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Certificação 2016
Agenda 21

A marca do nosso destino

DLIS

16 ANOS

15/12/2016
16h as 18h
Câmara de Vereadores de Paraty.
Na trilha da história das marcas do nosso
destino, Paraty - Caminho do Ouro,
C a c h a ç a e Tu r i s m o , s e g u i n d o a s
orientações do PNUMA, tendo como
referência as 21 ações prioritárias da Agenda
21 e os oitos princípios da Organização
Mundial do Turismo para o desenvolvimento
sustentável, a Comissão, formada pela
Agenda21, Folha do Litoral e equipe da
Secretaria do Ambiente em conjunto com a
Câmara de Vereadores, elaborou o projeto

Paraty, Cultura em Verde e Azul
de lei para oﬁcialização do Passaporte Verde
Paraty - Cultura em Verde e Azul, que foi
aprovada pela Câmara de Vereadores e
sancionada pelo prefeito Carlos José Miranda.
A LEI Nº 2074 / 2016 dispõe sobre a criação do
Passaporte Verde Paraty no Município, a ser
outorgado a pessoas, entidades e
empreendimentos que desenvolvam ações de
preservação da cultura e do meio ambiente.
Veja lei na íntegra - https://goo.gl/5oetm6
As empresas, entidades ou pessoas que

tiverem o compromisso de promover a “marca
do nosso destino”, participando dos
programas da Agenda 21, receberão o Selo
do “Passaporte Verde Paraty, Cultura em
Verde e Azul” além dos certiﬁcados e selos
especíﬁcos como, no o “Carbono
Compensado”, ‘’Prove’’ - Campanha de coleta
de óleo e ‘’Gastronomia Sustentável’’.
O evento de certiﬁcação acontecerá no dia 15
de dezembro, das 16h as 18h na plenária da
Câmara de Vereadores de Paraty.

De olho no rio Perequê Açu
O Núcleo de Mídias Artes e Tecnologias de
Paraty está desenvolvendo um projeto de
monitoramento do nível das águas do rio Perequê
Açu.
Com apoio de uma rede internacional a
Aliança de Responsabilidades por Sociedades
Sustentáveis e em parceria com as
Universidades Unicamp, PUC-SP, UFRJ - base
de Angra dos Reis, o centro de pesquisas
CEMADEN de S.J. dos Campos-SP, Folha do
Litoral e também com a Defesa Civil de Paraty a
ideia é compartilhar as responsabilidades para
prevenir desastres evitando perdas como já
ocorreu diversas vezes durante enchentes em
Paraty.
O projeto visa envolver a comunidade,
escolas de ensino básico e médio, para implantar
um sistema de monitoramento de inundação
simples para o trecho urbano do rio Perequê-Açu.
Vamos facilitar a implantação de um sistema de
alerta precoce com base na comunidade para
evitar perdas humanas e materiais.
Será construída uma estação piloto de
monitoramento do nível do rio Perequê, com
utilização de sensores e processadores
eletrônicos de informação e acompanhamento
em tempo real por meio de aplicativo baixado em
aparelhos celulares.
O sistema será baseado em Arduino
microprocessador e Global System para celular
(GSM). O módulo GSM será usado para o envio
de mensagens de texto móveis (como alertas via
SMS), enquanto que o microprocessador Arduino
vai ler nas entradas a partir de um sensor de

pressão e, em seguida, calcular a altura da água.
Este sistema de alerta simples, mas eﬁcaz é
considerado um dos método mais rápidos e de
baixo custo para alertar as autoridades
competentes e os moradores vulneráveis. Um
curso de aplicativo para celulares APP Inventor
ministrado pelo professor Daniel Paes da PUC
SP já aconteceu no Núcleo este ano e outro curso
de Arduino ocorrerá em breve.
A Defesa Civil de Paraty participada do
projeto integrando os cursos e vai ajudar a deﬁnir
os locais para a instalação da estação
meteorológica. Escolas serão identiﬁcadas e
algumas vão receber uma estação meteorológica
simples, composta por pluviômetro, higrômetro,
termômetro e barómetro como ferramentas de
monitoramento adicionais.
O projeto tem a coordenação dos
professores Carlos Fernando Andrade
(UNICAMP) e José Domingos Vasconcelos
(Núcleo) e deverá estimular a pesquisa
envolvendo alunos, professores e comunidade. A
participação ativa dos habitantes das áreas de
risco é uma importante ação de mobilização
social, incluindo a possibilidade de levar
conhecimento e ativismo para crianças, jovens
ou idosos na coleta, leitura e interpretação de
dados compartilhando assim a
nossa responsabilidade em cuidar
do nosso ambiente, dos seres
humanos e de todas as formas de
vida.
Núcleo de Mídias Artes e
Tecnologias

Vídeo das Receitas do VII Circuito
Pratos Literários
goo.gl/DWH9ex

GASTRONOMIA
SUSTENTÁVEL

Vídeo https://youtu.be/uMi8IRLPIqw

Angra dos Reis
Amplia campanha
de coleta de óleo
O Serviço Autônomo de
Água e Esgoto, Saae, em
parceria com a Agenda 21
de Paraty, Prefeitura de Angra
dos Reis Prove - INEA, Folha do Litoral
e Coopbrilho - Angra, tendo como
referência o bem sucedido projeto piloto
de coleta do Saae da regional do Abraão
- Ilha Grande, amplia o projeto para as
regionais do continente.
O gerente da coordenação regional
do Saae, Elias Gonçalves Reis, disse
que, seguindo orientações da
presidência, iniciou o processo de
expansão deste projeto para todas as
regionais, montando pontos de coleta
para mobilizar não só os funcionários
como também a população local e
comerciantes a participarem desse
projeto de coleta de óleo, para evitar
que o lançamento deste resíduo no
sistema de esgotamento sanitário
p r e j u d i q u e
o
funcionamento do sistema
e da estação de
tratamento, garantindo a
preservação do meio
ambiente.
1 MEGALITRO
coletados

NÃO JOGUE SEU ÓLEO
PELO RALO

Vídeo https://youtu.be/PB2DClP6WGE
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Folia é um evento que por meio da
Gastronomia socializa e interage a
comunidade paratiense, chefs,
profissionais do ramo de todo o
Brasil e os turistas. Apresenta
vertentes culturais, turísticas e sociais de
P a r a t y. A p r o g r a m a ç ã o c o m a u l a s ,
palestras, oficinas e degustações propicia
um intercâmbio de conhecimentos,
experiências e muita comida boa!
Na Folia é ativa a participação dos
restaurantes da cidade no Circuito
Gastronômico. Serão 27 estabelecimentos
prestando homenagem ao Palmito, com a
criação de um prato. As delicias estarão à

disposição do público de 7 a 14 de
novembro. Os foliões que reunirem 3 cupons
fiscais de consumo dos pratos do evento,
poderão trocar por um prato de cerâmica da
VIII Folia, feito pela Associação dos
Restaurantes da Boa Lembrança,
especialmente para essa ocasião.
A programação no final de semana é
intensa, primorosa e bem eclética. Vai desde a
apresentação final da 1ª edição do concurso “A
melhor receita da merenda escolar” um
concurso organizado para as merendeiras da
rede pública, passa por ações infantis, como a
aula sobre a “História de Comer”, até aulas
apresentadas por chefs renomados. Além de
exposições de fotos, degustações de cafés, de
cervejas diferenciadas e de cachaças.

APP Mapa do Sabor de Paraty
Baixe o APP
e participe das
promoções do Polo
Gastronômico de Paraty

Android

http://folhadolitoralcostaverde.com/apppoloparaty.apk

PROGRAMAÇÃO DA VIII FOLIA GASTRONÔMICA
Dia 11 de novembro – sexta feira
10h – Inauguração da exposição de fotográfica: “Um
olhar para a merenda”; com apresentação da
Orquestra de Paraty e panelada com chefs locais
para as crianças das escolas da costeira – Largo de
Santa Rita
15h – Final do I Concurso “A melhor receita da
merenda escolar” – Pingo de Gente II
17h – Degustação “Vinhos brasileiros em ascensão”
com o sommelier Alexsander Oliveira – tenda no
Largo de Santa Rita
19h – Oficina de aproveitamento integral de
alimentos – Sesc Paraty
20h – Aula panelada “Sirizando para ti” com as chefs
Gisela Schmitt, Haydee Belda, Lauretta da Martinica
– Largo de Santa Rita.
21h – Apresentação musical Orquestra Popular de
Paraty – Largo de Santa Rita

Ponta do Cantagallo
14h - Oficina de aproveitamento integral de alimentos
– Sesc Paraty
16h – Aula infantil “Os segredos dos biscoitos da
vovó” com a designer de produtos infantis Aurelia
Pichoum – Sesc Paraty
17h – Degustação “Os ingredientes brasileiros na
cerveja nacional” com a Sommelière Carolina Oda –
tenda no Largo de Santa Rita
20h – Aula panelada “Comida da minha infância” com
os chefs Dalton Rangel, Lucas Mendes e Jhuan
Schneider - Largo de Santa Rita
21h – Entrega do prêmio para os finalistas do I
Concurso da melhor receita da alimentação escolar
com o chef Erick Jacquin – Largo de Santa Rita
21h30 – Apresentação musical de Lia de Itamaracá –
Largo de Santa Rita

Dia 12 de novembro - Sábado
10h30 – Aula infantil “História de Comer” com as
professoras Mariana Lobo e Aline Serafim - Sesc
Paraty
11h – Aula “Maracatum: técnicas, reflexões e
estudos sobre o atum em águas brasileiras” com o
chef André Saburó Matsumoto – Àgua Hotel Paraty -

Dia 13 de novembro – Domingo
10h30 – Aula infantil “Vamos fazer arte na cozinha?”
com a professora Thalita Cabral – Sesc Paraty
11h – Aula “A cachaça na cozinha do Tordesilhas”
com a chef Mara Salles – Alambique Paratiana
16h – Aula infantil “O mar está para peixe” com a chef
Yara Roberts – Sesc Paraty
17h – Degustação “Além do mel das estrangeiras,

conheça o mel das brasileiras!" com o ecólogo
Jerônimo Villas Boas – tenda no Largo de Santa Rita
19h – Oficina de aproveitamento integral de
alimentos – Sesc Paraty
20h – Aula panelada “Navegando na cuia” com as
chefs Kátia Barbosa e Rô Gouvea – Largo de Santa
Rita
21h – Apresentação musical Trio Sinhá Flor – Largo
de Santa Rita
Dia 14 de novembro - segunda-feira
10h30 – Aula infantil “A foto do fato no prato” com as
fotógrafas Lu Delgado e Maíra Norton – Sesc Paraty
(8 a 12 anos)
11h – Aula “Cozinha popular” com a chef Janaína
Rueda – Forte Defensor Perpétuo
14h – Oficina de aproveitamento integral de
alimentos – Sesc Paraty
17h – Aula “Preparações culinárias com palmito” chef
Jhuan Schneider – Sesc Paraty
20h - Aula panelada “Samba na panela: milho,
camarão e linguiça” com os chefs Márcia Pedroza,
Jade Veronese e Mônica Rangel - Largo de Santa
Rita
21h – Apresentação musical do Samba da Bênção –
Largo de Santa Rita
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Programação Especial
Mídias Artes

MOSTRA CAPÔ 80

Tecnologias

O Núcleo de Mídias Artes e Tecnologias divulga
sua programação especial de final do ano e
informa que as atividades se encerram no dia
16 de dezembro, só retornando no dia 8 de
janeiro de 2017. Boas Festas. Para mais
informações acesse o site nucleoparaty.org.br
II MOSTRA DE REALIZADORES
As inscrições para a II MOSTRA DE
REALIZADORES DE VIDEOS DE PARATY vão
até o dia 25 de novembro. O tema deste ano é
QUE PAIS É ESSE? Qualquer pessoa de
Paraty pode participar apenas com um trabalho.
O objetivo é promover um encontro anual entre
realizadores que moram aqui e fazer com que
os interessados conheçam o que cada um está
produzindo. A seleção dos filmes inscritos será
feita por uma comissão e será apresentada no
dia 09 de dezembro, 18h, no Núcleo. Entrada
franca. Em 2016, o Setorial Audiovisual é
parceiro do Núcleo na segunda edição da
Mostra de Realizadores de Vídeos de Paraty.
Vamos ampliar ainda mais a participação dos
jovens realizadores e abrir espaço para a
expressão de movimentos sociais em Paraty.
Inscrições e regulamento aqui:
http://novasmidias.paraty.com/novas-donucleo/inscreva-se-para-a-ii-mostra-derealizadores-de-audiovisual/
SEXTAS BÁSICAS ESPECIAIS
Durante as sextas feiras do mês de novembro
(dias 4, 8, 11, 18, 25) sempre de seis às dez da
noite, acontece a Sexta Básica Especial Ritmos da Cultura Negra, com grupos musicais
de Paraty apresentando manifestações afro
brasileiras como maracatu, tambor de crioula,
jongo, etc..
Em dezembro (dias 2, 9 e 16) acontece a Sexta
Básica Especial que trará novamente os
músicos que mais se destacaram na
programação ao longo do ano.
25 ANOS DE ECO TV
No dia 19 de novembro, sábado, 18h, acontece
a mesa COMUNICAÇÃO + CRIATIVIDADE =
MUDANÇA SOCIAL. No dia em que se
comemoram 25 anos da ECO TV, o Núcleo
reúne profissionais do terceiro setor de Paraty
ligados à Cultura, sociedade e educação para
debater os rumos da difusão cultural no
município. Todas as instituições do terceiro
setor de Paraty estão convidadas.

Paraty
Curso “Técnicas de Vendas”
21 a 24/11 19h às 22h
Técnicas básicas para aprimorar suas práticas
de venda, de forma a manter a ﬁdelidade de atuais
clientes e conquistar novos compradores para seus
produtos e serviços.

Do dia 21 a 26 de novembro acontece a Mostra
Capo 80. O cineasta Maurice Capovilla, que fez
80 anos em 2016, será homenageado pelo
Centro Cultural SESC Paraty com uma
programação destinada a estudantes e
interessados em cinema, como oficinas,
exibição de seus principais filmes, e uma mesa
redonda sobre a importância de sua obra no
cenário brasileiro de cinema. A Mostra Capô 80
é uma realização do Centro cultural SESC
Paraty e Núcleo de Mídias Artes e
Tecnologias. Em breve, inscrições abertas
para as oficinas.
Por seu vínculo com Paraty, pelo significado da
sua obra para o cinema brasileiro e por ocasião
de seus 80 anos, Maurice Capovilla é
homenageado pelo Centro Cultural SESC
Paraty.
Capovilla completou 80 anos em janeiro 2016.
Iniciou sua carreira na Cinemateca Brasileira,
na década de 1960, em São Paulo. Como
realizador, começou no documentário,
influenciado pelo cineasta argentino Fernando
Birri e pela Escola de cinema de Santa Fé.
Um gravador da marca Nagra e uma câmera 16
milímetros era tudo o que este jovem estudante
de filosofia poderia desejar para iniciar sua
grande aventura pessoal: registrar a realidade
em todas as suas nuances, sempre
identificando sua percepção com a de cronistas
literários brasileiros. Mas não sem um olhar
profundo na essência do cidadão, seja ele
urbano ou do sertão.
Sempre de forma independente, trabalhou
como roteirista, produtor, e diretor de teatro e de
televisão, criando uma obra audiovisual de
identidade genuinamente brasileira, pessoal e
bastante expressiva. São seis décadas
comprometidas com o cinema nacional. Ao
longo deste tempo, Capô produziu mais de 40
filmes, entre curtas, médias para TV e longas
metragens.
Na grande maioria dos seus trabalhos, uniu
atividades acadêmicas à prática
cinematográfica, convidando alunos para
compor a equipe técnica junto a profissionais
competentes. Participou da fundação da ECAUSP e do ICA-UNB.
Em Paraty, nos anos 1990, foi responsável pela
criação da programação jornalística da ECO
TV, que foi ao ar durante nove anos, e em 2008
fez da cidade a locação de seu penúltimo filme,
Harmada.
Em 2015, concluiu seu último longa - Nervos de
Aço - e hoje preside o [N]úcleo de Mídias, Artes
e Tecnologias de Paraty, onde propõe a criação

uma escola de cinema e vídeo nos moldes das
escolas que fundou em Fortaleza-CE e Rio
Branco-AC nos últimos 20 anos. A Mostra Capô
80 é uma realização do Centro Cultural SESC
Paraty e Núcleo de Mídias, Artes e Tecnologias.
PROGRAMAÇÃO no SESC Paraty

21 A 25 NOV – 14h às 18h - Oficina de formação para
jovens de Paraty: a evolução de um aprendizado das
técscnicas e práticas cinematográficas. Com Maurice
Capovilla e Marília Alvim.
21 NOV -19h30- BEBEL, GAROTA PROPAGANDA
- Longa Metragem – 100' 35mm b/p. Produção,
roteiro e direção. Baseado em Bebel que a Cidade
Comeu, de Ignácio de Loyola. Com Paulo José,
Rossana Ghessa, Maurício do Valle e Johny Herbert
(1967). Representa o Brasil no Festival de Pesaro,
Itália (1968). Prêmios de Melhor Ator e Melhor Atriz e
Especial da Crítica do Festival de Brasília (1967).
22 NOV - 19h30 - O PROFETA DA FOME - Longa
Metragem – 100' 35mm b/p.(1969), Produção,
argumento, roteiro e direção. Com José Mogica
Marins, Maurício do Valle, Júlia Miranda e Jofre
Soares (1969). Filme especialmente convidado para
representar o Brasil no festival de Berlim
(1970).Prêmio das Igrejas Protestantes no Festival
de Berlim (1970). Melhor argumento e roteiro; Melhor
ator coadjuvante; Melhor atriz coadjuvante; Melhor
montagem e Melhor fotografia. Prêmio Candango do
Festival de Brasília (1970). Prêmio Molière - Air
France do Cinema como Melhor Filme e Melhor
Produção (1970). Prêmio Curumim como Melhor
Filme do Ano - Cine Clube de Marília (1970). Prêmio
Coruja de Ouro como Melhor Fotografia (1970).
23 NOV - 19h30 - O JÔGO DA VIDA - - Longa
metragem - 35mm, Cor (1977) - Produção, roteiro e
direção. Baseado no livro Malagueta, Perús e
Bacanaço, de João Antônio. Com Gianfrancesco
Guarnieri, Maurício do Valle, Lima Duarte e Jofre
Soares. Participação no Festival de Montreal,
Canadá (1977). Prêmio Kikito, Festival de Gramado,
para Melhor Atriz Coadjuvante (1977).
24 NOV - 19h30 - HARMADA – Longa metragem.
Adaptação do romance de João Gilberto Noll. Com
Paulo César Peréio - Melhor Ator no Festival de
Brasília 2003 - Joana Medeiros, Malú Galli, Luciana
Domschke, Patrícia Libardi, Antonio Pedro e Cécil
Thiré. (2003-2004
25 NOV - 19h30 - NERVOS DE AÇO – Longa
metragem – musical baseado na obra de Lupicínio
Rodrigues. – Com Arrigo Barnabé, Ana Paula
Lonardi, Pedro Sol e Juliana Thomaz -20/01/2015
26 NOV - 15h – Mesa Redonda – Capô no Cinema
Brasileiro com Elizabeth Formaginni (cineasta),
Vicente Ferraz (cineasta) e Carlos Alberto Mattos
(critico de cinema).
18h – Nervos de Aço – a Trilha do Filme - Um grupo
formado por músicos de Paraty apresenta músicas
do compositor Lupicínio Rodrigues com os arranjos
de Matias Capovilla feitos especialmente para a
trilha sonora do filme Nervos de Aço, de Maurice
Capovilla.

Oﬁcina de associativismo para os
Produtores Rurais
16 e 30/11 e 15/12 13h às 17h

Palestra de Atendimento ao Cliente
dos Meios de Hospedagem visando à
Sustentabilidade 22/11 14h às 18h

Oﬁcina para proporcionar conhecimento teórico
e prático aos Produtores Rurais do Município de
Paraty, participantes do Projeto de Orgânicos,
visando aprimorar suas competências para
implementar um trabalho de cooperação, mantendo
níveis elevados de motivação, proporcionando o
conhecimentos sobre Associativismo.

Uma ação do Projeto Gestão Turística e
Sustentável visando apresentar aos funcionários
das pousadas participantes, como o projeto está
funcionando e seus avanços nas pousadas,
proporcionando um melhor atendimento aos
clientes.
( 24) 3377-4752 | 3367-2331 | 98839-6812
Sala do Sebrae Shopping Paraty

