
	  
Grupo Gestor Mar de Cultura 

XXXIII Breve Informativo	  
Fevereiro de 2012 

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. 

  

Calendário 2012: Reuniões mensais  

• Janeiro:   dia 27 – Reunião realizada 

• Fevereiro: dia 09 de março 

• Março:  dia 30 

• Abril:       dia 20 

• Maio:       dia 25 

• Junho:      dia 22 

• Julho:      dia 13 

• Agosto:    dia 17 

• Setembro: dia 17 

• Outubro: dia 19 

• Novembro: dia 30 

• Dezembro: confraternização 
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Conforme reunião realizada em 27 de janeiro de 2012 na Casa da Cultura o 

Grupo Gestor Mar de Cultura reiniciou as atividades relembrando o histórico, a 

missão e as ações realizadas desde de dezembro de 2007 a dezembro de 2011.  

Todos os presentes manifestaram desejo de continuarem participando do GG e 

explanaram seus sonhos para cidade. 

Abaixo relacionamos os sonhos com as ações do Plano Estratégico para o 

Desenvolvimento Sustentável do Turismo Cultural de Paraty. 

 

TEMAS: ARTE, MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO e TURISMO 

 

SONHO 1 

 “Mais respeito a arte, mais respeito ao meio ambiente. Mais incentivo aos 

jovens” (Felipe P. Souza – Secretaria de Turismo de Paraty) 

 

SONHO 2 

“Quilombolas, indígenas e caiçaras, lugar de bem viver, com nossos rios e mares 

limpos e cachoeiras cheias, matas reflorestadas por nossas Palmeiras Jussaras, 

Jatobás, Ipês, nossas várzeas com taboais e nossos taquarais preservados para 

nosso artesanato perdurar, e assim as comunidades poderão criar, por meio da 

arte e da cultura se educar de forma plena e conseguir passar para as gerações 

futuras que ainda já muito a procriar. Para isto as Unidades de Conservação e a 

Gestão Pública tem que reconhecer e acatar a convenção 169 OIT do qual o 

Brasil é signatário desde 2004. (Laura Maria – Fórum das Populações 

Tradicionais)  

 



SONHO 3 

“Paraty com dignidade cultural para os índios (local apropriado para produzir seu 

artesanato) identidade cultural local fortalecidas abrindo para novas 

possibilidades culturais.” ( Marta Viana – Artista Plástica) 

 

SONHO 4 

“Eu desejo uma cidade que preserve sua memória, aprenda com seu passado, se 

mobilize no presente ajudando a construir um futuro melhor, sem distinguir 

turistas, visitantes ou moradores.” (Leonardo Morais da Silva – Museu do Forte 

Defensor Perpétuo - IBRAM) 

 

SONHO 5 

Uma cidade que respira o turismo cultural e se banhe num mar de cultura. Como? 

Capilarização da formação cidadã para jovens e adultos. Promoção das 

comunidades tradicionais como foco deste turismo cultural gerando renda e 

principalmente desenvolvimento humano. ( Giovanni Codeça – Centro Integrado 

de Educação Pública – CIEP -Dom Pedro Alcântara) 

 

SONHO 6 

“Educação com responsabilidade. Segurança. Mão de obra qualificada”. (Márcia 

Torres – Professora Colégio Cembra) 

 

SONHO 7 

“Meu sonho é ter uma cidade onde os jovens participem ativamente nas decisões 

e ações da cidade e onde a capacitação profissional nos de a chance de ter 

emprego e não precisarmos sair de onde moramos para buscar estudo.”(Catarina 

Espósito – FlipZona) 



 

SONHO 8 

“O potencial criativo se ativa na pratica, nas escolas. Valorizando o pequeno para 

concluir no grande”. (Patrícia Solari – Associação Nhandeva) 

 

SONHO 9 

“Desejo uma cidade que cuide de suas crianças e jovens.  Que promova educação 

de qualidade e que esta seja garantida para todos. Desejo ainda uma idade 

realmente capaz de acolher e respeitar toda sua diversidade cultural. Desejo por 

fim, uma cidade com uma gestão democrática e competente.  (Ieda Cezarone – 

Associação Cairuçu) 

 

SONHO 10 

“Assegurar a continuidade do financiados das atividades culturais para que haja 

desenvolvimento real. Mais atividades financiadas de musica erudita. Eu adoro 

pássaros e neste ano vou poder compartilhar este sonho com todos, coordenando 

atividades ligadas ao turismo de observação de aves, financiado de forma continua 

pela Associação Cairuçu. E por fim que todos aqui saibam o nome das aves locais 

e as respeitem. ( Silvia Junghahnel – Companhia Imperial de Paraty) 

 

SONHO 11 

“Eu quero uma Cidade Paraty que saiba receber seu turista com qualidade, com 

planejamento urbano sócio-ambiental. Mas sobre tudo uma cidade com moradores 

com auto-estima, ciente de seus direitos e deveres.” (Silvia E. Salzmann – Paraty 

Convention e Visitors Bureau) 

SONHO 12 



“Sonho de um Estaleiro-Escola onde os antigos carpinteiros navais possam 

repassar o seu saber tradicional para os mais jovens.” (Mauro Miguel Munhoz – 

Associação Casa Azul) 

 

SONHO 13 

“Uma população consciente, educada, que saiba querer. Por uma cidade que não 

fique estragada, deteriorada, entupida, descaracterização pelo turismo 

imediatista e que é baseado cada um por si, no lucro. Não quantidade e sim 

qualidade.” (Anônimo) 

 

SONHO 14 

“A cidade ideal, limpa, alegre, prosperas sem drogas e violência com oferta de 

cultura para todos. Uma cidade com olhar voltado para os jovens locais e 

turistas.” (Anônimo) 

 

SONHO 15 

“Sonho é muito vago, na verdade tenho fé que todos os bons sonhos se realizem 

para deixar Paraty cada vez mais linda!” ( Luara Marques – Associação Casa 

Azul) 

 

 

 

 



AÇÕES RELACIONADAS PARA QUE ESTES 

SONHOS SE REALIZEM:  

 

MACRO-PROGRAMA 1 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E 

ORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS  

A1. Rede de Esgoto Centro Histórico - Elaboração do projeto e implantação da rede 

coletora de esgoto. 

A2. Rede de Esgoto de Paraty - Elaboração do projeto e implantação da rede 

coletora de esgoto (área urbana da cidade e distritos) 

A3. Tratamento de Esgoto – Elaboração do projeto e implantação do sistema de 

estações de tratamento do esgoto, com controle integral dos efluentes domésticos e 

comerciais.  

A4. Saneamento Básico nas comunidades rurais – Elaboração do projeto e 

implantação de sistemas compatíveis à realidade de cada comunidade da região 

litorânea e sertão. 

A5. Tratamento de água - Elaboração do projeto e implantação do sistema de 

tratamento de água para o abastecimento da população. 

A7. Revitalização dos rios – Dragagem completa, recuperação, estruturação das 

margens, estabilização da foz e revitalização dos rios Perequê-Açu e Mateus Nunes e 

seus canais. 

A8. Revitalização da baía - Elaboração de Projeto e execução de dragagem, 

desassoreamento da Baía e revitalização da faixa de contorno da orla do Centro 

Histórico. 

A9.  Orla Marítima – Recuperação da vegetação e paisagem  da orla marítima. 



A10. Manejo, destinação e tratamento - Elaboração de projeto e implantação de 

sistema de controle da coleta de lixo, destinação final e tratamento dos resíduos 

sólidos (área urbana e distritos). 

A11. O lixo na área rural - Elaboração de projeto, estudo de viabilidade para 

implantação de sistema compatível para a coleta e destinação dos resíduos sólidos e 

manejo do lixo orgânico nas comunidades. 

A12. Coleta de lixo no Centro Histórico - Organizar o processo de coleta do lixo na 

área do Centro Histórico e entorno. 

A13. Instalar cestos para a coleta do lixo nos locais de maior circulação de público 

em todas as áreas de atividade turística. 

A14. Fontes alternativas - Incentivo à implantação de módulos residenciais e 

empresariais de energia limpa, como complemento ao fornecimento regular. 

Estabilização do sistema de fornecimento de energia 

A15. Energia elétrica na área rural – Elaboração de projeto e implantação de 

sistema de energia elétrica, fonte limpa/alternativa para as comunidades tradicionais. 

A22. Paisagismo nas margens dos Rios - Tratamento paisagístico das margens dos 

rios Perequê-Açú e Mateus Nunes que circundam a cidade. 

A23 - Comunidades tradicionais - Tratamento paisagístico e revitalização ambiental 

das comunidades tradicionais e áreas de entorno. 

A40. Aldeia Araponga - Recuperação e manutenção do acesso entre o distrito do 

Patrimônio e a Aldeia Araponga. 

A41. Praia do Sono - Recuperação e manutenção da trilha Laranjeiras, acesso a 

Praia do Sono 

A42. Quilombo do Campinho - Ordenamento, melhorias e tratamento paisagístico das 

vias de circulação e definição do acesso principal. 

A43. Pouso da Cajaíba - Limpeza e conservação das trilhas. 

A44. Ponta Negra - Limpeza das trilhas. 



A45. Paraty-Cunha (RJ 165) - Elaboração e execução do projeto estrada-parque. 

 

MACRO PROGRAMA 2 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO 

TURISMO 

 

A51. Centro de eventos - Projeto e execução do Centro de Eventos, orientado para 

ser um espaço multifuncional e com estrutura instalada para atividades culturais 

permanente. 

A52. Centro de Referência da Cultura Caiçara - Elaboração do Projeto Executivo e 

implantação de um museu dinâmico da cultura caiçara. 

 

MACRO PROGRAMA 3 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A56. Referência cultural para guias e condutores turísticos - Cursos de capacitação e 

qualificação em turismo cultural, preparando e ampliando a visão sobre Paraty como 

destino de referencia.  

A57. Serviços para o atendimento ao turista cultural – Especialização e diferenciação 

da oferta de serviços gerais sob a temática cultural local ( o calendário cultural, os 

artistas, atividades e práticas sociais). 

A58. Capacitação das agências de receptivo - Vivenciar “a experiência das ofertas de 

outros destinos culturais”: para criar/desenvolver ofertas diferenciadas e diversificar 

o portifólio de produtos. 

A60. Centro de Formação profissional para o turismo cultural  - Estimular a 

profissionalização na prestação de serviços turísticos e no atendimento ao turista 

cultural, incluindo a formação em idiomas. 

A61. Vivenciar a arte – Aperfeiçoar a mão-de-obra  local através de oficinas e cursos 

relacionados com artes e ofícios contemporâneos. 

A63. Cursos e workshops com artistas e profissionais - Oferecer instrumentos de 



orientação para que o trabalho do artista paratiense/morador tenha continuidade e se 

torne auto-sustentável. 

A64. Educação para o turismo - Ação permanente de educação para o turismo nas 

escolas públicas. 

 

MACRO-PROGRAMA 4- ESTRUTURAÇÃO DOS PRODUTOS 

TURÍSTICOS 

A65. Revitalização do percurso do Caminho do Ouro na área do Parque Nacional da 

Serra da Bocaina - Avaliar, mapear, revitalizar, elaborar estudos de capacidade de 

carga, estruturar a operação turística, com objetivo de propor atividades para 

definição da oferta turística local. Sinalizar integralmente todo o percurso do 

caminho localizado no município de Paraty, até a divisa com Cunha. 

A69. Pouso da Cajaíba - Elaboração do projeto e implantação do Centro Cultural 

Caiçara. 

A72. Paraty-Mirim - Qualificação dos atrativos e estruturação dos produtos turísticos: 

agregar e integrar os atrativos para formação de um portifólio de produtos culturais 

no local. 

A73. Fazeres de Paraty: artes, artistas e artífices - Estruturar espaço integrado de 

produção, exposição e comercialização do artesanato local; incluindo a possibilidade 

de realização de atividades de vivências e oficinas de artesanato. 

A74.  Festas de Paraty - Criar o Memorial do Divino para permitir a apreensão da 

manifestação durante todo o ano e reorganizar o calendário de eventos e promoções 

do município em função das datas de festejos tradicionais. 

 A75. Eventos da Costa Verde - Organizar um calendário integrado de eventos da 

região. 

A76 – Eventos Culturais – Estruturar e desenvolver conteúdo dos eventos de natureza 

cultural 



A78. Novos roteiros turísticos - Criação roteiros – trilhas, excursões fluviais e 

marítimas – orientados para a interpretação da paisagem cultural e a preservação 

ambiental. 

A79. Beira-mar Beira-rio - Estruturação de roteiro temático com resgate da 

formação social e histórica de Paraty. 

A80. Estudos do meio - Estruturação de atividades de estudo no meio natural e 

cultural, com objetivos pedagógicos, tais como o mapeamento de novas áreas 

interesse e locais adequados para a realização. 

A81. Vivências Culturais - Estruturação e desenvolvimento de atividades de vivências 

culturais em ambientes naturais: observação e exercício de práticas sustentáveis para 

produção e uso dos recursos naturais (Sertão do Taquari e Quilombo do Campinho); 

na interação com o modo de vida as comunidades (Regato, Sono, Ponta Negra, Pouso 

da Cajaíba, Quilombo, Araponga, etc.); os caminhos históricos; as trilhas 

interpretativas da natureza e do ambiente sócio-cultural.   

 

MACRO-PROGRAMA 5 - PLANEJAMENTO & GESTÃO 

 

A82.  Carta da paisagem cultural de Paraty - Formalização de um pacto da 

comunidade, representantes do poder público municipal e lideranças empresariais 

para garantir a integridade de paisagem cultural de Paraty. 

A89. Paraty Referência em Destino Cultural - Capacitação de representantes da 

Comunidade e lideranças (sociais, culturais e empresariais) para Gestão Turística do 

Destino, priorizando a elaboração de projetos e a captação de recursos para 

implantação. 

A91. Capacitação de gestores e sustentabilidade econômica - Oferecer cursos de 

qualificação e preparação dos gestores de espaços culturais, viabilizando troca de 

experiências e a vivências de cases de sucesso, bem como o desenvolvimento de 

planos de viabilidade financeira das instituições, fomento ao estabelecimento de 

parcerias e de manutenção através de ações de mecenato. 



 

MACRO-PROGRAMA 6 - MARKETING INTERNO E SENSIBILIZAÇÃO  

A92. A riqueza do lixo - Campanha para incentivar o reaproveitamento e destinação 

correta do lixo comercial pelos empreendimentos turísticos e culturais, incorporando 

práticas já adotadas pelas comunidades tradicionais. 

A93. Águas de Paraty – Campanha nos empreendimento turísticos para conscientizar 

sobre o consumo racional da água, incentivando práticas para combater o desperdício. 

A94. Água para todos - Campanha para conscientizar sobre a responsabilidade tanto 

individual como coletiva sobre a contaminação dos mananciais. 

A95. Poupe energia - Campanha nos empreendimentos turísticos para  incentivar o 

consumo responsável de energia elétrica e fomentar a adoção de sistemas 

alternativos. 

A96. Tecnologias caiçaras - Fortalecer e apoiar a capacitação das populações 

caiçara, quilombola e indígena nas suas próprias tecnologias patrimoniais. 

A97. Raízes Caiçaras I - Estimular o resgate e manutenção dos fazeres nas 

comunidades, a valorização da transmissão de conhecimentos tradicionais entre as 

comunidades, através de suas lideranças/representantes e de seus griôs. 

A98. Raízes Caiçaras II – Incentivar o resgate de manifestações e expressões 

culturais tradicionais (festas, danças, praticas de produção, etc). 

A99. Saberes e fazeres locais – Realizar um inventário das histórias, lendas, 

experiências e vivencias, dos saberes e fazeres, das artes e dos ofícios da cultura 

imaterial e material. 

A100. Educação patrimonial nas escolas – Capacitação de Professores das Escolas 

Públicas. 

A101. Educação patrimonial no currículo – Estabelecer a educação Patrimonial como 

conteúdo específico da grade curricular das escolas de ensino fundamental do 

município. 



A102. Centro de Educação Patrimonial – Criar um espaço com atividades lúdicas e 

educativas direcionadas para a educação e a sensibilização para as questões da 

preservação  e conservação do patrimônio histórico e cultural de Paraty. 

A104. Conhecendo o turismo Cultural - Workshops/oficinas sobre as diferentes 

vertentes/aspectos e conceitos de turismo para o trade, produtores culturais e artistas 

de Paraty. 

A105 – Vivencias Brasil e Exelência em Turismo – Boas e melhores práticas do 

turismo cultural: incentivar o trade local para participar dos projetos de 

benchmarking promovidos pelo MTur. 

 

MACRO-PROGRAMA 7 - MARKETING NOS MERCADOS 

A131. Boletim para Operadores de Turismo - Criação e distribuição de boletim 

eletrônico de notícias do turismo cultural de Paraty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAS: CIDADANIA E GESTAO PUBLICA 

SONHO 16 

“Eu quero uma cidade que não limite seus moradores pela cidadania, dando a ela 

todos os aparelhos sociais que ela tem por direito. Uma cidade funcional. ( Flavio 

de Araújo – Câmara Municipal) 

 

SONHO 17 

“A cidade dos meus sonhos é uma cidade onde os mais diferentes grupos de 

cidadãos e cidadãs participam ativamente dos processos de decisão, buscando 

soluções para os pequenos problemas da forma mais solidária possível sem perder 

de vista as suas diferentes utopias, confrontadas nos espaços públicos. É uma 

cidade onde os mais diferentes grupos , sem minimizar seus conflitos e diferenças, 

lutam pelo bem da comunidade. É uma cidade onde se vivem muitas cidades. 

Planejamento e continuidade. Gestão democrática e competente. Participação, 

dignidade e respeito. ( Pedro Macdowell – Museu do Forte Defensor Perpétuo - 

IBRAM) 

 

SONHO 18 

“Respeito. Planejamento, Continuidade.” (Congá – Bloco da Lama) 

 

SONHO 19 

“Cidade Criativa. Uma cidade que atenda de forma justa as necessidades de sua 

população e do meio em que vive”. ( Pablo Piedade – Ciranda Elétrica) 

 

SONHO 20 

“Sonho com uma cidade humanizada”. ( Anônimo)\ 



As reuniões do Grupo Gestor serão sempre nas ultimas sextas-feiras de cada mês.  

O calendário para o ano de 2012 será: 

Fevereiro 24 

Março 30 

Abril 27 

Maio 25 

Junho 29 

Agosto 31 

Setembro 28 

Outubro 26 

Novembro 30 

 

Iniciamos uma nova etapa de atuação do Grupo Gestor Mar de Cultura. De forma 

consciente e criativa iremos acompanhar e trabalhar para que os sonhos se 

concretizem. Com a participação e união de todos iremos construir uma cidade 

mais criativa, mais humana e com qualidade de vida para todos.  

Com bem disse Josep Chias: “Uma cidade só é boa para o turista quando ela é 

boa para o cidadão” 

 

Fevereiro/2012 


