
 

 

 
 

Grupo Gestor Mar de Cultura 

XXXII Breve Informativo 

20 de março de 2011 

Missão: 

“Atuar para o desenvolvimento solidário e participativo de Paraty 
articulando a sociedade civil organizada e poder público para a 

implantação do Plano Mar de Cultura.” 
  

Este Breve Informativo foi criado, em maio de 2008, com o sentido de esclarecer, de forma 

objetiva e sintética, todos os passos do projeto Paraty: Destino Referência em Turismo Cultural 

e das ações e deliberações do Grupo Gestor Mar de Cultura. 
Distribuição: encaminhado por e-mail e postado no Blog Mar de Cultura. 

  
1-	  	  	  Calendário 2011: Reuniões mensais  

• Janeiro:   dia 31 – Reunião realizada 

• Março:     dia 03 – Reunião realizada 

• Março: 16 e 17 – Workshop –Capacitação Mtur 

• Março: 28,29 e 30– Reunião do GT Competitividade 

• Abril:       dia 29 

• Maio:       dia 27 

• Junho:      dia 20 

• Julho:      dia 29  

• Agosto:    dia 26 

• Setembro: dia 23 

• Outubro: dia 28 

• Novembro: dia 25  

• Dezembro:  dia - Confraternização 
  
  
 
 
 

  



2 - Termo de Compromisso 

Com objetivo de reorganizar a participação das instituições e representantes 
do Grupo Gestor Mar de Cultura encaminhamos em anexo o Termo de 
Compromisso de 2011. 
Por favor, solicitamos que preencham com seus dados e que enviem para o 
e-mail:bernadete@casaazul.org.br ou impresso na Associação Casa Azul, 
Al.Princesa Isabel,nº2—em frente a Prefeitura. 
Este Termo de Compromisso será enviado para o Mtur para revalidar as 
senhas de acesso de todos os integrantes ao programa de monitoramento 
das ações do Plano Estratégico Mar de Cultura. 
Como sabem o Projeto de Gestão dos 65 Destinos Indutores do 
Desenvolvimento Turístico Regional responde à meta três do Plano Nacional 
de Turismo (PNT), que consiste em “estruturar 65 destinos turísticos com 
padrão de qualidade internacional”. 
É projeto prioritário no PNT, integra o macro programa de Regionalização, 
ação estruturante da política nacional, que propõe um modelo 
descentralizado e participativo na construção e condução da estruturação do 
território turístico nacional. 

 

3 - Capacitação do Mtur para o Grupo Gestor Mar de 

Cultura:  

Workshop: “ Liderança Articuladora e Inteligência                                   
Competitiva” 
 
Capacitação realizada dias 16 e 17 de março p.p.com total sucesso. Resultou 
em orientação e melhor clareza sobre a metodologia do Mtur para o 
fortalecimento no planejamento dos Destinos Indutores e nos procedimentos 
para que o grupo de Trabalho de Competitividade possa corresponder ao 
monitoramento do Destino Paraty. 
 
Para entendimento:  
Em 2010 recebemos e realizamos: 

1- Seminário de Multiplicação- coordenação Instituto Casa Brasil de 
Cultura; 

2- Oficina - Capacitação em Gestão de Turismo- coordenação do 
Instituto Marca Brasil; 

3- Workshop “A Liderança no Planejamento e Gestão do Destino 
Indutor”-	  coordenação	  do	  Instituto	  Marca	  Brasil; 

4- Oficina - Acessibilidade – coordenação AVAPE;	  
5- Capacitação para o softewer de acompanhamento das ações 

dos Destinos Indutores - coordenação Modulo 
 

Em 2011 recebemos  e realizamos: 
“ Liderança Articuladora e Inteligência  Competitiva” 
 
Trabalhamos: 

1. Análise dos índices de competitividade 2008, 2009 e 2010;  

2. Análise das Forças e Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (SWOT); 

3. Priorização das variáveis através da matriz GUT;  



4. Proposição de ações para cada variável priorizada do Índice de 
Competitividade; 

5. Plano de Ação de cada ação priorizada; 

6. Entrega dos resultados da aplicação do questionário Perfil de 
Liderança. 

7. Calendário de reuniões 2011; 

8. Atualização dos componentes do Grupo Gestor; 

9. Entrega de cópia física da apresentação realizada ( conforme itens 2 
a 8); 

10. Apresentação das ações no SG65;  

 
 
Importante: Como resultado desta capacitação: 

 
	  	  O	  GG	  PARATY	  deverá	  formatar	  o	  cronograma	  das	  reuniões	  do	  grupo	  de	  trabalho	  da	  instância	  
de	   governança	   para	   o	   ano	   de	   2011.	   Deverá	   constar	   no	   cronograma	   data/hora/local	   de	   cada	  
reunião.	   O	   cronograma	   deverá	   ser	   enviar	   o	   mais	   breve	   possível	   para	   o	   e-‐mail	  
65destinos@marcabrasil.org.br	  .	  Até	  10/3/2011.	  
	  
	  	  O	  GG	  PARATY	  deverá	  validar	  análise	  SWOT	  2010	  para	  servir	  de	  base	  operacional	  para	  2011.	  
Irão	  enviar	  a	  análise	  SWOT	  2011	  para	  o	  e-‐mail	  65destinos@marcabrasil.org.br	  até	  20/4/2011.	  	  	  

	  	  O	  GG	  PARATY	  deverá	   finalizar	   a	  priorização	  das	   variáveis	   com	  o	  uso	  da	  metodologia	  GUT,	  
versão	  2011.	  O	  prazo	   final	  para	  conclusão	  desta	  etapa	  do	  planejamento	  é	  20/4/2011,	  deverá	  
ser	  enviada	  para	  o	  e-‐mail	  65destinos@marcabrasil.org.br.	  	  

	  	  Até	  o	  dia	  20/4/2011,	  o	  GG	  PARATY	  deverá	  enviar	  a	  Matriz	  de	  Indicadores	  (mesmo	  que	  não	  
finalizada	  com	  no	  mínimo	  4	  ações)	  para	  o	  e-‐mail	  65destinos@marcabrasil.org.br.	  	  

	  	  Todas	  as	  ações	  das	  entidades	  que	  formam	  o	  GG	  PARATY	  já	  deverão	  estar	  inseridas	  no	  SG65	  
até	  20/4/2011.	  

	  	  Todas	  as	  ações	  já	  inseridas	  no	  SG65,	  referentes	  as	  proposições	  de	  2008	  (66	  ações)	  deverão	  
ser	  revisadas	  pelo	  GG	  PARATY	  até	  20/4/2011.	  

	  	  Todas	  as	  ações	  previstas	  no	  Plano	  de	  Marketing	  Cultural	  de	  Paraty	  deverão	  estar	   inseridas	  
no	   SG65,	   todas	   as	   143	   ações.	   Algumas	   são	   as	   mesmas	   de	   2008.	   Deverão	   ser	   conferidas	   e	  
atualizadas/inseridas	  no	  SG65	  pelo	  GG	  PARATY	  até	  20/4/2011.	  	  

  
4 - Informações sobre as ações do Grupo Gestor Mar de 

Cultura: 

 
Valorização da Cultura Guarani 

1- Entendimento sobre o Centro de Referência Indígena 
2- Exposição e venda de artesanato no IPHAN 

 
Estas ações fazem parte do Plano Estratégico Mar de Cultura- 
Práticas da Cultura Viva e Valorização Cultural-A73 e A99. 
 
Valorização dos Grupos de Ciranda de Paraty 

1- Um programa (folder) divulgando todos os grupos de ciranda, com 
um histórico de cada um, foto e endereço para contato; 



2- Calendário anual com participação igualitária dos grupos de 
cirandeiros nas festividades culturais da cidade; 

3- A realização de um CD ou DVD dos Cirandeiros de Paraty. 
4- Edital de Bolsa de Incentivo aos Mestres 
 

Estas ações fazem parte do Plano Estratégico Mar de Cultura- 
Práticas da Cultura Viva e Valorização Cultural-A97 e A98. 
 
Valorização do Artesanato de Paraty 

A Nhandeva  pesquisou e apresentou os Kits do artesanato de Paraty 
contendo diferentes peças do artesanato local. Necessitamos planejar 
a divulgação e confeccionar os folhetos para  apresentarmos às 
pousadas e a demais interessados. 

 
Estas ações fazem parte do Plano Estratégico Mar de Cultura- 
Práticas da Cultura Viva e Valorização Cultural-A73 e A99.  
 
 

5 - Reunião Mensal do GG Mar de Cultura 

Local: Casa da Cultura 
Data: dia 29 de abril, das 15h às 17h 
 
• 	  	  	  	  	  	  	  Grupo de Trabalho Estudos da Competitividade 
Dias 28, 29 e 30 de março, das 9:30h às 12h 

Local: IPHAN 

 

6 - Visitem e divulguem:  

  
Site: www.paratycultura.com.br 

Blog: http://grupogestormardecultura.wordpress.com/ 
	   

Por favor, confirmem o recebimento e participem da reunião mensal. 
 
Cordiais saudações! 
  
	   

	  

Bernadete Passos	  
Relações Institucionais	  
Associação Casa Azul	  
Secretaria Executiva do GG Mar de Cultura	  
Alameda Princesa Isabel, 2	  
Ponta, Paraty - RJ	  
T + 55 24 3371-7082 - ramal 24	  
M + 55 24 7811-5175 - ID 11*25305	  
bernadete@casaazul.org.br	  
www.flip.org.br	  

	  


