escolhida como destino 
piloto da Campanha Global, pela destacada 
riqueza de seu patrimônio histórico, cultural e 
natural, expressos nos modos de vida da 
população local, e pela sua vocação para o 
turismo de natureza, rural e cultural (Vivência 
Paraty-Agroecoturismo).
      Considerado pelo MMA como espaço para 
as discussões das ações previstas na 
Campanha Passaporte Verde, o Fórum DLIS - 
Agenda 21 de Paraty, através dos projetos: 
Gas t ronomia  Sus ten táve l  ;  Carbono 
Compensado; Paraty Recic la;  Bolsas 
Retornáveis; Vivência Paraty - Agroecoturismo 
e a campanha - “Não jogue seu óleo pelo ralo”, 
promoveu o reconhecimento de Paraty na Rio 

+20, como um município referência em turismo 
sustentável.
      Seguindo as orientações do PNUMA, tendo 
como referência as 21 ações prioritárias da 
Agenda 21  e  os  o i tos  p r inc íp ios  da 
Organização Mundial do Turismo para o 
desenvolvimento sustentável, a comissão 
formada pelo Jornal Folha do Litoral e equipe 
da Secretaria do Ambiente, coordenada pelo 
Subsecretário do Ambiente de Paraty, Fabrício 
Soares, encaminharam ao presidente da 
Câmara de Vereadores Sr. Luciano Vidal,  
minuta em forma de projeto de lei, para que 
seja analisada e possivelmente aprovada 
como lei, para garantirmos a nossa liderança 
c o m o  m u n i c í p i o  r e f e r ê n c i a  e m 
desenvolvimento sustentável, através da 
oficialização do Passaporte Verde Paraty - 
Cultura em Verde e Azul.

A s  i n s t i t u i ç õ e s  g o v e r n a m e n t a i s  e  n ã o 
governamentais com direito a participar da eleição 
deverão ter aprovados seu pedido de ingresso e 
indicação de titular e suplente com antecedência por 
assembleia geral, além de ter mais comparecimentos 
do que ausências nas últimas assembleias e 
encontros.
A inscrição deverá ser feita mediante envio da 
documentação necessária, acompanhada de carta ou 
ofício pleiteando a participação na composição do 
órgão diretivo do fórum DLIS agenda 21 de Paraty. 
Deverão constar da inscrição o nome da instituição, 
CNPJ, logomarca, endereço, telefone de contato e 
correio eletrônico, se houver, além de uma 
explicação sobre os motivos pelos quais a instituição 
deseja participar da eleição para compor o órgão 
diretivo do Fórum DLIS agenda 21.
As inscrições deverão ser enviadas online ao 
endereço eletrônico Semam.paraty@hotmail.com. 
Duvidas poderão ser tirados nos telefones: 
Secretaria Municipal do Ambiente – (24) 3371-2605
3.Da seleção
A seleção das instituições inscritas seguirá os 
seguintes critérios:
a) A instituição deve enviar informações sobre sua 
atuação, contendo missão, políticas e as suas  metas 
para o desenvolvimento sustentável do município de 

Paraty, tendo como base os princípios da Agenda 
21. 
b) A instituição deve indicar seus representantes 
titulares e suplentes, comprovando com ata a 
eleição destes.
c) A instituição deve comprovar atuação efetiva no 
Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty.
d) Atendimento ao prazo para inscrições, e 
apresentação da documentação solicitada neste 
edital.
4.Do cronograma
Abertura das inscrições 10/06/2016, com prazo 
final  10/07/2016. 
Divulgação dos resultados da seleção10/07/2016
Assembleia para a eleição e aprovação da nova 
composição do órgão diretivo13/07/2016
5.Disposições finais
Após a definição da nova composição do órgão 
diretivo do Fórum Dlis agenda 21 de Paraty, serão 
encaminhados à Secretaria Executiva de Governo 
com cópia para Secretaria de Meio Ambiente os 
documentos necessários para a publicação de 
Portaria com a nova composição do Órgão 
Diretivo.
    As demais instituições que desejarem participar 
do FORUM DLIS AGENDA 21 DE PARATY 
deverão encaminhar carta ou oficio até dia 10 de 
Julho de 2016.

Passaporte Verde Paraty
Cultura em Verde e Azul

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA  COMPOSIÇÃO 
DO ÓRGÃO DIRETIVO AGENDA 21 DE PARATY        

    A  Prefeitura Municipal de Paraty, através da 
Secretaria Municipal do Ambiente, com o lema 
de que todo dia é dia do Meio Ambiente,  
promoverá eventos na Semana do Meio 
Ambiente, apresentando projetos concretos de 
preservação e educação ambiental que são 
realizados permanentemente no município em 
parceria com varias instituições. 
        A programação se inicia no dia 06 e 07 de 
Junho com ação de mobilização sobre o 
programa, ”Não jogue seu Óleo pelo ralo”, na 
vila de Trindade e Centro.
       No dia 08 de Junho a ação está volta para 
limpezas de praias na Bahia de Paraty tendo 
início na comunidade costeira de Ponta 

Grossa, com participação dos alunos e 
moradores. Esse evento vai contar com a 
parceria das secretarias de Obras e Agricultura 
e Pesca, além do apoio dos Guardas Parque 
da Reserva da Joatinga REJ/INEA.
    A concessionária Águas de Paraty vai 
apresentar no dia 09 Junho seu modelo de 
estação de tratamento de água para os alunos 
da rede pública municipal das escolas do 
Pantanal e Corisco, tendo como objetivo 
garantir uma visão sobre água com qualidade, 
n u m  o l h a r  a m b i e n t a l  v i s a n d o  a 
sustentabilidade e boas práticas para uso 
consciente da água. 
      Tendo como ação integradora a Secretaria 

do Ambiente e de Educação, no dia 10, irão 
apresenta no auditório da Escola Pequenina 
Calixto, para os alunos o teatro do projeto 
Caravana Gaia, que aborda “Ecologia” como 
um tema.
    Para encerramento vai acontecer no Paço 
Municipal, no dia 10 as 11h,  uma mesa com as 
“Ações sobre a Semana do Meio Ambiente” 
Resíduos Sólidos Programa de Coleta 
Seletiva, Coleta de Óleo, lançamento da minuta 
do projeto de lei para oficialização do 
Passaporte Verde Paraty, lançamento do Edital 
d a  A g e n d a  2 1 , c o m  a  p r e s e n ç a  d e 
representantes do Poder Executivo, Legislativo 
e Sociedade Civil.

Todo dia é dia do  Meio Ambiente
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      H i s t o r i c a m e n t e  o s  i m p a c t o s 
socioambientais na região começam com a 
exploração da caça, do pau-brasil e depois 
pelo ouro e diamantes, com trilhas para escoar 
a exploração para o mar, rumo a Portugal. 
Essas mesmas trilhas foram, mais tarde, 
usadas para escoar a produção de cana-de-
açúcar e café do Vale do Paraíba.
      Em 1971, o Parque Nacional da Serra da 
Bocaina foi criado por Decreto Federal, pelo 
governo militar e compreende uma área 
aproximada de 134 mil hectares, com uma 
expressiva biodiversidade. A criação do 
parque teve como objetivo a implantação de 
um escudo de vegetação nativa, nas escarpas 
da Serra do Mar, para proteger a população 
das principais cidades da região de um 
eventual acidente nuclear nas usinas de Angra 
I e II.
       Este paradoxo de criação de um parque, 
sem Plano de Manejo, para preservar as 
espécies nativas que servirão como escudo e 
indicadores radiológicos para proteger as 
cidades em caso de um eventual acidente 
nuclear é, no mínimo bizarra, pois contraria os 
princípios e os valores de um pensamento 
dialético sobre preservação ambiental. 
       Se quisermos realmente fazer uma leitura 
geográfica dos impactos socioambientais 
sobre a região em que está situado o Parque 
Nacional da Serra da Bocaina, não precisamos 
ir muito longe, é só acessarmos o Google Map 
e, se quisermos ir mais fundo, também 
podemos consultar os mapas e o diagnóstico 
do Zoneamento Ecológico, Econômico e 
Costeiro feito pelo INEA.
        Sem muito esforço, podemos constatar 
que o maior impacto socioambiental na região 
é  jus tamente  decor ren te  do  própr io 
empreendimento que deu origem ao Parque 
que, em três décadas, por falta de um Plano 
de Manejo para este e de um Programa de 
Educação Ambiental- PEA, previsto nas 
condicionantes, propiciou o crescimento 
desordenado e um aumento populacional 
maior do que o município de Paraty, em três 
séculos.
     Mas, também, fica evidente que os maiores 
patrimônios da região são incontestavelmente 
a Baía de Ilha Grande e o Parque Nacional 
da Serra da Bocaina. E os maiores problemas 
estão no aumento dos índices de natalidade e 
da migração, fatores estes que contribuem 
diretamente para o crescimento desordenado 
e o alto índice de violência. 
    Por estas questões, seria importante e 
inadiável a integração das ações das 
instituições que atuam em Paraty e na Costa 
Verde, através da construção de uma agenda 
mínima, que possibilite equacionar os conflitos 
e garantir um desenvolvimento mais 

sustentável de Paraty e de toda região. 
      Em termos concretos, o presente diagnóstico 
do Planejamento Estratégico do Fórum DLIS 
Agenda 21, com base no Zoneamento Ecológico 
Econômico e Costeiro e os resultados dos fóruns 
temáticos, realizados nestes últimos 15 anos, 
propõe a todas as instituições, um processo de 
construção participativa e oficial do documento 
Agenda 21 de Paraty. 

Entrevista com Presidente da Câmara de 
Vereadores de Paraty 

Folha do Litoral - Vereador 
Luciano Vidal, qual objetivo 
d e s s a  r e u n i ã o  c o m  a s 
comunidades do Segundo 
Distrito de Paraty na divisa com 
Ubatuba?
Luciano Vidal - Bom, nós fomos convidados 
para irmos à comunidade, devido a denúncias de 
que a administração do Parque está agindo de 
forma arbitrária e grotesca com os moradores. 
Fomos convocados aqui para ouvi-los, colher os 
depo imentos ,  re la tó r ios  e  deveremos 
encaminhar às autoridades competentes para 
que sejam solucionadas essas questões dos 
impasses de conflitos nessa região da divisa de 
Ubatuba, do Segundo Distr i to, com as 
comunidades e autoridades. Então, a partir 
desse momento encaminharemos pleitos às 
esferas públicas, às autoridades competentes, 
na busca das soluções desses problemas, em 
defesa dos moradores.

Folha do Litoral - O principal problema que se 
arrasta por mais de 40 anos é justamente a falta 
de um Plano de Manejo e demarcação, o que é a 
mesma conclusão a que chega o chefe do 
Parque. É possível uma reunião pública para 
buscar alternativas para essas soluções?

Luciano Vidal- Sim, nós vamos procurar 
resolver principalmente essa questão da 
legalização fundiária, esse que é um dos 
principais fundamentos que cobraremos do 
ICMBIO e do Ministério do Meio Ambiente,  para 
que possa se iniciar esse processo da 
legalização, caso contrário, entraremos com 
ações judiciais, para que possa paralisar esse 
procedimento de repressão e opressão ao povo, 
se antes não houver o processo devidamente 
legal constituído da legalização fundiária.

Entrevista com o chefe do Parque Nacional 
da  Serra da Bocaina

Folha do Litoral- Francisco 
Livino,  Com relação a essas 
recentes abordagem feitas pela 
adminis t ração do Parque, 
apontadas pelas comunidades 

Francisco Livino - O ICMBIo promove 
demolições, desocupações de suas áreas, 
mas a não fazemos nada arbitrário, todas a 
demolições que são feitas pelo Parque 
Nacional, são com base em ordens judiciais ou 
medidas cautelares administrativas, nas 
ocupações que não estão consolidadas. 
Recentemente promovemos duas demolições 
próximas à divisa de Ubatuba, de casas recém 
construídas em cima de terra pública, de 
corretoras de imóveis de moradores de São 
Paulo. Na verdade não foram demolições 
arbitrárias de casas  de população tradicional.
        Temos ações para garantir a preservação 
do Parque, mas não existe nenhuma ação de 
demolição, nem judicial, nem administrativa ou 
cautelar em cima de pessoas que moram na 
região antes da criação do Parque. A lei 
determina que qualquer tipo de ocupação 
privada que existe dentro do Parque desde 
a n t e s  d a  s u a  c r i a ç ã o  t e m  q u e  s e r 
desapropriada e indenizada pelo governo. 
 
Folha do Litoral – O fato de o Parque Nacional 
da Serra da Bocaina não ter implantado 
efetivamente o Plano de Manejo não está 
contribuindo para gera esses problemas 
todos?

Francisco Livino - Sem dúvida nenhuma, o 
ICMBIO, na verdade o poder público é 
responsável por boa parte dos problemas que 
enfrentamos, porque o Parque Nacional foi 
criado 1971 e, hoje, em 2016, ele ainda tem 
uma lacuna bastante grande para sua 
consolidação. Mas, não é por conta disso que 
devemos permitir que a coisa continue dessa 
forma. O ICMBIO está sendo muito presente 
em Paraty, e precisamos  de uma comunicação 
cada vez mais presente, mais constante com o 
Executivo, Legislativo, comunidade e a 
sociedade, porque esse  Parque é da 
sociedade brasileira, da comunidade de Paraty. 

Folha do Litoral - A  Agenda 21 de Paraty, 
com mais de 15 anos de existência e de ações 
concretas, pode ser uma alternativa para 
viabilizar uma integração institucional entorno 
das  ques tões  soc ioamb ien ta i s  pa ra  
Desenvolvimento Sustentável  de Paraty? 

Francisco Livino - Não se faz nada sozinho, 
nem o ICMBIO vai conseguir implementar o 
Parque Nacional da Serra da Bocaina sem a 
comunidade, sem o Legislativo, sem o 
Executivo. Tampouco a Câmara de Vereadores 
ou qualquer um dos atores vai conseguir fazer, 
sem diálogo com o Governo Federal, com 
todas as instâncias, um instrumento, um ente 
que seja aglutinador dessas informações, que 
seja um espaço de harmonização de diálogo.

Parque Nacional da Serra da Bocaina- Conflitos x Alternativas 
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