
 

 

 
 

Grupo Gestor Mar de Cultura 

XXXIV Breve Informativo 

Março 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: adiada para dia 09 de março – Reunião realizada 

• Março:  dia 30- Reunião realizada 

• 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 

  
  
 

 

 



GG Mar de Cultura inicia o ano trabalhando o Plano de Ações 

com o conceito de Cidades Criativas 

Cidades Criativas são espaços urbanos onde a articulação eficiente entre 
atividades sociais e artísticas, industrias culturais e governo foi capaz de 
produzir uma efervescência cultural que desenvolve, atrai e retém talentos, 
promove diversidade social, aumenta a oferta de empregos, gera maior 
conhecimento entre cidadãos, aumenta o potencial criativo de empresas e 
instituições, atrai mais turistas e, assim, contribui significativamente para a 
economia da cidade e qualidade de vida de seus cidadãos. 
A proposta é pensar Paraty e propor soluções criativas que tenham a arte e 
a cultura como propulsoras de transformação urbana e social. 
 
Sonhos e a Paraty que queremos em 2012 

Foram apontados os anseios para melhorar a cidade e um levantamento de 
quais ações previstas no Plano Estratégico seriam correspondentes para 
realizar estes sonhos. Ao cruzar as ações e os sonhos foi possível visualizar 
de que forma o Plano pode ser mais bem aproveitado para contemplar a 
cidade que queremos . 
 
Avaliação das Ações  realizadas e ou andamento 

Levantamento de ações realizadas e ou que estão em curso e que foram 
previstas dentro do Plano Estratégico: 
 

1. Elaboração do Projeto para o Estação de Tratamento do Esgoto  de 
Paraty. (Ações: A1) 

2. Projeto Paraty Recicla. (Ações: A10, A11, A12, A13) 
3. Criação da Secretaria Municipal de Cultura 
4. Restauro - Igreja Santa Rita(Ações: A32, A33) 
5. Restauro do Paço Municipal (Ações: A32, A33) 
6. Restauro e Revitalização da Praça da Matriz (Ação:A24) 
7. Igreja Nsra. Do Rosário. (Ações: A32, A33) 
8. Restauro da Praça da Matriz. (Ação: A24) 
9. Projetos para a execução da Preservação do Sítio Arqueológico de 

Paraty-Mirim (Ações: A31)  
10. Projetos de fortalecimento do Patrimônio Imaterial referente aos 

Cirandeiros de Paraty (Ação A99)  
11. Projeto Turismo de Bagagem- Ilha do Araújo e Trindade (Ações: A81, 

A33) 
 

Desafios para 2012 

O que queremos? Por que nos reunimos? 

O GG Mar de Cultura avalia as ações que foram realizadas e propõe o 
desafio de avaliar as possíveis de serem trabalhadas pelo grupo. 
 
Na reunião de 9 de março os presentes escolheram Macro Programas para 
estudarem e deles destacarem ações para defenderem na próxima reunião 
mensal, como proposta de trabalho. 
A Secretaria Executiva encaminha, via e-mail, para os integrantes do GG e 
para todos os interessados o Plano Executivo Mar de Cultura com os Macro 
Programas: 
 
—Macro-programa 1: Infraestrutura urbana e ordenamento dos espaços 
públicos 



—Macro - programa 2 : Infraestrutura de Apoio ao Turismo 
—Macro – programa 3: Qualificação dos Serviços 
—Macro – programa 4: Estruturação dos Produtos Turísticos; 
—Macro – programa 5: Planejamento e Gestão 
—Macro - programa 6: Marketing Interno e Sensibilização 
—Macro –programa 7: Marketing nos mercados  
 
 
Ações escolhidas: Acessibilidade e Educação Patrimonial  
 
Na reunião de 30 de março, após os presentes dialogarem foram destacadas 
ações que envolvem a questão da acessibilidade de Paraty e a importância 
da Educação Patrimonial. 

• Acessibilidade 
Quanto a acessibilidade o IBRAM, por meio de seus representantes, expôs 
um projeto que possibilita acessibilidade as pessoas com dificuldades de 
locomoção de conhecerem e apreciarem a Igreja de Santa Rita, o Centro 
Histórico e o Museu do Morro do Forte utilizando um meio de transporte que 
não só acomoda bem seus passageiros como não causa impacto a cidade 
tombada pelo patrimônio histórico. Este veículo é ou se assemelha ao carro 
utilizado nos campos de golfe. Todos concordaram em aprofundar nesta 
proposta e auxiliar para que seja colocada em prática. Ficou acordado que 
haverá uma reunião específica para desenvolver esta ação. 

• Educação Patrimonial 
Esta proposta foi levantada quando se falou como preservar Paraty para que 
ela resista aos impactos do turismo e mesmo da sociedade contemporânea 
sem perder a sua essencial e a sua beleza? Todos chegaram a conclusão que 
muitas ações podem ser feitas neste sentido, mas a mais eficaz e duradora, 
mesmo que apresente resultados a médio e longo prazo é por meio da 
educação patrimonial. Seguindo o pensamento :” Você só preserva o que 
conhece, entende e gosta”, o GG conclui que, crianças, jovens e adultos 
precisam conhecer melhor, entender a história e a beleza da fortaleza e ao 
mesmo tempo delicadeza da natureza do meio ambiente de Paraty, para 
poderem preservar com eficiência e de forma verdadeira. Ficou acordado 
que haverá uma reunião específica para desenvolver esta ação. 
 
Informes: 

• Dia 25 de abril de 2012 o Ministério do Turismo e o SEBRAE 
apresentarão os Resultados do Índice de Competitividade do Turismo 
Nacional de 2011 – Brasília – DF. 

• De 11  a 13 de maio haverá a Virada Digital – Paraty. 
• De 18 a 27 de maio nossa tradicional Festa do Divino – Igreja da 

Matriz. 
 

Visitem e divulguem:  

 Site: www.paratycultura.com.br 
Blog: http://grupogestormardecultura.wordpress.com/ 


