
 

 

 
 

Grupo Gestor Mar de Cultura 

  XXXV Breve Informativo 

Maio 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 – Reunião realizada 

• Maio:       dia 25 

• Junho:      dia 22 

• Julho:      dia 13 

• Agosto:    dia 17 

• Setembro: dia 17 

• Outubro: dia 19 

• Novembro: dia 30 

• Dezembro: confraternização 

  
  
 

 

 



Paraty que queremos em 2012 

Em nossa primeira reunião do ano de 2012, dia 27 de janeiro, foram 
apontados os anseios para melhorar a cidade e um cruzamento de quais 
ações previstas no Plano Estratégico seriam correspondentes para realizar 
estes sonhos.  
Na reunião de 30 de março, depois de analisarmos as ações alinhadas com 
os sonhos o grupo escolheu trabalhar os seguintes temas: Acessibilidade e 
Educação Patrimonial. 
 
 
Acessibilidade 
 
Hoje temos leis que garantem a acessibilidade como um direito de todos e 
uma prioridade nos municípios turísticos no Brasil, portanto, há uma 
necessidade de levantarmos esta questão e de trabalharmos para que Paraty 
tenha roteiros acessíveis. Encontra-se em andamento um projeto para a 
recuperação e drenagem das ruas do Centro Histórico, projeto este licitado 
pelo IPHAN. No Programa Nacional de Mobilidade e Acessibilidade Urbana 
em Áreas Tombadas o IPHAN aponta diretrizes para a questão da 
acessibilidade em cidades históricas abordadas. 
O projeto de um veículo especial apresentado pelo IBRAM, foi uma 
alternativa dada para dar acesso e visibilidade ao  Museu do Forte, 
integrando-o com o Museu de Artes Sacras, desta forma favorecendo o 
acesso ao Centro Histórico de Paraty. Os testes com o veículo especial 
tiveram sucesso, porém a administração do IBRAM questionou a 
operacionalidade desta ação dentro da estrutura do IBRAM. Nesta época a 
proposta foi encaminhada para a Prefeitura. 
Foi destacado a importância de se elaborar um estudo sobre as necessidades 
e as regras de uso deste carro, além da sugestão de que o condutor do 
veículo seja um guia e possa oferecer aos usuários informações históricas 
sobre a cidade. 
 
 
 
Educação Patrimonial  

“A cultura é a articulação das formas de ver, sentir e pensar o meio.”  
 

Referente a Educação Patrimonial existem várias ações no Plano Mar de 
Cultura. Em reunião os presentes sentiram a necessidade de se discutir o 
que é Patrimônio Cultural e quais seriam as ações que contemplaria a 
educação patrimonial em Paraty?  
Questionou-se a busca em atrair turistas para a cidade , pois tem provocado 
uma descaracterização das festas tradicionais de Paraty e por conseqüência 
da cultural local.  
Levantou-se a necessidade de criar uma comissão para falar somente das 
festas e eventos, assim como de se pensar como atuar de forma efetiva 
para que as escolas tenham educação patrimonial. A referencia da Educação 
Diferenciada foi levantada como um caminho verdadeiro e promissor e 
proposto pelo Fórum das Populações Tradicionais.  
 
Para a próxima reunião: 
Devido a quantidade de ações previstas no Plano de Desenvolvimento do 
Turismo Cultural e a diversidade de assuntos trazidos os presentes se 
comprometeram em apontar o que já foi feito e quais ações estão em 
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) 
 
 
Informes: 
 

• De 18 a 27 de maio  a Festa do Divino – Igreja da Matriz. 
Programação cultural e religiosa; 

• O Escritório Técnico Costa Verde – IPHAN tem uma nova chefe a 
arquiteta Paula Paoliello Cardoso; 

• Flip 10 anos: a programação completa da Festa já pode ser conferida 
no http://www.flip.org.br/ 

• O Blog Mar de Cultura está atualizado com as Atas, Breve 
Informativos e Apresentações utilizadas nas ultimas reuniões.  

 

Próxima reunião: 

Reunião Mensal de Maio 
Local: Casa da Cultura 
Data: 25 de maio de 2012, das 14h30 às 17h. 
 
Pauta:  

• Acessibilidade do Centro Histórico – atualizações 
• Educação Patrimonial - as ações e as instituições.  

 

Visitem e divulguem:  

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


