
Tel:3371-1984 / 3371 7261
Faça já a sua assinatura
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Faça já a sua assinatura
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Faça já a sua assinatura
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Papel Presente

Materiais de Escritórios,
Escolar, Informática,
Presentes e Xerox

(24) 3371 -1972

www.papelariadabela.com.br
Av. Roberto Silveira, 400 loja 7

http://goo.gl/GMSWcS

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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Alpas 21- Fundada como Associação em 1998 e transformado em Academia
Internacional de Artes, Letras e Ciências ¨A Palavra do Século 21'’ em 2014

E-mail: gaya.rasia@hotmail.com (55)3324-1687 (55) 9 91810163
Cruz Alta - Rio Grande do Sul

Largo do Rosário, n 1
Tel: 55- 24 3371-2100 

oo

Tel. : (24) 3367-2033

oo

Não jogue seu óleo pelo ralo

Av. Roberto Silveira, 801 
Telefone: (24) 3371-2266

Paraty e Ilha Grande 
Patrimônio Mundial da Unesco

IPHAN publica em seu site - Paraty
e Ilha Grande recebem título de 

Patrimônio Mundial da Unesco. Uma
bela matéria, porem não cita o Fórum

Dlis - Agenda 21 de Paraty Pag.
3

        Caminho D’Ouro          Caminho D’Ouro  

359 anos 
Brasão dourado a Coroa Portuguesa, os 
Caminhos da Serra, os Tropeiros, as Caravela 
e o porto do Caminho do Ouro, traduz a
história e cultural de Paraty como 
patrimônio da humanidade.

21 de agosto de 1660
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A OFFflip acolheu, em sua 15ª edição,
 mais de 40 poetas, escritores, 

chefs gastronômicos, músicos, atores, 
pesquisadores e artistas da academia

 de todas as letras para uma 
vivência multicultural. 

A flor da favela

O   
Flip Flip FFFF

A contramola que resiste
15º EDIÇÂO

PARATY - 2019 

Pag.
2

OffFlip 2019 
 'A Contramola que resiste' 

Casa Tambor
 Paraty Guesthouse-Nature-Arts

www.folhadolitoralcostaverde.com  www.folhadolitoralcostaverde.com  Jornal Comunitário  Ano XIX                                                                    nº 171  Agosto 2019   
               

FlitoralFlitoral
Costa Verde

Criado com o nome de Festival da 
Pinga,em1983, apesar da mudança
de nome o evento é um dos mais 
tradicionais da cidade, atraindo

 um grande público com diversas
 atrações musicais e 
       gastronômicas
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37° Festival da Cachaça, 
Cultura e Sabores de Paraty

Prefeitáveis assinam termo de 
compromisso com Agenda 21 

Pag.
4

21 a 25 de agosto
Mambucaba Cultura e Arte

24 99954-7300
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No contexto de Paraty , Cidade Criativana 
Gastronomia e Patrimônio da Humanidade,

esta 10ª edição destacou as receitas do
livro Delícias de Paraty - Saberes e Fazeres, 

de Gislana Peçanha e através do
sorteio de uma Cesta ObS 

comos  produtos locais.

Gastronomia

 

Sustentável

Gastronomia

 

Sustentável

FARINHA 
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X  C i r c u i t o  
Pratos Literários
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Sabores & Saberes
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O Grupo Teatro de Roda apresentou as 

peças “Samba-lê-lê”, uma ponderação 

sobre o comportamento social familiar, 

através das cantigas e brincadeiras de 

roda; e “Comédias de Costumes”, de 

Arthur Azevedo, com sucesso absoluto de 

público.

Alpas 21 e Editora Gaya  faz Lançamento 

dos livros: “O cão terapeuta” (infantil/ed. 

Gaya)), de Rozelia Scheifler, Lucas Rasia 

e Veneza Peranzoni; “Na Rima da Menina” 

(ed. Versejar), de Graziela Barduco; 

“Palavra, encantos e encontros (poesia/ 

Gaya), de Cristina Maria de Oliveira. O 

lançamento  foi finalizado com a palestra: 

“A profissão de escritor”, com Mauro 

Russo (escritor, roteirista e diretor de TV 

(Globo) e cinema).

Lançamento Coletivo Rio – O evento 

organizado pelo I Encontro de Saraus Rio, 

foi realizado com uma roda de conversa 

com os autores, seguido de sessão de 

autógrfos. Foram lançados os livros 

“Alquimizamba”, de Lúcia Mattos, “Sonhos 

ao alcance”, de Andrea Boaventura, 

“Cataclisma”, de Tchello de Barros, 

“Palavra e Poesia”, de Jorge Ventura e a 

coletânea “Estátua de Bronze”.

Roda de conversa - “Terapêutica e os 

direitos da pessoa com transtorno 

mental”: Filosofia Clínica, com Valéria 

Sayão (Instituto Casa da Val); Saúde 

Mental, com dra. Erika Pontes e dr Raoni 

França Moreira (Instituto Municipal Nise 

da Silveira) e Escola Patafísica plicada, 

com Guilherme Trucco.

À noite, aconteceu o I Encontro de 

Saraus Rio na porta da Câmara de 

Vereadores, mediado pelo poeta e editor 

Jorge Ventura, do qual participaram os 

demais poetas Ana Paula Soeiro, Andrea 

Boaventura (poesia e música), Clécia 

Oliveira, Dalberto Gomes, Dan Juan 

Nissan Cohen, Dei Ribas, Diego El Khouri, 

Felipe Magnus, Lúcia Mattos, Marcela 

Giannini, Marisa Queiroz, Mauro Neme, 

Sady Bianchin, Tchello d' Barros, Victor 

Colonna, Cícera Maria, entre outros.

Poematrix – Com sua incomparável 

irreverência, o poeta e multiartista Tavinho 

Paes, comandou sua “nave” poética 

multi l inguagens “Poematrix6.0”, no 

Restaurante La Luna.

Sábado,13 – 

Lançamento OffFlip: “Primeiros passos 

para o Jovem Cidadão – Constituição 

Federal” (Ed. Estúdio Aspas)  – Um livro 

e l a b o r a d o  p o r  u m  c o l e t i v o  d e 

prof issionais, que tem como foco 

despertar a atenções das criança e dos 

jovens  sobre seu papel social no mundo e o 

papel da Constituição Federal em sua vida.

Água a próxima guerra – Foi um misto de 

roda de conversa e lançamento do livro 

homônimo, do Eng. Celso Giampá, com 

participação do Prof. Dr. Carlos Fernando 

(Unicmp/Ag. 21 de Paraty) e do convidado 

especial, Eng. e Prof. Gustavo Machado 

(Fiocruz/CBH-BIG). 

Com projeção de imagens do Brasil, de 

outros países e gráficos estatísticos, Celso 

Giampá fez um vasto comentário sobre a 

atual situação dramática do mundo no 

quesito água, preservação/destruição 

ambiental, passeando pelas trágicas 

mudanças nas áreas de nascentes e de 

percurso dos rios, ... as guerras pelo 

domínio dos mananciais.

Investiduras de Acadêmicos Alpas 21: 

Apresentador- Elpídio Nunes; Orador – 

Marconi Alhadas; Juramentista – Zeli 

Scheibel; Palestra: “O holocausto do século 

XXI”, com Afonso Rocha; Seguiu-se sessão 

de autógrafos das coletâneas “Paraty” e 

“Malabarista do Tempo”; Premiação dos 

autores e Investiduras de Acadêmicos 

Correspondentes.

Lançamento Coletivo OFF – Lançados 

dos livros “Rosas Vermelhas do Jardim da 

Saudade”, de Cícera Maria, “com poesias 

que falam ao coração e encantam a alma 

dos enamorados”, O vazio no poder”, de 

Eduardo Rombauer Van Den Bosch, “A 

vida é”, de Tommaso Squillace e “Asas”, 

de Waldyr Argento Jr.

Sarau Obs OFF – Este sarau da OFF 

contou com os cordelistas Edmilson 

Santini e Severino Honorato, além de 

o u t r o s  p o e t a s ,  c o m o  o  b a i a n o 

“santoamaropolitano” Tiago Oliveira 

Nascimento, com sua mala de “traficante”  

de versos, carregando 39 quilos de livros, 

diretamente de Salvador; o cineasta Noilton 

Nunes, o compositor Edeor de 

Paula, cantando seus samba 

enredo “Os Sertões” e a valsa 

especial à capela, em alemão, 

da atriz (de “A paz é dourada”) 

Katja Aleman.

O encerramento do Sarau Obs 

OFF foi protagonizado pelos 

performáticos músicos Prof. Doc 

Blues (Carlos Fernando) e 

do cantor e compositor 

Chico Livino apresentando a 

Geopoética dos Sertões de 

Euclides e Guimarães. 

 

OFFflip 2019  'A Contramola que resiste' 
O Circuito Paralelo 

de Ideias "OffFlip 

2019 - A contramola 

que resiste", uma 

homenagem à Flor da Favela, recebeu e 

acolheu, em sua 15ª edição, na Câmara 

Municipal de Paraty de 10 a 13 de julho, mais 

de 40 poetas, escritores, músicos, atores, 

pesquisadores e outros artistas da 

academia de todas as letras para uma 

vivência multicultural .

A a b e r t u r a  d e s t a  e d i ç ã o 

aconteceu no salão nobre da 

Câmara de Vereadores, na 

Quarta-Feira e contou com a 

participação de Uberto Molo, o 

fundador da ECOTV, com seu livro – 'Os 

Três Cavalheiros do Apocalipse',  a 

abertura da II Mostra Instituto 

Casa da Val por Valéria Sayão, 

apresentação da Alpas 

21 / Editora Gaya por 

Rozelia Rasia e a 

e s p e r a d a   “  C a r a v a n a s 

Euclidianas”, com o emblemático 

filme 'A Paz é Dourada ', do cult 

cineasta Noilton Nunes,  além 

da apresentação do 

samba enredo 'Os 

Sertões', de Edeor 

de Paula, em ímpar tributo ao 

escritor Euclides da Cunha, o 

homenageado da Flip.

A noite foi encerrada com o coquetel de 

abertura do 10º Circuito de Pratos 

Literários da Gastronomia Sustentável, 

oferecido por Cida Cajuru, Doces da 

Morena e Temperos da Angeli.

                       As atividades

Quinta-feira, 11 

Aconteceu a roda de conversa “Poesia 

Anos 1980”, mediada pelo poeta, professor  

e produtor cultural Sady Bianchin e pelo 

produtor e ativista cultural Mauro Neme, na 

qual destacou-se que “a poética da 

geração oitenta emergiu como um 

desabafo de inúmeros coletivos na luta 

pela democracia e pelo ecletismo cultural”.

A escritora Regina Abreu, em 

sua palestra sobre seu livro “O 

E n i g m a  d e  o s  S e r t õ e s ” 

c o m p a r t i l h o u  r e f l e x õ e s  e 

questionamentos do escritor Euclides da 

Cunha (em 'Os Sertões)' sobre os abismos 

sociais do país e sua angústia na tentativa 

de convencer o governo republicano que a 

população deserdada de Canudos não 

representava ameaça, mas o retrato da 

falta de políticas públicas. 

Sexta-feira, 11 

A flor da favela

O   
Flip Flip FFFF

A contramola que resiste
15º EDIÇÂO

PARATY - 2019 



O festival começa na 
quinta-feira, 15, a partir 
das 18h com a 
apresentação do DJ 
Marino e encerra no 
domingo, 18, às 21h, 

com o Arrastão do Jabaquara fazendo a 
galera sair do chão em ritmo de carnaval. 
A programação vai contar com shows 
musicais ligados à cultura caiçara e 
quilombola, cirandas, jongos, danças 
tradicionais, sertanejo, pop rock, chorinho, 
MPB, samba e soul entre outros.
O festival contempla ainda um espaço de 
convivência e gastronomia, para a 

degustação dos produtos da região com 
doze quiosques, três Food Trucks e duas 
Food Bikes, que se harmonizam ao 
evento. O visitante pode degustar as 
cachaças e saborear os pratos no mesmo 
ambiente, aproveitando uma extensa 
programação musical.

               Programação 
*Quinta-feira, 15*
18h à 1h - DJ Marino
21h às 23h – Júlio Vibes
23h à 1h – Banda Lozz
*Sexta-feira, 16*
18h à 1h - DJ Marino

21h às 23h – Ciranda Elétrica
23h à 1h – Joel Silva
*Sábado, 17*
13h às 15h – Bebeto
15h às 17h – Jongo Quilombo
18h à 1h - DJ Marino
21h às 23h – Samba de Rosena
23h à 1h – Banda Ratones
*Domingo, 18*
12h às 14h – Tok Surpresa
14h às 15h – Bloco Paraty do Amanhã 
15h às 16h – Bloco Tribo do Samba
16h às 17h – Bloco Meninos do Pontal
21h30 às 23h30 – Bloco Arrastão da 
Jabaquara

37º Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty

 A abertura oficial do 
Caminho do Ouro em 
21 de Agosto de 
1660, pelo 
Governador Salvador 
Correia de Sá e o 
movimento 

revolucionário, os Alevantados, para a 
criação da Vila de Paraty em 1660, 
coincide com o período da proibição da 
produção e comércio de aguardente no 
Brasil pelo Rei de Portugal, por conta da 
concorrência que fazia à bagaceira e aos 
vinhos portugueses, tendo como 
consequência a Revolta da Cachaça.
    
Nesta revolta, os proprietários de 

aguardente depuseram o Governador 
do Rio de Janeiro e assumiram o 
governo da província. O povo de 
Paraty, aproveitando-se da desordem 
então reinante, liderados por Domingos 
Gonçalves de Abreu e proprietários de 
alambiques locais, se fizeram vila por 
vontade própria sem autorização real, 
porém o município foi reconhecido por 
Carta Régia de Dom Afonso VI, em 28 
de fevereiro de 1667.

Com relação ao Caminho do Ouro, 
podemos vislumbrar através de um 
Brasão dourado: a Coroa Portuguesa, 
os Caminhos da Serra, os  Tropeiros e 
a Caravela que representam o porto do 

Caminho do Ouro, traduzindo a 
importância estratégica de Paraty frente 
ao processo pioneiro de colonização do 
território brasileiro, em especial as rotas 
terrestres e marítimas que também 
difundiram a cachaça de Paraty.

  Segundo Monsenhor Pizarro e outros 
historiadores, a cachaça produzida em 
Paraty fez tanta fama pela sua qualidade, 
que custava mais caro que todas as 
demais comercializadas no país; e sua 
importância sócio-econômica foi tão 
grande desde 1700, que acabou 
emprestando seu próprio nome (Paraty) 
como sinônimo de aguardente até pelo 
menos meados do século XX. 

        359 do Caminho D’Ouro          359 do Caminho D’Ouro  

IPHAN publica em 
seu site - Paraty e 
Ilha Grande (RJ) 
recebem título de 
Patrimônio Mundial 
da Unesco. Um bela 
matéria, porém não 

cita o Fórum Dlis - Agenda 21 de Paraty 
como um dos participantes da elaboração 
dos dossiês e dos planos de gestão das 
candidaturas nestes últimos anos.

Como as ressurgências das memórias 
são fundamentais para enriquecer as 
narrativas sobre o conceito de patrimônio 
‘’material e imaterial’’ proposto pelo 
IPHAN, não podemos deixar de, mais 
uma vez, registrar neste jornal que o 
Fórum Dlis-Agenda 21, em 20 anos de 
existência, tem nos possibilitado ir muito 
além das peças literárias escritas em 
dossiês ou em  planos de gestão. 

Em termos literários, esta memória Dlis-
Agenda 21, está escrita no Plano  de 
Desenvolvimento Sustentável de Paraty 
de 2000 que, em cascata, resultou no 
Planejamento Estratégico de Turismo em 
2002, no Plano Diretor de Turismo em 
2005 e no atual Planejamento  

Estratégico Agenda 21, 
elaborado em 2016. 
Veja Link:

Em termos de ir além das 
peças literárias, este 
Fórum, que também tem 
uma cadeira do IPHAN, 
através do gerenciamento 

integrado e um planejamento 
participativo,  desenvolveu e implantou 
os projetos  de Revitalização do Caminho 
do Ouro, Melhoria da qualidade da 
cachaça de Paraty, 
Agroecoturismo,Vivência Paraty, 
Campanha - Não Jogue seu óleo pelo 
ralo, Gastronomia Sustentável e Carbono 
Compensado, reconhecidos na Rio+20 
como referência do Passaporte Verde - 
PNUMA.

Finalizando, fica a mesma pergunta que 
fizemos nas reportagens em vídeo aos 
representantes do IPHAN, sra. Candice 
Ballester e ao chefe do PNSB, sr. Mário 
Douglas, na apresentação prévia do 
dossiê na Casa da Cultura 09/08/2018: 
 Onde entra a Agenda 21 neste 
dossiê? ** 

Link das reportagens com representantes 
do IPHAN e PNSB na apresentação 
prévia do dossiê
https://youtu.be/_CCOo6HMX-Y 
https://youtu.be/7QN5s2ixBo8

Trecho da matéria IPHAN: ‘’A 
candidatura de Paraty e Ilha Grande é 
fruto de parceria entre o Ministério do 
Meio Ambiente, Iphan, Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), Prefeituras 
Municipais de Paraty, de Angra dos Reis 
e Instituto Estadual do Ambiente (Inea). 
Junto ao Instituto Estadual do Patrimônio 
Cultural (Inepac), Instituto Histórico e 
Artístico de Paraty (IHAP), Fórum das 
Comunidades Tradicionais e Observatório 
de Territórios Sustentáveis e Saudáveis 
da Bocaina, os órgãos responsáveis 
estão construindo, em conjunto, um plano 
de gestão compartilhada do sítio.’’

Link https://qrgo.page.link/9mSRD

Paraty e Ilha Grande Patrimônio Mundial da Unesco

 https://youtu.be/_CCOo6HMX-Y



Receita: https://youtu.be/rMi_NJUf6B0

 Chef Gegê
Autor homenageado: 

Walter Isaacson
Livro: Steve Jobs

Thai Paraty

 Chef Fran Solari & Marilia Boekel

La Luna

Receita: https://youtu.be/2-5vAVdaaFY

 
Autor homenageado

 Debora Ventura

 Bete São Gonçalo
Autora homenageada 

 Gislana Peçanha

Restaurante Bar da Bete

Receita: flitoral21 - https://youtu.be/v3zuN2x1F1w

 
Cida Cajuru

Palmitos Cajuru

Receita: https://youtu.be/q6Nh92GHEac

 
Chef Gracinha Santana

Espaço Mãos de Lotus

Receita: https://youtu.be/xjplNLZdr1Y

 Casa Fogo

 
Chef Cajú

Autor homenageado:
 Amyr Klink

 
Roselene de Oliveira
Autor homenageado: 

Zezito Freire

Restaurante Bar Duzé

Receita: https://youtu.be/2sF1c9MZPrA

Há exatos dez anos, o Circuito Paralelo de 
Ideias OFF Flip, em sua 5ª edição, inaugurava 
o Movimento da Gastronomia Sustentável de 
Paraty, através da realização do Circuito de 
Pratos Literários da Gastronomia Sustentável 
de Paraty.
No contexto de Paraty (RJ), Cidade Criativa 
na Gastronomia e Patrimônio da Humanidade 

X Circuito Pratos LiteráriosGastronomia

 

Sustentável

Gastronomia

 

Sustentável
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Sabores & Saberes

- UNESCO, esta 10ª edição promoveu, 
através do sorteio da Cesta ObS OFF - 
composta com produtos da região, a marca 
do destino – Paraty, Cultura em Verde e 
Azul. 

A Cesta OBS OFF, além dos produtos da 
Feira dos Produtores Rurais de Paraty,  teve 
como destaque o livro ‘Delícias de Paraty - 
Saberes e Fazeres’, de Gislana Peçanha 
que, em sua  4ª edição, destaca a 
Gastronomia Tradicional, contemporânea  e  
Sustentável da região, um convite a 
múltiplos orgasmos gustativos de ler os 
pratos e degustar os livros através das 
receitas oferecidos pelos Chefs da 
Gastronomia Sustentável de Paraty Braz.

Buscando articular um canal dereto de 
comercialização entre produtores rurais e 

pescadores com o circuito gastronômico do 
município, a Gastronomia Sustentável de 
Paraty foi lançada em 2 de julho de 2008, na 
OFF FLIP. 
Para promover este conceito gastronômico, 
foi criado o Circuito Pratos Literários da 
Gastronomia Sustentável de Paraty, que é 
lançado anualmente, durante a FLIP, no 
Circuito Paralelo de Ideias – OFF FLIP e 
encerrado no Festival da Cachaça de Paraty, 
comemorando o 21 de agosto como o dia 
oficial do Caminho do Ouro.

A Gastronomia Sustentável de Paraty foi 
oficializada através da lei municipal (N°1839 
/2012). Em conformidade com esta lei, o 
Fórum Dlis – Agenda 21 de Paraty, certifica 
anualmente, no mês de dezembro, os 
restaurantes, instituições e produtos com o 
selo da Gastronomia Sustentável de Paraty.

 

Autor homenageado: 
Antonio C. Diegues

Café Pingado

Receita: https://youtu.be/A0mdto14KUw 
Corina Miranda e Carlos Henrique
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Sabores & Saberes
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Sabores & Saberes
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Sabores & Saberes

APRESENTAÇÂO

Sabores & Saberes

Livro Delícias de Paraty
de Gislana Peçanha

 
Chef Pedro Marques

Peró Restaurante

Livro Delícias de Paraty
de Gislana Peçanha

Livro Delícias de Paraty
de Gislana Peçanha

 
Míriam e Eraldo Alves
Autor homenageado:

 Eunice Leme

Sítio Borboleta

Receita: https://youtu.be/8UCY2vz3-lo

A Agenda 21 de Paraty, em 31 de julho último, 
promoveu na Casa da Cultura, tradicional 
encontro para assinatura do termo de 
compromisso dos candidatos a prefeito com o 
“Planejamento Estratégico Agenda 21 ” e os 
projetos desenvolvidos nestes últimos 20 anos 
pelo Fórum DLIS – Agenda 21.
Entre as propostas destacam-se : O Vivência 
Paraty; Revitalização do Caminho do Ouro; 
Gastronomia Sustentável; Programa de 
educação ambiental – Não jogue seu óleo pelo 
ralo; Carbono Compensado e o Passaporte 
Verde - Paraty, Cultura em Verde e Azul.
Estes projetos contribuíram efetivamente para o 
reconhecimento de Paraty como Cidade Criativa 
da Gastronomia e Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO.
N a  o p o r t u n i d a d e , C a t a r i n a  E s p o s i t o , 
coordenadora Executiva da Agenda 21, 
apresentou o documento aos candidatos que 
estiveram presente e assinaram o termo de 
compromisso, na Casa da Cultura.

O termo que foi entregue oficialmente aos 
candidatos e apresentado publicamente nas 
mídias, propõem ao futuro prefeito os 
seguintes compromissos:
• o Planejamento Estratégico seja adotado 
como um dos instrumentos indispensáveis 
para o desenvolvimento sustentável de Paraty;
• os projetos da Agenda 21 de Paraty sejam 
fortalecidos;
• os recursos do ICMS Ecológico sejam 
enviados a um fundo municipal do meio 
ambiente a ser gerido pela Secretaria do 
Ambiente através do Conselho Municipal do 
Meio Ambiente, com o objetivo de manter, 
expandir e criar ações e projetos voltadas para 
a Educação socioambiental e sustentabilidade 
do município.
Estiveram presentes para assinatura da Carta 
os candidatos Ronaldo e Gabriela; Lucas 
Aquino e Manuela e ; Deco Minair e Professor 
Joel.  Vidal e Valdecir assinaram o documento 
na tarde de 02/08/19. 

3ª FLIM - Feira Literária de Mambucaba 
acontecerá de 21 a 25 de agosto na Vila 
Histórica de Mambucaba em Angra dos Reis. 
Durante 5 dias de feira, a FLIM 2019 
homenageará Chico Buarque de Holanda por 
sua Literatura, teatro e música. 
Programação aberta ao público:
Seminário de educação, encontro de dança, 
encontro folclórico, música, teatro, dança, 
artes visuais e muita literatura. 
Participe desta vivência literária na capital da 
cultural de Angra dos Reis.
Vila Histórica de Mambucaba, a comunidade 
mais charmosa e receptiva da região da Costa 
Verde. 

21 a 25 de agosto

Prefeitáveis assinam termo de 
compromisso com Agenda 21 
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