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EDITORIAL
Em 2000 o fórum DLIS apontou o lixo e o sistema de
saneamento básico como um dos problemas cruciais do
município e consequentemente
do mundo, que
gradativamente vem se transformado no “Planeta lixo”. E
Com base nesta premissa o fórum desenvolve o Plano de
Gerenciamento Integrado do Lixo que apesar de quase dez
anos de debates exaustivos em reuniões, foruns e
seminários, efetivamente não saiu do papel. Talvez por
falta de maturidade politica de não entendermos que o lixo
não é o problema do outro e sim de cada um. Pois somos
responsáveis pelos mais de um quilo de lixo que geramos
todo dia. E como diz o ditado: Se todo mundo cuidasse do
seu quintal, da sua calçada e do seu lixo o mundo seria
mais limpo.
É claro que isto não exime a responsabilidade do
poder publico e das instituições, pois a eles cabem a
vontade politica e a competência de organizar a sociedade
para resolver esta e outras questões de forma integrada e
sustentável.
Mas se olharmos esta questão com o olhar quantico
de que o observador muda o objeto observado e que o
conhecimento do conhecimento nos compromete porque
depois que sabemos não podemos dizer para nos mesmo
que não sabiamos, podemos ver claramente um conjunto de
ações que mesmo pontuais, naturalmente convergem para
um movimento de integração.
Dentre estas ações podemos destacar: a campanha
Não jogue seu óleo pelo ralo, a coleta de pilhas promovido
Secretaria de Meio Ambiente, a agenda 21 das escolas, as
bolsas retornáveis do CEMBRA, os Grupo de trabalho
para oficialização do Fórum DLIS- Agenda 21 e
organização do sistema de coleta seletiva.
Acho que desta vez estamos mais maduros e prontos
para juntos organizarmos as nossas ideias e reciclar o nosso
lixo mental, começando pelo quintal. E ai fica o convite
para o fórum Dlis - Não jogue seu lixo para debaixo do
Tapete... porque senão! ele dirá quem tu eis .
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passeata de protesto na FLIP Lei Municipal consolida coleta de óleo vegetal saturado

Taquari

Vagno Martins, Sebastião Nogueira, Mestre
Jorge, Ditinho do Taquari, apresentados por
Domingos de Oliveira na festa do Chantier Taquari

Há 20 anos, o IDACO (Instituto de
Desenvolvimento e Ação Comunitária)
junto com a Associação francesa
AMAR, organiza um intercâmbio de
solidariedade internacional que se
chama “Chantier” (mutirão). Esse ano, o
Chantier acontecerá na comunidade do
Taquari em Paraty, Rio de Janeiro.
Durante três semanas de agosto, doze
jovens franceses serão hospedados
pela comunidade para realizar junto
com os seus moradores, dois projetos:
a construção de uma casa para
proteger as bicicletas (um bicicletário
coberto) e de um abrigo para receber
uma Caixa Postal. Eles também
trabalharão com os agricultores, os
artesãos, as crianças nas escolas.
A meta principal desse mutirão é que
cada pessoa que participa desse
projeto pode descobrir uma cultura
diferente!
O Chantier contribui para o
desenvolvimento dos valores de
tolerância e de solidariedade entre os
povos!
Anne-Cécile Verger
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Ronaldo Santos você acha que essa manifestação,
atingiu o seu objetivo?
Com certeza ela atingiu o seu objetivo, vou avaliar
ainda e aí a gente vai perceber as coisas que gostaria de
ter feito e não fez. Porque é sempre assim, no final eu
queria mais, mas é assim, pela primeira vez a gente
consegue estar dentro da FLIP e consegue fazer um
manifesto caiçara, quilombola e indígena e agregar outros
segmentos como agricultores, artesãos... Um salto de
qualidade na nossa luta, essa é a palavra e eu fico muito
feliz, porque se você olhar para a história de Palmares
você vai ver que os quilombolas nunca lutaram sozinhos,
lutaram com os índios e com os brancos da época. E hoje
lutamos juntos com os indígenas e os caiçaras, vítimas
do sistema que está colocado aí... Eles se colocam como
parceiros e fico muito feliz.
A passeata foi acompanhada de perto por seguranças

Mauro Munhoz, acompanha a passeata apreensivo
e responsáveis pela FLIP. Houve uma intensa negociação
para que a passeata não atravessasse a ponte e essa
ponte é simbólica, o que levou vocês a não atravessarem
a ponte?
Nós fizemos duas reuniões esta semana e acho que
é natural que eles tenham essa preocupação, que não é a
nossa. Agora não poderíamos pegar a metralhadora e sair
atirando para todos os lados, temos que ir pelo foco e o
nosso foco primeiramente é a especulação imobiliária
(marinas Resort e os condomínios, Em segundo lugar, a
política ambiental implementada, e a gente falou sobre
isso com menos de frequência... A mudança de estratégia
não indo até o outro lado porque teve um momento da
caminhada que a gente percebeu que haveria um
desgaste, a gente precisava que ela fechasse, não
poderia correr o risco de chegar ao final e não ter o final.
Quando nós vamos poder atravessar as pontes, ou
construir a ponte que une os lados opostos?
Simbolicamente atravessamos as ruas, as esquinas,
mesas dos bares... Incomodamos a classe média, classe
média alta... Atravessando e rasgando essa cidade, da
Santa Rita à Praça da Matriz... Faltou a ponte, mas vamos
construir a travessia desta ponte.
O evento resultou no manifesto de Chico Buarque de
Holanda em favor das comunidade tradicionais.

Setembro/2009

3

Fórum DLIS Agenda 21- Não jogue seu lixo para debaixo do tapete Senso agrícola, SIM e feira do produtor rural
para um Gastronomia Sustentável
Com o objetivo de ampliar a coleta
de óleo e dos recicláveis, foi realizado
dia 20 de julho, o Fórum DLIS - Não
jogue seu lixo para debaixo do tapete,
na Casa da Cultura de Paraty, no qual
também foi apresentado o
questionário do Ministério do Meio
Ambiente para avaliação do Fórum
DLIS - Agenda 21 de Paraty (motivo
este que reforça a importância da
oficialização deste processo pelo
governo municipal). Tendo como
referência este sistema de coleta
seletiva de óleo e os dados do projeto
de Gerenciamento Integrado do Lixo,
desenvolvido pelo Fórum Dlis, em
2001, chegou-se à conclusão de que
58% do nosso lixo é orgânico.
O fórum teve como palestrante a
agrônoma Daniela Samfins, que
abordou o processo de compostagem
doméstica que, além de facilitar a
separação dos resíduos sólidos que
podem ser reciclados, tem como
resultante o adubo para uso em
jardins, hortas na zona rural ou até
mesmo na agricultura urbana.
A apresentação de Daniela foi
reforçada pela participação de Silvio
Veloso (Flora Paraty) que afirmou seu
interesse em disponibilizar um espaço
na Flora Paraty para desenvolver um
sistema de compostagem para
absorver os resíduos orgânicos da
cidade, á que a matéria prima do seu
negócio é o adubo proveniente destes
resíduos.
Não jogue seu óleo pelo ralo
Em consonância com a temática
do fórum, também foi exibido o vídeo –

Não jogue seu óleo pelo ralo, que
aborda o processo sustentável de
coleta seletiva do óleo vegetal
saturado desenvolvido pela Rede
DLIS.
Este trabalho resultou no
projeto mais
bem votado no
parlamento juvenil da Assembléia
Legislativa, apresentado pela
estudante Dalmeire Aparecida do
Colégio Estadual Almirante Álvaro
Alberto de Paraty.
Oficialização do Fórum DLIS
Com relação oficialização do
Fórum DLIS – Agenda 21 foi criado
um grupo de trabalho para
organizar e monitorar este
processo de oficialização. Em
reunião posterior ao fórum este
grupo de trabalho, atendendo
sugestão do vereador Lucinao
Vidal, decidiu encaminhar um
ofício à Comissão de Defesa do
Cidadão e Meio Ambiente da
Câmara de Vereadores, pedindo a
reavaliação e aprovação da Lei
que institui a criação do Fórum
DLIs – Agenda 21 de Paraty.
O grupo de trabalho também
decidiu: Convocar todas as
instituições parceiras do Fórum
DLIS para formalizar presença no
fórum, indicar representantes e
marcar reunião com o Condema e
com os vereadores para alinhar
ações; Encaminhar o Plano DLIS e
o Gerenciamento Integrado do Lixo
(que serão atualizados) em anexo
ao Projeto de Lei de Oficialização
da Agenda 21; Realizar um fórum
sobre o gerenciamento integrado

do lixo em 28 setembro.
Questionário de Avaliação da
Agenda 21
O questionário de Avaliação
da Agenda 21 foi respondido de
forma coletiva pelos parceiros e
enviado ao Ministério do Meio
Ambiente aos cuidados de Igor
Ferraz da Fonseca que
respondeu:
Prezados Senhores
Com muita satisfação
recebemos o questionário da
Pesquisa de Avaliação da Agenda
21. Os dados serão analisados e
incluídos na pesquisa. Além
disso, a Agenda 21 de seu
município participará da seleção
para publicação e vídeo sobre as
experiências de Agenda 21 local
no Brasil. Sempre à disposição
para o que for necessário.
O fórum contou com a participação
de: Lia
Capovilla e Eliane Castro
( P a r a t y. c o m ) , N e n a G a m a ( Ve r d e
Cidadania), Sílvio Venoso (Flora Paraty),
Flora Salles (E.M.P.Mangueira), Ana
Cecilia (MMA Passaporte Verde), Márcio
Figueiredo (Pref.Meio Ambiente), Ana
Angélica (Rede Municipal e Estadual de
ensino), Carla Cristina (Disk Óleo),
Ronaldo Paiva (Disk Óleo), Marcelo
Guimarães(Assoc. Cairuçu), Marcos da
Silva (PM Paraty), Felipe E. Santo (PM
Paraty), Fábio Jordão (PMAR SMA),
Luciano Vidal (Vereador – PMDB),
Henrique (Coletor), José Tadeu Saraiva
(Arquiteto), Soares (Comdema), Danielle
dos Santos (Agrônoma), Jorge Ferreira
(Agricultor ), Domingos de Oliveira ( Folha
do Litoral) Pedro Marton(Jabaquara),
Julian Zambrotti, Dax Peres Goulart,
Rodrigo de Assis.
Veja relato completo na pagina DLISwww.paraty.com

COLÉGIO CEMBRA LANÇA COM ÊXITO SACOLA RETORNÁVEL
Única unidade escolar convidada a
ocupar, no VI Fórum Brasileiro de
Educação Ambiental realizado de 22 a
25 de julho, o estande da Secretaria de
Estado do Ambiente do RJ com o projeto
da Agenda 21 Escolar - CIRCULAÇÃOCircuito CEMBRA de Apoio à Leitura e
ao Consumo Consciente - o CEMBRA
brilha divulgando o projeto e expondo no
um banner, camisetas com inserção das
principais ações do projeto e ainda, o
modelo de sacola retornável, com bolso
externo com textos redigidos por alunos
do E.M. e C. N. A sacola foi entregue ao
Ministro Carlos Minc e à Secretária de
Estado Rj do Ambiente Drª Marilene
Ramos.

A sacola retornável que
substituirá as atuais sacolas
plásticas no comércio de Paraty
serão repassadas gratuitamente à
população, durante o mês de agosto,
nos supermercados CARLÃO e na
padaria ESPERANÇA, no Centro
Histórico, ambos parceiros do
projeto que acreditaram na proposta
de E. A. desde o início .As sacolas
serão distribuídas com mediação de
leitura, palestras e divulgação nos
locais piloto, já escolhidos e
aprovados. Mas a sacola é apenas
um modelo, cada pessoa dever ser
criativa e criar sua própria sacola.

A agenda 21 Escolar do
CEMBRA conta com diversas
ações ambientais importantes
como: proposta de saneamento
básico, coleta seletiva do lixo e
consórcio
com usinas de
reciclagem de cidades vizinhas,
preservação do entorno da Estrada
Verde Paraty Cunha,ocupação
ordenada do solo,revitalização e
extensão da ciclovia Trevo-Ponte
Branca, implementação da DEAM
-Delegacia Especial de
Atendimento à Mulher, DPCA Divisão de Proteção à Criança e ao
Adolescente,preservação da bacia
hidrográfica, dentre outras.

Adilson Cochado - Secretário
Municipal de Agricultura e
Pesca - Quando cheguei na
Secretaria, o Cabral estava
fazendo a revisão do projeto
do SIM (Sistema de Inspeção
Municipal), que é de vital
importância porque vai
orientar e certificar, através
do serviço de inspeção
municipal, os produtores
rurais e pescadores no processo de comercialização de
seus produtos dentro do município e, com isso, o
produtor e pescador terão mais segurança e
oportunidade para venderem melhor seus produtos.
Estamos aguardando os trâmites legais da Câmara para
aprovação desta lei. Já fui vereador e sei como funciona.
A gente conversou com o vereador Vidal, para que ele
pudesse discutir com os demais e, em outra
oportunidade, com o prefeito, para agilizar o processo
para aprovação desta lei. É uma ansiedade do agricultor
de ver esse projeto aprovado para a coisa andar... O
pequeno agricultor precisa colocar o seu produto à
disposição do comércio.
Temos um convênio firmado entre o Ministério do
Movimento Agrário e Caixa Econômica, do qual
participaram o Comamp, Idaco , Sindicato dos
Trabalhadores, etc... Esses recursos estão na Caixa... Já
compramos caminhão, carro de passeio... A história da
reforma do Horto, o que aconteceu foi o prazo, porque
quem ganhou a licitação na época... como a burocracia, a
gente sabe como funciona no município, no nosso país,
fez com que esse prazo estivesse estourado e tem que
fazer uma nova licitação... Estamos aguardando essa
nova solicitação para concretizar a reforma do Horto.
Também tem a história do trator que está aguardando a
licitação e do curso de capacitação que também está
incluído nestes R$ 236 mil, que tem como contrapartida
da Prefeitura o aporte de R$ 58 mil. Estamos aguardando
os trâmites legais da burocracia que existe entre a |Caixa
Econômica e a Prefeitura para que este recurso seja
liberado.
Com relação ao mercado do produtor rural, estamos
reformando e a idéia é fazer uma feira, pelo menos uma
vez por mês... Fazer uma grande festa para começar a
colocar isso no calendário da Secretaria.
A outra prioridade é fazermos um senso, tanto pesqueiro
quanto de agricultores: quem é o agricultor ou pescador,
qual a sua produção, como faz... O que precisa ser feito
para que gente possa ajudar. Estivemos conversando
com o pessoal da FLIPERJ, inclusive para fazer o senso
pesqueiro, estamos aguardando o termo de cooperação e
o aval do presidente da entidade... Quando a gente fez o
termo de cooperação para realizar esse senso, a gente
também descobriu que vai ter um senso pago pela
Petrobras... Eu conversei com a pessoa que estava
fazendo esse senso pesqueiro, ele disse que não podia
dar o individual só o coletivo. A idéia é, pelo menos a
principio, cadastrar quem já está produzindo.
Outra coisa que eu sempre falei é que na Secretaria só vai
dar certo se nós estivermos todos unidos.. Então qual é a
idéia? É pegar todo o pessoal que está a frente do
trabalho e fazer uma reunião como fiz com Sindicato dos
Produtores Rurais, Emater, pessoal da Pacova, Vaguinho
do Comamp. É preciso nos reunirmos com todo mundo,
e na área da pesca também...e ver no que podemos
ajudar.
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ASSOCIAÇÃO "Caminho do Ouro em Paraty” OFF FLIP 2009
da Humanidade?
CAIRUÇU Não é Nopatrimônio
dia 27 de junho pp. o Comitê do
www.cairucu.org

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA APA DO CAIRUÇU

Patrimônio Mundial - UNESCO, reunido em
Sevilha/Espanha, avaliou a candidatura do
"Caminho do Ouro em Paraty e sua paisagem".
A decisão tomada foi pelo adiantamento
da consideração desta candidatura para a
reformulação mais abrangente. embora a
candidatura tenha sido proposta como bem
cultural, dois relatórios de avaliação foram
produzidos pelos orgãos que assessoram o
Comitê o ICOMOS e IUCN. Foi votada a
avaliação do IUCN, que em linhas gerais diz:
"...Uma proposição revista poderá se
concentra nas características naturais e culturais
da região de Paraty. Os elementos apresentados
no dossiê da proposição indica que pode haver
valores à examinar do ponto de vista dos critérios
naturais do patrimônio mundial, da mesma forma
dos critérios de patrimônio cultural já referidos na
proposição.
Seria preciso uma reavaliação de todos os
fatores mais detalhada, no contexto de uma nova
proposição, tendo em vista que não e habitual
tamanha diversidade de elementos relevantes em
uma única região.
A IUCN considera que os valores naturais da
região, justificam uma possível proposição, tanto
bem misto como de paisagem cultural
considerando valores naturais excepcionais, com
mérito de serem examinados mais
detalhadamente..."
IUCN - União Internacional de Conservação da natureza
ICOMOS - Conselho Internacional e Monumentos e Sítios
Veja relatório completo no www.paraty.com

Não jogue seu óleo pelo ralo

Supermercado Carlão adere
campanha de coleta do óleo

Defesa Civil utiliza Biodiesel feito
com o óleo coletado em Paraty

Nos últimos anos, a OFF FLIP tem se destacado na vida
cultural de Paraty, conquistando a cidade e o Brasil, chegando
também ao exterior, em uma profícua troca de experiências em
torno da literatura. Por meio dos Encontros Literários paralelos à
Flip, e do Prêmio OFF FLIP de Literatura, a OFF FLIP se
fundamenta em agregar manifestações culturais variadas, criando e
difundindo cada vez mais um circuito de produção alternativa de
cultura do Brasil. Em muitos aspectos, este circuito paralelo de
idéias atua como complemento ao evento maior, a Flip, em outros
firma sua própria identidade, tornando-se importante espaço de
visibilidade e referência para a produção cultural local e nacional.
Em 2009, participaram oficialmente do evento 75 escritores.
O Café Literário reuniu vários autores em três edições de debates.
Na noite de sábado 4 de julho aconteceu a entrega do IV Prêmio
OFF FLIP de Literatura, em que participaram autores do Brasil e de
outros países. Logo em seguida, houve o lançamento da coletânea
com os vencedores do Prêmio em 2008 pelo Selo OFF FLIP e uma
sessão coletiva de autógrafos com autores da OFF FLIP 2009.
Anualmente, a OFF Flip homenageia escritores locais em
saraus onde são lidos textos e realizadas apresentações tendo por
base a produção artística e a contribuição dessas personalidades à
vida cultural da cidade. A autora homenageada este ano foi a
historiadora Marina de Mello e Souza, autora de um dos livros mais
importantes já publicados sobre Paraty – “Paraty: a cidade e as
festas”. A solenidade aconteceu no Salão Nobre da Câmara de
Vereadores e contou com a participação de amigos e autoridades
locais. Em seguida, a autora autografou a segunda edição de seu
livro, lançado em 2008. Mais de cem pessoas participaram do
coquetel, que aconteceu no bar da piscina da Pousada do Sândi.
Produtos típicos como a cachaça, o siri, o açaí, palmito cultivados e
produzidos no município foram transformados em deliciosos
quitutes e apresentados pela Chef Ronara e Fernando, ambos do
Restaurante Caminho do Ouro, integrante do movimento da
Gastronomia Sustentável de Paraty.
Na programação geral, o destaque local foi para o lançamento
do livro Vivência de Saberes, organizado pelas educadoras Laura
Maria dos Santos e Patrícia Solari, uma pesquisa sobre o modelo de
educação e tradição oral do Campinho da Independência. O evento
aconteceu no Bar Lado B da Praça, com roda de jongo e degustação
de quitutes quilombolas.
Uma programação variada aconteceu simultaneamente à
FLIP na cidade. Cembra, Cervejaria Caborê, Sebo Cultural, Casa
Galeria, La Luna Restaurante, Margarida Café, Café do Canal e
Banco do Brasil, foram alguns dos locais onde se ofereciam
eventos variados de música, arte, literatura, etc. Os destaques
foram a montagem teatral do ator e diretor Fabio Porchat, no
auditório do Cembra, a sessão de autógrafos de Adriana
Calcanhoto no Espaço Santa Trindade e o solista Carlos Barbosa
Lima, violonista de fama internacional que se apresentou na
Pousada Aconchego.
Acesse o site da OFF com a programação completa:
www.offflip.paraty.com - www.youtube.com/user/ParatyTV

