
Grupo Gestor Mar de Cultura 

Ações para 2012 



Acessibilidade 
Centro Histórico  



  A34 - Regulamentação da entrada de carros na cidade - Controle do fluxo 
de automóveis de turistas na entrada: definição de capacidade de carga de 
automóveis na área da Av. Roberto Silveira, Beira Rio e imediações; 

  A36. Alternativas de transporte - Incentivar a implantação de sistema de 
transporte para atendimento dos turistas entre o estacionamento e o portão 
do Centro Histórico; 

Ações relacionadas no 
Plano de Desenvolvimento do Turismo Cultural 



  A37. – Centro Historico livre dos 
carros - Controlar o acesso, 
circulação de veículos do Bairro 
Histórico; regulamentação das 
entradas dos carros de 
abastecimento, atendimento e 
moradores, visando reduzir o 
impacto sobre o patrimônio e 
melhorar a circulação dos 
pedestres 

Ações relacionadas no 
Plano de Desenvolvimento do Turismo Cultural 



  A88. – Plano de Gestão do Centro 
Histórico - Atualização do Plano de 
gestão para o patrimônio cultural 
para incentivar o uso residencial 
permanente; preservar a tipologia 
arquitetônica; estimular a 
implantação de equipamentos/
atrativos culturais e turísticos; 
promover a revitalização dos espaços 
públicos com atividades de 
convivência da comunidade e  
controlar e fiscalizar as atividades 
comerciais.  

Ações relacionadas no 
Plano de Desenvolvimento do Turismo Cultural 



Proposta: Veículo Elétrico  



  Empresa: Car Station: pioneira na comercialização de veículos elétricos no 
Brasil – 12 anos. 

  Vantagens da locação: veículos sempre novos, garantia total no período da 
locação, pronto atendimento e carro reserva; 

  Visitas preventivas: quinzenais, mensais e semestrais 
  Visitas corretivas: 24h após o chamado; 

Proposta de locação levantada pelo Museu 
de Arte Sacra 



  Autonomia para até 8 horas de duração; 
  Consumo de 1.78 kw/h 
  Fácil dirigibilidade – não necessita de condutor habilitado 
  Não polui e não emite ruídos de acordo com as normas de Gestão 

Ambiental 
  Recarrega em qualquer tomada 
  Capacidade de passageiros: 6 
  Valor proposto de aluguel  
 em 2010: R$ 1.750,00; 
  Valor proposto de aluguel  
 atualizado: R$ 1.850,00; 
  Valor proposto de compra  
 R$ 44.000,00; 

Proposta de locação levantada pelo Museu 
de Arte Sacra – vantagens do carro elétrico: 



Educação 
Patrimonial 



  A68. Praia do Sono - Incentivar a revitalização de práticas de produção 
e a valorização da formas de viver tradicionais: casa de farinha, o 
engenho de cana, a construção de canoas e de casas de estuque e pau-a-
pique;  

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

  A73. Fazeres de Paraty: artes, artistas e artifices - Estruturar espaço 
integrado de produção, exposição e comercialização do artesanato local; 
incluindo a possibilidade de realização de atividades de vivências e 
oficinas de artesanato;  

Ações relacionadas no 
Plano de Desenvolvimento do Turismo Cultural 



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; 
A76. Eventos culturais - Estruturar e 
desenvolver conteúdo dos  eventos de 
natureza cultural; 
A77. Receptivos para o atendimento das 
escolas - Orientar os receptivos locais para 
estruturação de vivências de estudo do meio 
nas comunidades tradicionais e ambientes 
naturais, segundo portifólio do Plano; 
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;  



  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 

  A91 - 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; 



  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;  

Mar de Cultura Paraty – Educação 
Patrimonial & Valorização Cultural 



Ditinho, canoeiro, 
pescador e cirandeiro 

  A98. Raízes Caiçaras II  - Incentivar 
o resgate de manifestações e 
expressões culturais tradicionais 
(festas, danças, práticas de 
produção, etc.); 

  
   A99. Saberes e fazeres locais - 

Realizar um inventário das 
histórias, lendas, experiências e 
vivências, dos saberes e fazeres, das 
artes e dos ofícios da cultura 
imaterial e immaterial; 

  
  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 municipio; 

  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; 

  A103. Comunidade hospitaleira - 
Hospitalidade, promoção da auto-
estima e valorização cultural: as 
comunidades tradicionais como 
atrativos turísticos (a preparação para 
receber os visitantes e lidar com os 
impactos sócio-culturais); 



José Kleber - Vertentes do Paraíso, Elegias V 

Compra-me o espelho dessas águas 
que correm vagarosas entre as casas. 
Junto remaremos 
e o vento nos trará seu arrepio de estrelas. 
Ainda viste a lagosta submersa 
com suas tenazes que irrompiam da pedra, 
mas nosso barco de musas e de heras 
nem sequer parou. 
E enquanto a multidão se aglomerava 
para os festejos das bandeiras e das 

pombas, 
nosso barco singrava o seu segredo: 
eu com a musa, tu com os remos. 




