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Largo do Rosário, n 1
Tel: 55- 24 3371-2100 
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Largo do Rosário, n 1
Tel: 55- 24 3371-2100 
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Perequê  -  Angra dos Reis

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Ferragens - Azulejos - Hidráulica
Elétrica - Louças -Telhas - Metais 

   Preços
 Imbatíveis

Rua do Areal-318 Telfax:(24)3362-0955
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 Guardas-Parques da Juatinga
promovem coleta de óleo

 do PROVE
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  Com o objetivo de buscar apoios e parcerias 
para viabilizar a 13ª edição da Off Flip 2017, este 
importante circuito de ideias paralelo à Festa 
Literária Internacional de Paraty - Flip, de 26 a 
30/07, o programa Sexta Básica, que acontece 
toda sexta-feira no Núcleo de Mídias Arte e 
Tecnologia, lançou (em 17 de março) o 
movimento 'Eu Sou Pró OFF Flip 2017' - 
a g i t a ç ã o  c u l t u r a l   q u e  a c o n t e c e r á 
mensalmente, até  30 de julho.
      A programação contou com a participação 
do jornalista João Bosco Gomes, um dos 
autores/organizadores [em parceria com o 
editor do Folha do Litoral e cinegrafista 
Domingos M. de Oliveira e do jornalista Carlos 
Dei Ribas] do livro – 'A Universalidade da CEU-
Histórias da Casa do Estudante Universitário ', 
parte de um projeto multimídia, que inclui um 
vídeo-documentário, dirigido por Domingos 
Moura, apresentado logo após a fala do escritor 
e muito festejado pela seleta plateia presente na 
sede do Núcleo. Livro este que, desde o início, 
ainda como projeto de edição, com a 'boneca' 
impressa pelo Folha do Litoral Costa Verde, 
recebeu apoio  na OFF Flip de 2015, tendo seu 
pré-lançamento na OFF Flip 2016.

          "A Universalidade da CEU"
       
    Entrevistado pela jornalista Lia Capovilla, 
João Bosco destacou a alegria dos autores pela 
concretização do anseio de lançamento do livro 
e de uma exposição (pelo resgate da História 
Casa do Estudante Universitário/RJ), com uma 
programação cultural, ocorrido nos dias 26, 27 e 
28 de janeiro, com Exposição de fotografias e 
audiovisuais se estendendo até o dia 03 de 
fevereiro desse ano, no prédio da Avenida Rui 
Barbosa, 762 - Flamengo, sede da CEU até sua 
extinção em 1995. 
       Gomes ressaltou a significativa colaboração 
do  Fórum de  C iênc ias  e  Cu l tu ra ,  da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro/ UFRJ, 
proprietária e atual ocupante do imóvel, pela 

organização e realização, em conjunto com ex-
residentes do Coletivo CEU no evento do 
lançamento do livro e da Exposição 'A 
UNIVERSALIDADE DA CEU', mostra que 
será remontada em Paraty, contando com o 
apoio do Folha do Litoral Costa Verde e do 
Núcleo de Mídias e Tecnologias, durante a 
realização da 13ª OFF Flip.

Literatura de Cordel e diversidade cultural

   No segundo bloco do programa, Lia Capovilla 
conversou com os integrantes da 'Caravana do 
Cordel', formada por autênticos cordelistas 
como: Zé Salvador (piauiense), Severino 
Honorato (Paraibano) e Edmilson Santini 
(pernambucano).  A prosa fo i  sobre a 
importância da divulgação it inerante e 
ininterrupta da cultura da literatura do cordel e o 
prazer da poesia popular do Nordeste se 
fazendo presente por dias mais aprazíveis.
O evento foi encerrado com a participação 
especial de Chico Livino, Prof. Doc e Luciano 
Ciranda, numa levada de ritmos nordestinos, 
como xote, xaxado, baião e ciranda.
                                           João Bosco Gomes         

‘’Eu sou PRÓ         OFF Flip 2017'’

    Em março/2017 foi retomado o evento Programa 
Sexta Básica, realizado pela Central  Núcleo de 
Produções em parceria com o Jornal Folha do 
Litoral, Paraty.com e Dinho Paraty. Teve transmissão 
ao vivo pelo canal Filtoral21 no Youtube. Foram 
cinco edições no mês março, que promoveram 
através do projeto Fundo da Cesta a marca do 
destino - Passaporte Verde - Paraty, cultura em 
verde e azul.
     Na Sexta Básica de 3 março aconteceu o 
lançamento do CD dos Coroas Cirandeiros e o 
debate, promovido pelo Fórum DLIS Agenda 21, – 
Sistemas de Transporte de Paraty.

          Sistema de Transporte de Paraty

       Mediado por Lia Capovilla o debate teve como 
ponto alto a palestra sobre sistema de transporte 
coletivo, apresentada pelo Prof. Dr. Carlos 
Fernando Andrade, secretário geral da Agenda 21, 
que destacou a qualidade do serviço de transporte 
público de Curitiba. Fazendo as considerações finais 
do evento, Domingos Oliveira, coordenador da 
Agenda21 destacou que queimar ônibus não é a 
melhor solução. Disse também que o governo local e 
todos nós, munícipes de Paraty, não podemos 
continuar negligenciando sobre o nosso sistema de 
transporte.  
Veja  vídeo https://youtu.be/uxs8-vUpHX8

  Lançamento do CD dos Coroas Cirandeiros

           Para comemorar mais de 50 anos da parceria 
entre Meste Verino e Mestre Benedito Faustino, o 
Núcleo de Mídias Artes e Tecnologias e o produtor 
cultural Cauã Cruz juntaram esforços para viabilizar 
a produção de um novo CD com a dupla. Para tanto, 
lançaram com grande sucesso uma campanha de 
pré-venda e em menos de um mês foram vendidos 
100 exemplares da obra. 
. 

                 Projeto Homenagens

Sexta/10 – Houve a estreia do Projeto Homenagens 
elaborado por Mr.Sergio, e apresentado por 
Marcelo Arty (violão 7 cordas), Ricardo Esch (violão, 

cavaco, sax), e o próprio Mr.Sergio (voz). O 
Homenagens acontecerá toda primeira sexta feira 
do mês e trará, a cada edição, um (ou mais) 
compositor(es) e/ou intérprete(s) de época, 
buscando resgatar e trazer parte das origens, da 
trajetória e dos grandes personagens da música 
brasileira, sem perder de vista o entretenimento e a 
diversão.

             Movimento Pro-OFF Flip 2017
Sexta/17 – Foi iniciado o Movimento Pro-OFF flip 
2017. O evento acontecerá mensalmente e terá 
como objetivo buscar apoios e parcerias para 
viabilizar a 13ª edição da Off Flip.
   A programação teve iníc io com uma 
apresentação do vídeo Retrospectiva OFF Flip 
2016. No segundo bloco, um dos autores, João 
Bosco Gomes, falou sobre o livro A Universalidade 
da CEU, lançado na Off Flip de 2016.
      No terceiro bloco aconteceu a apresentação 
especial da Caravana do Cordel. 
    O fechamento do evento contou com a 
participação especial de Chico Livino, Blues da 
Off com Carlos Fernando e a Ciranda Orgânica 
com Luciano Ciranda.

          I Feira Multicultural de Paraty

Sexta/24 – Ocorreu o lançamento da I Feira 
Multicultural de Paraty que promoveu o encontro 
de produtores rurais, agroflorestais, culturais, 
artesanais, agroindustriais e tecnológicos da 
região, através da apresentação dos seus produtos 
e serviços na exposição e nas rodadas de 
conversas que foram transmitidas ao vivo TV 
Flitoral21 no Youtube. Veja Vídeo.

                   Seu Maia Convida

Sexta/31 – Jadson Fernandez, com o Show do 
Seu Maia e Convidados, faz a festa de aniversário 
de um ano da Sexta Básica com a participação 
especial de Java Quarteto e convidados. Neste 
evento de fechamento da Sexta Básica do mês de 
março foi sorteada a cesta  básica do Projeto 
Fundo da Cesta.

Sexta Básica de Março

      A Agenda 21 de Paraty em parceria com o 
PROVE da Secretária do Ambiente -RJ, 
Cooperativa Serra e Mar, Secretaria do Ambiente 
de Paraty e em especial os Guardas-Parques 
da Reserva ecológica da Juatinga, promoveram 
uma ação conjunta de cert ificação dos 
restaurantes e pousadas das comunidade da 
Praia do Sono, Ponta Grossa, Calhaus e Praia 
Grande da Cajaiba, que fazem parte da 
campanha de coleta do óleo de cozinha usado- 
Não Jogue seu óleo pelo ralo.
       O sucesso desta campanha deve-se ao 
trabalho exemplar dos Guardas-Parques da 
Reserva da Juatinga, que fizeram nestes 
últimos dois anos o monitoramento e a promoção 
cotidiana desta campanha de coleta de ónleo as 
comunidades da costeira. 

 Guarda-Parques da Juatinga
promovem coleta de óleo

 do PROVE
 

Ladjane da Cooperativa Serra e Mar, acompanhada pelos Guardas-Parques, 
Daniel Valdez e Everton Calixto , fazem a entrega do  certificados 

 a 25 bares e restaurantes da costeira

Seo Altamiro

Dona Dica
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   Lançamento do aplicativo Monitorando a 
Cidade feito pela Agenda21 de Paraty em 
parceria com o Massachusetts Institute of 
Technology.
    Com a crescente onda de assaltos e 
homicídios, Paraty lamentavelmente reafirma a 
sua posição entre os três municípios mais 
violentos do Rio de Janeiro e, apesar dos vários 
fóruns de debates, audiências públicas e 
passeatas, o quadro continua agravando-se e, 
consequentemente, afetando a qualidade de 
vida, a economia e a paz social. 
   Este aplicativo propõe monitorar a cidade para 
sensibil izar a opinião pública, gestores 
municipais e estaduais sobre a urgente e 
inadiável elaboração e implantação de um Plano 
Municipal de Segurança Pública para o 
município de Paraty. 

   Cultura de Paz, um sarau aberto para  
apresentação de músicos, poetas, atores 
,artistas plásticos, dançarinos e cidadãos que 
queiram manifestar a sua cultura de paz.

 De acordo com David Adams, a cultura de paz 
tem como base oito pilares:

1. Educação para uma cultura de paz
2. Tolerância e solidariedade
3. Participação democrática
4. Fluxo de informações
5. Desarmamento
6. Direitos humanos
7. Desenvolvimento sustentável
8. Igualdade de gêneros

NOEL ROSA:- SEIS FACES FACES
 DE UM GÊNIO 

   Programa será dedicado a Noel Rosa, 
focando a sua impressionante versatilidade: 
O Poeta - (Feitio de oração, Três apitos); 
apaixonado (Dama do Cabaré, Ultimo desejo, 
Pela décima vez); 
O Sambista -  (Feitiço da Vila, Palpite infeliz); 
carnavalesco (As pastor inhas,  Pierrô 
apaixonado); 
O Pensador (Filosofia, Positivismo); e gaiato... 
(Com que roupa?, Conversa de Botequim, 
Gago Apaixonado, O orvalho vem caindo).
. 
Baseado no filme "Noel, poeta da Vila", no 
álbum "Viva Noel" (Ivan Lins) e no songbook 
"Noel Rosa" de Almir Chediak 

     O movimento  'Eu Sou Pró OFF Flip 2017' 
tem como objetivo buscar apoios e parcerias 
para viabilizar a 13ª edição da Off Flip 2017. O 
evento acontecerá mensalmente, toda segunda 
Sexta - Feira do mês no Núcleo de Mídias Arte e 
Tecnologia até encerramento da Flip 2017 em 
30 de julho.
      Esta edição terá como atração Chico Livino  
& Banda que em seu eclético repertório vai do 
autoral ao universo de compositores como Catia 
de France,  Alceu Valença, Xangai, Elomar e do 
Forró Forrado..      

  A Feira Multicultural de Paraty tem como 
objetivo promover o encontro de produtores 
rurais, agroflorestais, culturais, artesanais, 
agroindustriais e tecnológicos da região, através 
da apresentação dos seus produtos e serviços 
na exposição e rodadas de conversas  
transmitidas ao vivo TV Flitoral21youtube.
     Atendendo a pedidos a Caravana do Cordel 
formada por renomados cordelistas como 
Aderaldo Luciano, Zé Salvador, Severino 
Honorato, Edmílson Santini,  volta a Paraty para 
enriquecer a II Feira Multicultural de Paraty.

 Cultura em Verde e Azul

Paraty 
0001

0001
10 10 

10 10 
O  Fundo da Cesta, consiste em uma cesta básica 
com produtos da região que será sorteada 
mensalmente entre os colaboradores que 
investirem neste fundo coletivo, colaborativo e 
compartilhado. O fundo será usado pelo programa 
Sexta Básica para promover os produtores rurais, 
agroflorestais, culturais, artesanais e industriais 
de cooperativas e pequenas empresas da região 
comprometidos com a produção cultural, artística 
e tecnológica para o desenvolvimento sustentável 
conforme os princípios da Agenda 21.
       A Cesta será disponibilizada para venda e os 

apoiadores que investirem no Fundo terão, 
naturalmente, um preço diferenciado e ainda 
poderão ser sorteados com uma cesta básica no 
último evento do mês da Sexta Básica.
 Em síntese, o Programa Sexta Básica, através 
do FUNDO DA CESTA, possibilitará o exercício 
de uma economia colaborativa, compartilhada e 
sustentável, tendo com base as moedas locais 
comprometidas com a marca do nosso destino:      
Paraty, cultura em verde e azul. 

     

INVISTA NO  FUNDO DA CESTA

   O Seu Maia ConVida e programa cultural 
capitaneado por Jadson Fernandez, que 
acontece mensalmente na última sexta-feira 
do mês visando o fortalecimento das 
produtores, artistas e compositores da região.
   A convite de Seu Maia o grupo Grupo 
Mundiá fará a festa de encerramento do 
programação mensal de abril com os 
encantamento dos rítmos quentes do carimbó, 
lundu, siriá, xote bragantino, retumbão.
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      Integrando o calendário cultural da cidade, 
acontece nos feriados da Semana Santa, de 
13 a 16 de abril, um dos eventos mais 
esperados do ano. O XI Encontro de 
Ceramistas em Paraty chega com altas 
doses de beleza e criatividade, e oferece 
atrações envolventes e convidativas, capazes 
de interessar não apenas a ceramistas e 
artistas em geral, mas a pessoas de todas as 
idades.
   Este ano, o Encontro de Ceramistas 
concentra-se na Associação Paraty Cultural, a 
conhecida Casa da Cultura de Paraty.  O 
casarão histórico abriga três exposições, uma 
i ns ta lação  e  t ambém as  pa les t ras , 
demonstrações, queimas de cerâmicas, 
oficinas  e a famosa feira de peças de arte e 
utilitários de  qualidade e beleza  estética.

                   CERIMÔNIA DE ABERTURA

   Na noite de quinta-feira, 13/4, às 20 horas, 
conferência de abertura no Auditório da 
Associação Paraty Cultural ( Casa da Cultura), 
com a convidada internacional Adriana 
Martinez. Argentina, de Buenos Aires, a 
artista, especializada em técnicas pré-
colombianas, traz a Paraty sua intrigante arte 
de fazer assobios, imprimindo sonoridade à 

cerâmica, em peças curiosas e delicadas – 
seus chamados “assobios de água”.

                       
                           EXPOSIÇÕES
         Abertura - Quinta-feira, 13/4, às 21 horas
 Na Sala Samuel Costa, exposição de peças 
do acervo do Instituto Arte 4, representativas 
de obras de artistas célebres da cerâmica 
contemporânea e da história do Encontro de 
Ceramistas em Paraty. São eles, Adriana 
Martinez, Alberto Cidraes, Alina Fonteneau, 
Heloísa Alvim, Magela Borbagatto, Maneno 
Ceramista, Mario Donadio, Patrício Cordeiro, 
Rodrigo Saramago, Sérgio Amaral, Silvia de 
Bock, Tácito Fernandes, Tino Sartori, 
Toshuyuki Ukeseki e Wandecok Cavalcante. 
Até 7 de maio, na Casa da Cultura. 

    
U S A R-C E R Â M I C A U T I L I T Á R I A D E 
PARATY
Na Sala Dona Geralda até sete de maio, 
exposição de peças utilitárias, feitas por 
ceramistas da cidade. 

 
 COLETIVA CERAMISTAS DE PARATY 

No Salão Nobre até nove de julho, 39 
ceramistas de Paraty  expõem seus trabalhos 
e apresentam a instalação O Jardim, com 
montagem do artista plástico Milton Mota. 

                    OFICINAS E CURSOS
Durante o Encontro, oficinas dirigidos a 
adultos e crianças acontecem na Casa da 
Cultura, entre elas a oficina de modelagem, 
com Tonia do Embu, oficina de utilitários, 
com Lulu Silva Telles, e oficina de escultura, 
com Rodrigo Saramago.
De 14 a 16/4, no Ateliê do Dalcir, curso de 
instrumentos musicais com a ceramista 
argentina Adriana Martinez.

                   DEMONSTRAÇÕES
Leí Galvão, que cresceu em Cunha, 
influenciado pela arte da cerâmica, 
demonstra sua familiaridade na arte de 
moldar o barro usando o torno, em sessões 
a b e r t a s  a o  p ú b l i c o .  E n t r e  o u t r a s 
demonstrações, torno coreano, com Alberto 
Cidraes, e escultura em argila, com Patrício 
Cordeiro.

                    
                 FEIRA AO AR LIVRE
De 14 a 16 de abril, sexta a domingo, das 10 
às 21 horas, a Rua Samuel Costa, no trecho 
da Casa da Cultura, vai abrigar as barracas 
da aguardada feira de cerâmica , com 
exposição e venda de peças de diversos 
artistas, em diferentes linguagens – 
esculturas, utilitários, bijuterias etc

XI ENCONTRO DE CERAMISTAS EM PARATY

I Feira Multicultural de Paraty

        O Núcleo de Mídias Artes e Tecnologias de 
Paraty completou, no fim de semana de 18 e 19 de 
março, a 2ª. etapa do curso de Arduino, um 
hardware l ivre voltado para projetos de 
automação.  Curso organizado com o auxílio do 
prof. Hermes Renato, da PUC de Campinas e da 
UNICAMP, e Maurício Mudrik e João Adriano, 
membros do Garoa Hacker Clube de São Paulo.
   O curso faz parte de um conjunto de 
aprendizados necessários para a construção de 
um equipamento para monitorar de forma 
automática o nível do rio Perequê Açu. O próximo 
passo do projeto será dado com o auxílio da 
Prefeitura de Paraty, que deve avalizar o pedido do 
Núcleo de um pluviômetro semiautomático junto 
ao Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e 
Desastres Naturais, regional de São José dos 
Campos. Esse equipamento irá enriquecer, junto 
com o aparelho de monitoramento do nível do rio, a 
rede de estações controladas pela Defesa Civil de 
Paraty, para antecipar medidas de prevenção de 
danos causados pelas cheias dos rios da cidade.

Curso de Arduino do 
Mídias Artes
Tecnologias

José Leôncio - Gerente regional do SEBRAE 
Costa Verde
...'' o SEBRAE pode contribuir com investimento 
técnico, de conteúdo e de inteligência.  ...criar 
planejamento, metas a longo prazo, capacitação, 
articulação, parcerias, alinhamento ...'' 

Dalrcir Ramiro (Cizinho) – Coordenador do 
Encontro de Ceramistas de Paraty 
“O encontro alavanca a identidade de Paraty para a 
cerâmica e está no calendário nacional de eventos. 
Para o Fundo da Cesta, trouxe uma peça única feita 
à mão, esmaltada, um catalogo do encontro e um 
roteiro de ateliers em Paraty.”

Lucio Gama -  Associação  Produtores e Amigos 
da Cachaça de Paraty   - APACAP
 ... ‘’ Para o Fundo da Cesta trouxe o melado Pedra 
Branca e a cachaça envelhecida em tonel de 
amendoim que recebeu Medalha de Prata em 
Bruxelas.'’

Cida Cajuru - Palmitos Cajuru
 ''Para o Fundo da Cesta estou trazendo o palmito 
pupunha de produção artesanal e familiar que 
produzo no Sertão de Mambucaba (Chapéu do Sol). 

Edith Rizzo - Professora, artista plástica, membro 
da Mondial ART Academia.
Edith lançou uma campanha para captação de 
recursos para levar suas obras para uma exposição 
que fará parte do lançamento do livro Natureza 
Mágica  em Ponte de Lima em Portugal.

João Vitor - Paraty.com
 ''A  Paraty.com ... é parceira do Núcleo oferecendo 
internet e telefone VOIP colaborativamente.''

A Banca 61 - faz parte  do Movimento Hip Hop de 

Paraty com BBoy, Minalil e DJL promovendo um 
trabalho social dentro das comunidades e das 
escolas, levando poesia e música. 

Sylvio Lanna –  Cineastra 

‘’O projeto A Bucha Vegetal Brasileira já conseguiu 
apoiar a criação de uma lei em quatro municípios 
brasileiros que dá preferência nas compras públicas 
para produtos biodegradáveis que não geram lixo.  
Para o fundo da cesta coloco - A  Bucha Vegetal 
Bresileira. '’

Leandra Silva  -  Coopbrilho
''Para o Fundo da Cesta, a CoopBrilho contribui com 
o Sabão Brilho Natural, um subproduto produzido 
com o óleo de cozinha usado retirado de bares, 
restaurantes, escolas e residências de Paraty e 
Costa Verde
 
Ivani - Fórum de Economia Solidária - Ecosol
''Moro no Corisco e participo do Ecosol , que reúne 
mais 30 pessoas em Paraty e trabalho com Eco 
Gastronomia pesquisando produtos feitos à base de 
plantas comestíveis. Colo na cesta este saquinho 
de condimento feito com sal marinho, cúrcuma em 
pó, chia e linhaça dourada '' 

Cesar - Assoc. de Prod. Orgânicos de Paraty
''Ao todo somos 11 produtores rurais que fornecem 
produtos para a merenda das escolas municipais. 
Os produtos comercializados  pela associação são 
banana, inhame, palmito e taioba.''

Plínio Tomaz e Cauã Cruz , o 
núcleo jovem do Núcleo, fizeram 
uma apresentação musical de 
encerramento do evento. 

Contribuições para o Fundo da Cesta - Paraty , cultura em verde e azul
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