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Costa Verde

Na trilha da história do nosso destino, com base 
na Lei Nº 2074 / 2016 - que dispõe sobre a 
of icial ização do Passaporte Verde no 
município, o Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty 
certificou instituições, empresas e pessoas 
comprometidas com a Marca do Destino 
Paraty, Cultura em Verde e Azul.

A certificação contemplou as ações de todos os 
envolvidos nos programas e projetos da 
Agenda 21, como a campanha “Não jogue seu 
óleo pelo ralo”, “Gastronomia Sustentável'', 
“Carbono Compensado” e o “Vivência 
Paraty”.

O evento aconteceu no dia 18 de dezembro de 
2017, na Casa da Cultura de Paraty, tendo 
como fechamento a degustação de um dos 
pratos literários da Gastronomia Sustentável 
OffFlip 2017, "Espaguete de Palmito com 

Camarão", feito em 
homenagem ao livro "A 
Universalidade da 
CEU", oferecido por 
Cida Cajuru.  O evento  
contou com a presença 
do cineasta Maurice 

Capovilla e da produtora e editora em cinema 
Marília  Alvim.

O encontro foi aberto por 
R a p h a e l  M o r e i r a , 
superintendente da Casa da 
Cultura, dando boas vindas aos 
participantes, seguido por 
Carlos Fernando, secretário 
gera l  da Agenda 21 que 

registrou os nomes das autoridades presentes 
e convidou o coordenador da 
Agenda 21 Domingos Oliveira 
que, com a sua irreverente 
performance “cangaceira”, fez 
uma  explanação sobre os 
p r o g r a m a s  e  p r o j e t o s 
desenvolvidos nestes últimos 
17 anos pelo Fórum DLIS 

Agenda 21.

Oliveira destacou que os valores previsíveis, 
na ordem de 6,7 milhões, com a conquista do 
quarto lugar no ranking do ICMS ecológico do 
Rio de Janeiro, foram decorrentes dos 
esforços da Agenda 21 e da Secretaria do 
Ambiente de Paraty e sinalizou que será 
imprescindível, para o cenário de 2018, que 
estes recursos provenientes desta conquista 
sejam geridos com a participação de controle 
social, através do Conselho do Meio 
Ambiente.

Finalizando sua palestra, Domingos Oliveira, 
solicitou o apoio da  Secretaria Municipal de 

Cultura para continuidade da Off Flip e do 
Circuito Pratos literários da Gastronomia 
Sustentável de Paraty, que contempla o 
requisito Gastronomia e Literatura, proposto 
com uma das ações para o título – 'Cidade 
Criativa', da Unesco.

Isis de Palma abordou a 
Educação Ambiental como 
elemento essencial para a 
construção de sociedades 
justas, sustentáveis e felizes, 
cuja viabilidade só se solidifica 
e  c o l a b o r a  n a  q u e s t ã o 

climática, com a responsabilidade de cada um 
em suas ações diárias, pela sobrevivência do 
planeta, anunciando para 2018, em parceria 
com o Cembra, o curso “Pegadas de Carbono, 
Mudanças Climáticas e Responsabilidade”.

Dando continuidade Isis fez as 
entrega dos certificados “Agente 
D L I S  -  A g e n d a  2 1 ” :

Fabrício Soares, Secretário do 
Meio Ambiente representou o 
vice-Prefeito Luciano Vidal e 
recebeu o certificado concedido 

devido à lei que oficializa o Fórum DLIS Agenda 
21;

Maria Auxiliadora Dabela, que não pode estar 
presente, foi reconhecida como a gestora do 
Sebrae que articulou os planejamentos 
estratégicos do DLIS, Qualidade da Cachaça, 
Revital ização do Caminho do Ouro e 
Gastronomia Sustentável;

Celso Merola, representante 
do Ministério da Agricultura, 
recebeu o certificado pelo 
trabalho que resultou na 
melhora da cachaça de Paraty 
e pelo selo da IG – Indicação 
Geográfica;

Diuner Mello, teve o reconhecimento como 
consultor DLIS - Agenda 21 dos Projetos de 
Revitalização do Caminho do Ouro, Cachaça 
de Paraty, Gastronomia Sustentável e Mar de 
Cultura;

João Bee, teve reconhecimento como 
idealizador e coordenador do projeto de 
Rev i ta l i zação  do  Caminho  do  Ouro ;

Amaury Barbosa, pela sua atuação no Fórum 
DLIS - Agenda 21, como o secretário de 
Turismoque atuou para consolidação do 
Passaporte Verde e da escolha de Paraty como 
parte dos municípios indutores do turismo 
cultural;

José Ribeiro dos Santos, como consultor do 
Fórum DLIS - Agenda 21 no Plano Diretor e 
Código Ambiental do Município;

Armando França, pela sua 
atuação como coordenador 
regional do DLIS e articulador 
do projeto de revitalização do 
Caminho do Ouro;

José Pital, como o Secretário 
de Turismo que viabilizou o 
Plano Diretor de Turismo, a 
Revitalização do Caminho do 
Ouro e criação do primeiro 
calendário cultural da cidade;

Às professoras Janete Ronch e Priscila 
Lima, receberam os seus certificados  e de 

Jéssica Purificação, 
Laura M. dos Santos e 
Thaiara Braz Leite, 
pelo artigo Educação 
A m b i e n t a l 
V i v e n c i a d a  n a 

Agenda 21, publicado no Folha do Litoral 164;

     Agroecoturismo- Vivência Paraty

Janaina Ariston, como representante da 
Emater, articuladora dos produtores rurais e 
como ex-participante do grupo diretivo Agenda 
21.

Eraldo do mel, Jorge Ferreira e José 
Ferreira como os produtores agroflorestais  
articuladores do Agroecoturismo - Vivência 
Paraty e Gastronomia Sustentável;

Não jogue seu óleo pelo ralo 

Ladjane Silva, como representante da 
Cooperativa Serra do Mar, pela qualidade do 
serviço de coleta de óleo na Região da Costa 
Verde, em especial o trabalho de Educação 
Ambiental, “Não jogue seu óleo pelo ralo” nas 
escolas de Angra dos Reis;
Everton Calixto, pela sua atuação como 
representante dos Guardas-Parques da 

Costa Verde

DLIS

17 ANOS

DLISDLIS
Agenda 21

Certificação 2017 A marca do nosso destino
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VIII Circuito Pratos Literários

Veja vídeos
 https://goo.gl/fAw9jE

“ Restaurantes e chefs participantes do VIII Circuito de Pratos Literários da 
Gastronomia Sustentável de Paraty - OffFlip 2017, certificados pela 

Gastronomia Sustentável de Paraty  
Passaporte Verde - Paraty, cultura em verde e azul

Reserva Ecológica da Juatinga e como 
articulador da campanha de Educação 
Ambiental – “Não Jogue seu óleo pelo ralo”, 
nas comunidades da costeira.
Gilberto Lima  , chefe da Reserva da Juatinga 
também esteve presente e recebeu a estrela 
Agente DLIS como instituição apoiadora deste 
programa de educação ambiental de coleta de 
óleo;
O s  r e p r e s e n t a n t e s  d o  R e s t a u r a n t e 
Balacobaco, Cervejaria Caborê e Bar da Bete 
receberam o certificado pela coleta de óleo. 
Aproveitando o momento, Paulinho de 
Tarituba, da Secretaria do Meio Ambiente, 
anunciou que está sendo fechado um termo de 
parceria com a Cooperativa Serra do Mar, 
para manutenção da campanha “Não jogue seu 
óleo pelo ralo”.

Para a certificação dos restaurantes da 
Gastronomia Sustentável, foi convidado  o 

Secretário Municipal Adjunto de 
Cultura, José Sérgio e  Lia 
Capovilla. Ele agradeceu e 
elogiou as iniciativas da Agenda 
21 de Paraty, ressaltando que 
tudo isso se traduz em parceria, 
indo ao encontro do pensamento 
da Secretaria e que o recém 

reconhecimento da Unesco sobre Paraty, é fruto 
de todas essas iniciativas em prol da melhoria 
do município e da qualidade de vida dos 
paratienses.

Lia Capovilla fez a entrega dos  certificados 
aos restaurantes Bistrô Casa do Fogo, 
Restaurante Maria Fulô, Palmito Cajuru (Cida), 
Restaurante da Bete, La Luna Bistrô de Praia, 

Cervejaria Caborê, BalacoBaco e a Gilberto 
Mascarenhas como Agente DLIS - Agenda 21 
promotor da Gastronomia Sustentável de 
Paraty. 

Mascarenhas falou que o título da 
Unesco e o que se consegue 
realizar npo município é devido à 
identidade e à criação desse 
capital social existente em Parati;

  

    Certificação do Carbono Compensado

O prof .  Car los  Fernando 
apresentou um relato sobre o 
Programa Carbono Compensado 
e seus avanços em Paraty. 

Michel Schutte, da Resiliência 
Consultoria Ambiental, apresentou 
o planejamento para o plantio do 
Carbono Compensado em 2018 
na comunidade Quilombola do 
Cabral.

Marcia Nascimento agradeceu 
aos representantes das empresas 
e instituições que fizeram a 
compensação do carbono e fez a 
entrega dos certificados:

   Paraty.com, Santa Clara 
Transportes, Jango Tour, Bar da Beth, 
Náutica Perequê Açú, Ateliê Fabian Baez, 
Madeireira Mato Dentro, Sou Mais Bike, 
Núcleo de Mídias Artes e Tecnologias, Isis 
de Palma, Pousada Village Parati, Castro 
Associados, Geradores Flip, Casa Azul 
Paraty, Casa Azul São Paulo, Balacobaco 
Restaurante, Reforma da Fazenda Bananal, 
Etade Advocacia, Embarcações ZRM;

Pelas emissões evitadas com a coleta do óleo 
foram certificadas as Secretaria de Ambiente 
de Paraty, Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Sustentabilidade de Angra dos 
Reis e  Wilson Roberto  (Future Mobiles).

Por fim, foram entregues os certificados as 
empresas e instituições que atenderam todos 
os requisitos do Passaporte Verde - Paraty, 
cultura em verde e azul:
Paraty.com, Santa Clara Transportes, Jango 
Tour, Bar da Beth, Náutica Perequê Açú, 
Ateliê Fabian Baez, Madeireira Mato Dentro, 
Sou Mais Bike, Núcleo de Mídias Artes e 
Tecnologias, Pousada Villas de Paraty, 
Castro Associados, Casa Azul Paraty, Casa 
Azul São Paulo, Restaurante Balacobaco, 
Restaurante Bar da Bete.

Dalva Lacerda, participante e 
entusiasta da Agenda 21 fechando 
este bloco, destacou a importância 
de “cada um  fazer a sua parte”, 
reciclando o seu lixo.

 O ponto alto e emocionante do evento foi a 
entrega do Troféu DLIS – Agenda 21, 
apelidado carinhosamente de “Oscarito  do 
Ano” ,  aos ar t is tas que part ic iparam 
generosamente da OffFlip 2017, promovendo 
a marca do nosso destino – Paraty, cultura em 
verde e azul.

Amaral Paraty,  diretor do Grupo Arteatro, 
com a participação dos Mascaradinhos, 
reencenando  a performance sobre a marca 
do destino apresentada na tenda da Off Flip, 
recebeu o “Oscarito” pelo seu trabalho 
dedicado a preservação da cultura de Paraty;

O cantor e compositor Chico 
Livino recebeu o “Oscarito”  pelo 
seu apoio e participação da 
programação musical na Off Flip 
no Rio e na  Off Flp Paraty 2017 -  A 
marca do nosso destino;

Luiza Faria recebeu o ‘’Oscarito’’ 
como produtora e articuladora da 
OffFlip, em especial pela PrOff 
Flip 2017 - A marca do nosso 
destino - Paraty, cultura em verde 
e azul  

A can to ra  e 
compos i to ra 
Karina Braz e 
o  m ú s i c o 
Pablo Piedade 
receberam o 
“Oscar i to do 
A n o ”  c o m o 

reconhecimento pela  sua tradicional 
participação na OffFlip,  apresentando suas 
composições sobre a cultura de Paraty.

O evento de Certificação 2017 foi finalizado ao 
som de Karina Braz e Pablo Piedadade “...é 
mare cheia ...
          
           Paraty, Cultura em Verde e Azul 
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A rede DLIS - Agenda 21 de Paraty promoveu, 
em 30 de julho 2017, na Casa da Cultura, o 
evento "Cidade Sustentável e o projeto de Lei 
ICMS Ecológico".
Tendo como proponentes: o Comamp, Ibama, 
Instituto Terra, Sape, Idaco, e Prefeitura 
Municipal de Paraty, esse evento ampliou as 
discussões sobre o projeto de Lei "ICMS 
Ecológico" e apoiou a sua tramitação na 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Esse fórum contou com a participação da 
Defesa Civil de Paraty, Associação de Guias, 
Escola Estadual Álvaro Alberto, Restaurante 
Ilha Rasa, Associação Casa Azul, R.E.C. 
Tamoios, Casa da Cultura, APA Cairuçu, Jornal 
Folha do Litoral, Paraty.com, UniGranRio, 
Câmara Municipal, Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pesca e Meio e representantes 
das comunidades de São Gonçalo, Taquari, 
São Roque, Jabaquara, Patitiba. ( Folha do 
Litoral nº 68 Agosto 2007)

Em 2013, a Agenda 21, através do seu projeto 
de educação ambiental "Não jogue seu óleo 
pelo ralo", -reconhecido pelo PNUMA e 
Ministério do Meio Ambiente como um 

referência na Rio+20 - promoveu, em conjunto 
com a coordenação do PROVE, da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente, sr. Eduardo 
Caetano, uma série de reuniões nos 
municípios do Rio de Janeiro, em especial 
Angra dos Reis, Rio Claro e Paraty, que foram 
fundamentais para a inclusão da coleta de óleo 
na pontuação do ICMS Ecológico, através do 
decreto nº 44543 de 27/12/2013. É importante 
destacar que estes três municípios estão entre 
os primeiros colocados no ranking de 2018.

Em Paraty, com a criação da Secretaria do 
Ambiente - uma demanda sempre reivindicada 
e apoiada pela Agenda 21, o município sai do 
28º Lugar de 2017 para o 4º lugar no Ranking 
do índice do ICMS ECOLÓGICO RJ - 2018. 
Ou seja, de R$ 2.930.127,820 para os 
previsíveis R$ 6.734.927,244.

O trabalho da atual equipe da Secretaria do 
Ambiente foi fundamental para a conquista 
deste 4º lugar, porém, para manter ou ampliar 
esta colocação, será necessário que estes 
recursos sejam geridos de forma transparente 
pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente com a 
participação da comunidade, através do 
Conselho Municipal do Meio Ambiente.
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CIDADE CRIATIVA DA UNESCO
 PELA GASTRONOMIA

PARATY

Agenda 21 de Paraty e ICMS Ecológico 

Com a premissa de que a fruta madura da 
á r v o r e  d o  “ c o n h e c i m e n t o  d o 
conhecimento” nos compromete com o 
futuro das novas gerações, o Fórum DLIS 
Agenda 21 de Paraty, utilizando uma 
metodologia de planejamento participativo 
e gerenciamento integrado para a 
qualidade Integral, em 18 anos de 
existência nos oferece uma memória sobre 
uma estratégia cidadã de transformação da 
sociedade.

N a  p r á t i c a ,  e s t a  e s t r a t é g i a  t e m 
possibilitado não só a construção de uma 
memória coletiva dos problemas do 
município, mas também a possibilidade da 
participação efetiva das instituições e dos 
indivíduos na elaboração de planos, 
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CIDADE CRIATIVA DA UNESCO

 PELA GASTRONOMIA

PARATY

A Agenda 21 de Paraty em 18 anos 
de existência  não só destaca-se 
como o melhor projeto já 
desenvolvido no município,
mas também por apresentar
o que há de melhor 
em  Paraty.
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projetos e condução das políticas públicas.

A oficialização pelo governo municipal em 
2009 e o reconhecimento como promotor 
da Campanha Global Passaporte Verde 
pelo Ministério do Meio Ambiente, 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente-
RJ e PNUMA, no evento de lançamento na 
Rio+20, habilitam este Fórum como uma 
referência em gerenciamento participativo 
para a Qualidade Integral.

Esta estratégia de desenvolvimento de 
uma cultura de Qualidade Integral, tendo 
como parâmetros: a hierarquia das 

necessidades de Abraham Maslow; a 
ecopedagogia de Paulo Freire e Moacir 
Gadotti e a biologia do conhecimento de 
Maturana e Varella, tem nos possibilitado 
uma contínua reflexão ética e operacional 
sobre a autonomia do indivíduo e a 
dinâmica social.

Para mudar por e "Para TI", vai depender 
da nossa capacidade individual e 
institucional de construirmos um leitura 
par t ic ipa t iva ,  que nos poss ib i l i te 
reinterpretar o passado, para projetar um 
futuro desejado.
        Paraty, cultura em verde e azul


