
	  

Reunião	  Mensal	  do	  Grupo	  Gestor	  Mar	  de	  Cultura	  
Local:	  Casa	  da	  Cultura	  
Data:	  09/03/2012	  
	  

	  

Participantes	  

Associação	  Paraty	  Cultural:	  Elizabeth	  Bittencourt	  

Secretaria	  Municipal	  de	  Turismo	  –	  Felipe	  Pádua	  	  

Associação	  de	  Moradores	  do	  Araújo	  –	  Almir	  Ta	  e	  Maria	  Helena	  	  

ITAE	  -‐	  Gislana	  Peçanha	  

Sonia	  Maria	  dos	  Santos	  -‐	  Hoteleira	  

IBRAM	  -‐	  Pedro	  Lemos	  MacDowell	  

IBRAM	  -‐	  Isabela	  Marques	  Leite	  de	  Souza	  

Thereza	  Cristina	  M.	  Dantas	  –	  Jornalista	  

Secretaria	  Municipal	  de	  Cultura	  	  -‐	  Amaury	  Barbosa	  

Associação	  de	  Moradores	  do	  Centro	  Histórico	  -‐	  AMAP	  -‐	  Ricardo	  Rameck	  de	  Bulhões	  

Casa	  Azul:	  Bernadete	  Passos,	  Antônia	  Regina	  Moura,	  Luara	  Marques,	  Raphael	  Guedes,	  
Mauro	  Munhoz	  

	  

Pauta:	  	  

1	  -‐	  Cidades	  Criativas;	  

2	  -‐	  Apresentar	  as	  ações	  em	  andamento	  que	  foram	  previstas	  pelo	  	  Plano	  Estratégico	  Mar	  de	  
Cultura;	  

3	  -‐	  Discussão	  do	  Plano	  Estratégico	  por	  Macro-‐	  Programas;	  

4	  -‐	  Escolha	  das	  Ações	  para	  serem	  trabalhadas	  pelo	  Grupo	  durante	  o	  ano	  de	  2012.	  

	  	  

Desenvolvimento:	  

1	  –	  Cidades	  Criativas	  



	  A	  reunião	  inicia	  com	  a	  apresentação	  do	  Vídeo	  –	  Rio	  Cidade	  Criativa.	  	  

2	  -‐	  Plano	  Estratégico	  Mar	  de	  Cultura	  –	  ações	  e	  sonhos	  

Bernadete	  apresenta	  o	  documento	  gerado	  na	  ultima	  reunião	  com	  o	  cruzamento	  dos	  sonhos	  
apresentados	  e	  as	  ações	  do	  Plano	  de	  Desenvolvimento	  do	  Turismo	  Cultural	  –	  Mar	  de	  
Cultura.	  Esclarece	  que	  durante	  o	  trabalho	  de	  construção	  do	  plano,	  cada	  entidade	  ficou	  
responsável	  por	  coletar	  as	  informações	  do	  seu	  setor.	  Para	  as	  comunidades	  tradicionais	  a	  
pesquisa	  ficou	  sob	  a	  responsabilidade	  da	  Associação	  do	  Campinho	  pois	  já	  tinham	  
aproximação	  através	  do	  Fórum	  das	  Comunidades	  Tradicionais.	  

Bernadete	  chama	  a	  atenção	  para	  o	  período	  em	  que	  foi	  feito	  este	  plano	  (ano	  de	  2008)	  e	  que	  
hoje	  algumas	  ações	  foram	  realizadas	  e	  há	  outras	  por	  fazer.	  No	  momento	  o	  importante	  é	  
mapear	  estas	  ações	  e	  elencar	  as	  importantes	  e	  possíveis	  de	  ser	  executadas	  durante	  o	  ano	  de	  
2012.	  

Almir	  Tã	  fala	  das	  ações	  que	  saíram	  deste	  Plano	  como	  o	  Turismo	  de	  Bagagem,	  que	  no	  
momento	  acontece	  com	  apoio	  da	  TAM,	  na	  Ilha	  do	  Araújo.	  E	  destaca	  a	  importância	  de	  
divulgar	  estas	  ações,	  pois	  podem	  servir	  de	  exemplo	  para	  que	  outras	  que	  possam	  ocorrer.	  

Bernadete	  dá	  continuidade	  na	  apresentação	  dos	  cruzamentos	  das	  ações	  com	  os	  sonhos,	  fala	  
da	  importância	  de	  se	  realizar	  um	  estudo	  do	  impacto	  do	  turismo	  nas	  comunidades	  costeiras,	  
pois	  muitas	  vezes	  ocorre	  superlotação	  sem	  nenhum	  preparo	  para	  a	  comunidade.	  	  

Almir	  Tã	  destaca	  também	  a	  questão	  da	  fiscalização	  do	  limite	  de	  passageiros	  nas	  
embarcações	  que	  levam	  os	  turistas	  para	  estas	  comunidades.	  

Amaury	  Barbosa,	  chama	  a	  atenção	  para	  a	  questão	  do	  Parque	  Estadual	  da	  Serra	  da	  Bocaina,	  
pois	  ele	  existe	  há	  mais	  de	  40	  anos	  e	  não	  sabemos	  muitas	  ações	  efetivas.	  Cita	  o	  caso	  de	  
denuncia	  de	  caminhões	  levando	  caixeta	  pela	  Paraty-‐Cunha.	  

3	  –	  Questionamento	  Papel	  do	  Grupo	  Gestor	  

Mena	  faz	  um	  questionamento	  sobre	  a	  mobilização	  das	  pessoas	  para	  estarem	  presentes	  na	  
reunião.	  Questiona	  porque	  os	  que	  estavam	  na	  ultima	  e	  apresentaram	  seus	  sonhos	  não	  
compareceram	  nesta	  para	  apresentar	  propostas.	  Questiona	  qual	  o	  motivo	  que	  o	  GG	  não	  
consegue	  avançar.	  	  Mena	  e	  Beth	  reforçam	  a	  necessidade	  do	  Grupo	  fazer	  este	  
questionamento:	  “O	  que	  queremos?	  O	  que	  enquanto	  grupo	  queremos	  e	  podemos	  realizar?	  
Precisamos	  nos	  enfrentar!”	  	  

Beth	  levanta	  a	  idéia	  de	  deixar	  de	  ser	  um	  Grupo	  Gestor	  e	  passar	  a	  ser	  um	  Observatório,	  pois	  
isso	  daria	  uma	  cara	  nova	  e	  um	  novo	  sentido	  para	  o	  grupo.	  

4	  -‐	  Ações	  em	  andamento	  que	  foram	  previstas	  pelo	  	  Plano	  Estratégico	  Mar	  de	  Cultura;	  

Bernadete	  pede	  a	  todos	  que	  para	  aprofundar	  neste	  questionamento	  é	  importante	  verificar	  
ou	  mesmo	  saber	  e	  entender	  quais	  ações	  foram	  realizadas	  do	  Plano	  para	  seguir	  com	  a	  
discussão.	  Apresenta	  alguma	  ações	  que	  estão	  em	  curso	  e	  que	  foram	  previstas	  dentro	  do	  
Plano	  Estratégico.	  	  

• Elaboração	  do	  Projeto	  para	  o	  Estação	  de	  Tratamento	  do	  Esgoto	  	  de	  Paraty.	  (	  Ações:	  
A1,	  A2,	  A3,	  A4,	  A6)	  

• Projeto	  Paraty	  Recicla.	  (Ações:	  A10,	  A11,	  A12,	  A13)	  
• Secretaria	  Municipal	  de	  Cultura	  
• Restauro	  	  -‐	  Igreja	  Santa	  Rita(Ações:	  A32,	  A33)	  



• Restauro	  do	  Paço	  Municipal	  (Ações:	  A32,	  A33)	  
• Restauro	  e	  Revitalização	  da	  Praça	  da	  Matriz	  (Ação:A24)	  
• Igreja	  Nsra.	  Do	  Rosário.	  (Ações:	  A32,	  A33)	  
• Projetos	  para	  a	  execução	  da	  Preservação	  do	  Sítio	  Arqueológico	  de	  Paraty-‐Mirim	  

(Ações:	  A31)	  	  
• Projetos	  de	  fortalecimento	  do	  Patrimônio	  Imaterial	  referente	  aos	  Cirandeiros	  de	  

Paraty	  (Ação	  A99)	  	  

	  

O	  Sec.	  Amaury	  	  Barbosa,	  esclarece	  que	  esteve	  com	  a	  SEc.	  De	  Cultura	  do	  Estado	  do	  RJ	  e	  que	  o	  
recurso	  para	  os	  projetos	  de	  Paraty	  Mirim,	  Quilombo	  do	  Campinho	  e	  da	  Ciranda	  de	  Tarituba	  
estão	  para	  sair.	  Pedro	  MacDowell	  esclarece	  o	  atraso	  nas	  obras	  da	  Igreja	  de	  Santa	  Rita	  que	  
ocorreu	  um	  erro	  na	  licitação	  para	  as	  obras	  e	  isto	  atrasou	  o	  projeto	  de	  restauro.	  Agora	  a	  
licitação	  está	  novamente	  aberta	  e	  o	  processo	  deve	  durar	  pelo	  menos	  mais	  1	  ano.	  Amaury	  
questiona	  sobre	  o	  boato	  de	  que	  estariam	  restaurando	  obras	  e	  imagens	  de	  outros	  locais	  e	  
cidades,	  enquanto	  que	  as	  peças	  de	  Paraty	  estariam	  se	  deteriorando.	  Beth	  sugere	  que	  na	  
próxima	  reunião	  o	  IBRAM	  possa	  apresentar	  as	  ações	  que	  estão	  ocorrendo	  e	  esclarecer	  sobre	  
este	  questionamento	  levantado	  pelo	  Amaury.	  Pedro	  abre	  um	  convite	  para	  todos	  do	  Grupo	  
Gestor	  visitar	  a	  Santa	  Rita	  e	  conhecer	  os	  trabalhos	  desenvolvidos	  por	  eles.	  Mena	  chama	  a	  
atenção	  para	  buscar	  na	  cidade	  mais	  projetos	  que	  envolvam	  a	  parte	  humana	  e	  não	  somente	  
obras	  de	  restauro.	  Amaury	  fala	  sobre	  o	  Processo	  de	  tombamento	  da	  Festa	  do	  Divino,	  que	  
está	  na	  etapa	  final	  no	  IPHAN,	  que	  a	  cidade	  vai	  receber	  uma	  vistoria	  para	  tratar	  sobre	  este	  
assunto.	  

5	  -‐	  Ações	  para	  serem	  trabalhadas	  pelo	  Grupo	  durante	  o	  ano	  de	  2012.	  

Bernadete	  apresenta	  a	  proposta	  de	  dividir	  os	  Macro-‐Programas	  entre	  os	  presentes	  para	  que	  
cada	  um	  avalie	  as	  ações	  que	  são	  possíveis	  de	  serem	  trabalhadas	  e	  quais	  as	  ações	  são	  
prioridades	  para	  a	  cidade.	  	  

O	  grupo	  ficou	  dividido	  da	  seguinte	  maneira:	  

—Macro-‐programa	  1:	  Infraestrutura	  urbana	  e	  ordenamento	  dos	  espaços	  públicos:	  Gislana	  
Peçanha	  	  -‐	  ITAE	  

—Macro	  -‐	  programa	  2	  :	  Infraestrutura	  de	  Apoio	  ao	  Turismo:	  Maria	  Helena	  Mueller	  	  -‐	  Ilha	  do	  
Araújo	  e	  Pedro	  MacDowell	  -‐	  IBRAM	  

—Macro	  –	  programa	  3:	  Qualificação	  dos	  Serviços:	  Sonia	  Maria	  dos	  Santos	  –	  Hoteleira	  

—Macro	  –	  programa	  4:	  Estruturação	  dos	  Produtos	  Turísticos;	  

—Macro	  –	  programa	  5:	  Planejamento	  e	  Gestão:	  Almir	  Tã	  –	  Ilha	  do	  Araújo	  

—Macro	  -‐	  programa	  6:	  Marketing	  Interno	  e	  Sensibilização:	  Thereza	  Dantas	  -‐	  jornalista	  

—Macro	  –programa	  7:	  Marketing	  nos	  mercados	  	  

	  

Para	  finalizar	  Mena	  chama	  a	  atenção	  para	  a	  socialização	  das	  informações	  das	  ações	  e	  
projetos	  que	  estão	  em	  curso.	  Para	  que	  haja	  maior	  comunicação	  entre	  as	  instituições	  por	  
meio	  do	  Grupo	  Mar	  de	  Cultura.	  



Almir	  Tã	  sugere	  ao	  grupo	  que	  auxilie	  na	  formação	  dos	  participantes	  e	  interessados	  	  para	  
aprenderem	  a	  planejar	  e	  gerir	  projetos.	  	  

Bernadete	  fala	  sobre	  atuação	  do	  Quilombo	  do	  Campinho	  ser	  um	  exemplo,	  pois	  tem	  projetos	  
avançados	  e	  sugere	  ainda	  que	  uma	  reunião	  seja	  realizada	  lá	  no	  Campinho.	  

ata	  redigida	  por	  Antonia	  em	  	  16/03/2012.	  


