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Parceria

Apresentação do Planejamento Estratégico Agenda 21
 e o plano de governo das comunidades 

aos candidatos a prefeito de Paraty

DLIS

16 ANOS

DLISDLIS
Agenda 21
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Perequê  -  Angra dos Reis

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Ferragens - Azulejos - Hidráulica
Elétrica - Louças -Telhas - Metais 

   Preços
 Imbatíveis

Rua do Areal-318 Telfax:(24)3362-0955

   Preços
 Imbatíveis

Para mudar Paraty, não basta ter um jeito e nem os 
trejeitos do jeitinho brasileiro do tráfico de influência 
de ministérios e secretarias loteadas;

Para mudar Paraty, não basta um sujeito e nem os 
sorrisos amarelos dos messias salvadores da pátria mal 
amada;

Para mudar Paraty, não basta “muito mais e melhor”e 
nem tampouco o Paraty para poucos ou para todos, se 
ruminarmos no pasto da burrice eleitoreira.

Para mudar Paraty, não basta reclamar dos 5 Zés e nem 
dos partidos, partidos e repartidos, se trocarmos o voto 
por “promessas e migalhas”;

Para mudar Paraty, não vai depender da escolha do 
melhor e nem tampouco do menos pior dos candidatos, 
mas da nossa capacidade individual e institucional de 
construirmos um leitura participativa, que nos 
possibilite: 

                                                  Domingos Oliveira

Reinterpretar o passado, 
para projetar um futuro desejado. 

Cinco dimensões do planejamento 
Estratégico de  Agenda 21 de Paraty

Pag. 4

Planejamento Estratégico
http://goo.gl/wO4AGn
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social
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ambiental DLIS
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DLISDLIS
Agenda 21

http://www.disqueoleo.com
http://www.disqueoleo.com
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.disqueoleo.com
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.disqueoleo.com
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.disqueoleo.com
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.disqueoleo.com
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.disqueoleo.com
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
https://www.facebook.com/disque.oleo.3?fref=ts
http://www.disqueoleo.com
http://www.disqueoleo.com
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.disqueoleo.com
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.disqueoleo.com
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.disqueoleo.com
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.disqueoleo.com
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.disqueoleo.com
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
https://www.facebook.com/disque.oleo.3?fref=ts
http://paraty.com
http://www.brasilsustentaveleditora.com.br
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.disqueoleo.com
http://www.disqueoleo.com
http://www.disqueoleo.com
https://www.facebook.com/disque.oleo.3?fref=ts
http://www.disqueoleo.com
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.disqueoleo.com
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.disqueoleo.com
http://www.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/


Folha do LitoralFolha do LitoralFolha do Litoral
Costa VerdeCosta Verde

Outubro/2016
2

   A assembleia se iniciou às 14h40, do dia 
21 de julho de 2016 no auditório do Núcleo 
de Mídias, Artes e Tecnologias de Paraty, e 
contou com a presença de representantes 
de entidades, instituições sociais e órgãos 
públicos, como Secretarias Municipal de 
Meio Ambiente, Saúde, Pesca, Jornal Folha 
do Litoral, ICMBio, SEBRAE, ACIP, LEPAC 
Unicamp, Núcleo de Mídias, Artes e 
Tecnologias, Coop Brilho, Disque Óleo, 
SEBRAE, OAB-RJ, EMATER-RJ, Rede 
Economia Solidária, dos partidos REDE, 
PROS, PSOL, PP, PSL, PT e outros. A 
Assembleia foi filmada e televisionada ao 
vivo sendo transmitida em aparelho de TV a 
d i v e r s a s  o u t r a s  p e s s o a s ,  e n t r e 
correligionários dos candidatos que ficaram 
no pátio do [N]úcleo.  A reunião foi iniciada 
pelo Mediador da Agenda 21, Everaldo 
Nunes, que expos os motivos da presente 
Assembleia expl icando que ser iam 
apresentados os resultados do diagnóstico 
participativo elaborado em 2015 com o 
apoio do SEBRAE e o Plano de Governo 
das comunidades, e que ao final, os 
candidatos teriam em ordem estabelecida 
por sorteio a oportunidade de apresentarem 
suas  p ropos tas  em 10  m inu tos  e 
manifestarem seu compromisso com as 
propostas da Agenda 21 de Paraty, 
assinando um documento público da 
Agenda 21. Em seguida passou a palavra 
ao Secretário Executivo Carlos Fernando 
Andrade que fez então uma apresentação 
do Planejamento Estratégico indicando as 5 
dimensões avaliadas (Econômica, Política, 
Social, Cultural e Ambiental) e os elementos 
da análise SWOT, com os aspectos 
positivos (Forças e Oportunidades) e os 
negativos (Fraquezas e Ameaças) e os 
fatores que os determinam (Externos ou 
Internos).  Na sequência, o Coordenador da 
Agenda  21  Domingos  de  O l i ve i ra 
apresentou os aspectos mais importantes 
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Apresentação do Planejamento Estratégico 
Agenda 21 aos candidatos a prefeito

do Plano de Governo das Comunidades e 
Cristiane Rampinelli Zanella – Diretora de 
Comunicação da Agenda 21 apresentou os 
objetivos do projeto Lidera Turismo – Vivência 
Paraty, integrante da Agenda 21. O Mediador 
Everaldo Nunes passou antão a palavra ao Sr. 
José Leôncio do SEBRAE para se manifestar 
sobre a participação de sua entidade na 
construção do Planejamento Estratégico. Por 
sorteio os candidatos à prefeitura Zezé Porto, 
Marly Cardoso, Valdercir Ramiro e Casé Miranda 
puderam então apresentar suas realizações e 
propostas para um eventual mandato.  
Todos os candidatos e candidatos a Vice Prefeito 
assinaram o documento público. 

 Carlos Fernando Andrade  - Secr. Geral  Agenda21   

Veja vídeo da gravação ao vivo do evento 

https://goo.gl/pDEvoU
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Passados quatro anos, a Agenda 21 de Paraty, 
convidou e realizou mais uma vez um fórum com 
as instituições,  lideranças comunitárias e os 
candidatos a prefe i to  de Paraty  para 
apresentação da terceira atualização do Plano 
de Governo das Comunidades e do recente 
Planejamento Estratégico Agenda21, elaborado 
pelasinstituições que compõem esta Agenda 
oficial do município. 
No final do evento, os candidatos a prefeito 
f i ze ram suas  cons ide rações  sobre  o 
Planejamento Estratégico e assinarem um 
termo de compromisso com o Plano de Governo 
das Comunidades.

            O Planejamento estratégico
Em 2015, o Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty 
teve como objetivo atualizar o Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do Município, 
feito em 2000. Em parceria com o SEBRAE/RJ 
Costa Verde foi possível realizar o Planejamento 
Estratégico, que servirá de base para a 
elaboração do documento Agenda 21.
Em seis meses de intenso trabalho, foram 
realizados o levantamento e atualização de 
todos os diagnósticos e indicadores oficiais do 
município, uma leitura de todos os documentos 
gerados pelo Fórum DLIS ao longo de 16 anos e, 
ainda, oficinas e questionários para escuta atual 
da comunidade.
Considerando o atual cenário global, nacional, 
estadual e regional de profundas crises politicas 
e econômicas, este Planejamento Estratégico, 
através de uma análise das dimensões 
econômica, social, política, cultural e ambiental, 
possibilita uma visão mais apurada sobre as 
ações est ra tég icas que prec isam ser 
implementadas em curto e médio prazo, para a 
garantia do desenvolvimento econômico de 
Paraty, preservando o meio ambiente e 
garantindo a manutenção da cultura e dos 
recursos naturais para as futuras gerações. 
Condições imprescindíveis para a consolidação 
da marca - Paraty Cultura em Verde e Azul.
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     Em  julho 2004 na Escola Pequenina 
Calixto cerca de 200 lideranças 
comunitárias participaram da III 
Convenção do Comamp,  pela primeira 
vez na história de Paraty, as comunidades 
elaboraram e apresentaram  aos 
candidatos a prefeito o  Plano de Governo 
das Comunidades.
          Apresentado por temas, este Plano 
de  Gove rno  das  Comun idades  
possibilitou aos candidatos (José Cláudio 
de Araújo, José Carlos Gama Miranda e 
José Carlos Porto) exporem suas 
considerações e opiniões sobre tais 
reivindicações e, sem quaisquer 
objeções, todos, ao final do evento, 
assinaram um termo, assumindo o 
compromisso público de incluírem essas 
prioridades em seus planos de governo.
Em março de 2008  na Casa da Cultura, 
cerca de 40 pessoas participaram do 
Fórum DLIS - Saneamento Ambiental 
Saneamento Mental, dia 10/03, para  
ampliação e avaliação deste Plano de 
Governo das Comunidades, que 
t r ad ic iona lmen te  é  ava l i ado  e  
apresentado aos candidatos a prefeito de 
Paraty.
    Seguindo a tradição a terceira 
avaliação deste Plano foi apresentado dia 
21 de setembro em um Fórum da Agenda 
21, que foi transmitido ao vivo do Núcleo 
de Mídias Arte e Tecnologias pela  TV 
Flitoral 21.
  No final do evento os candidatos a 
prefeito em sua falas assumiram 
compromisso público e assinaram um 
termo de compromisso com os projetos 
da Agenda 21 de Paraty e com o plano de 
governo das comunidades. 

  Plano de governo das comunidades 

ORÇAMENTO MUNICIPAL
· Cumprir a Lei Federal que determina a 
publicação, na íntegra, de todos os editais 
de licitação e compras do Município 
mediante, inclusive.  a instalação de  
terminal de computador para consulta por 
parte do público;
· Convidar formalmente representantes 
das comunidades para acompanhar a 
licitação de obras referentes ao seu bairro.
·  Publicar  com regular idade o 
Demonstrativo de Acompanhamento 
Orçamentário  do Município em painel 
em local externo (“outdoor”).
· Garantir  as  subvenções destinadas a 
manutenção e  es t ruturação das  
associações de moradores prevista no 
orçamento municipal.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
· O Prefeito  cumprirá a Lei 002/2001 e 
efetivará o Conselho de Orçamento , com 
a  participação da sociedade civil, para 
que se cumpra integralmente o 
Orçamento Participativo, de acordo com 

o seguinte  processo:
·1-levantamento das demandas por 
Assembléias nas comunidades;
·2-definição das prioridades em 
Assembléia Geral das Associações de 
Moradores;
·3-Prioridades encaminhadas ao 
Conselho de Orçamento para serem 
transformadas no PPA e, em seguida, em 
LDO e LOA;
·4-Aprovado a LOA pela Câmara de 
Vereadores o executivo deverá divulgar o 
cronograma de execução das obras.

SAÚDE
· Reestruturar e otimizar  a atuação do 
Conselho Municipal de Saúde de acordo 
com a  proposta de organização dos 
Conselhos;
· Reformular o Plano Municipal de Saúde 
com a participação das comunidades
·  G a r a n t i r  a   c o n t i n u i d a d e  e  
reestruturação da Estratégia de Saúde da 
Família para que atenda às especificações 
do Ministério  da Saúde e às expectativas 
dos usuários;
· Garantir a execução das propostas 
aprovadas por unanimidade na IV 
Conferência Municipal de Saúde; 
Reunião bimestral com as comunidades; 
Cartão de controle do usuário com os 
critérios de atendimento; Agendas 
definidas e bem divulgadas; Definição do 
coordenador do ESF;
· Promover reuniões mensais entre as 
lideranças dos bairros atendidos pela ESF 
e a  equipe do posto para avaliação dos 
relatórios do SIAB (Sistema de 
Informação de Atenção Básica);
· Garantir que a equipe da ESF seja 
profissionalizada e contratada  de acordo 
com a legislação; e que o pagamento dos 
salários e encargos seja feito sem atrasos;
· Garantir que Conselho de Saúde receba 
mensalmente planilhas com os gastos 
mensais da secretaria de saúde e os 
relatórios de atendimento do hospital e do 
SIAB;
· Alertar as comunidades, por meio de 
colocação de placas, da obrigatoriedade 
de tratar a água utilizada para consumo.
· Implantar o atendimento odontológico 
na estrutura do ESF;
· Promover a produção local de ervas 
medicinais e garantir a compra da 
produção para abastecimento do 
laboratório fitoterápico do CIS patitiba. 

EDUCAÇÃO
· Reestruturar o Conselho de Educação de 
acordo com a proposta de organização 
dos Conselhos;
· Elaborar um plano de educação para o 
Município com base nos levantamentos 
feitos nos fóruns DLIS  sobre educação 
de Paraty;
· Promover a capacitação de professores 
da rede pública em torno dos PCN’s ( 
meio ambiente e cidadania);

· Fazer com que as escolas rurais tenham 
aulas sobre agricultura, pesca, artesanato 
e meio-ambiente;
· Garantir a criação de APM.
· Garantir o Projeto Criança x Escola x 
Esporte;
· Inclusão de produtos alimentícios 
produzido em Paraty na merenda escolar;
Implantação do Convida-Escolas 
sustentáveis;
Garantir a implantação da lei que institui 
o programa de educação ambiental de 
coleta de óleo vegetal nas escolas 
municipais; 
· Promover parceria com associações 
para implantação de creches e pré-escolar 
n a s  c o m u n i d a d e s .

INFRAESTRUTURA   E   
SANEAMENTO

· Transformar as áreas de mananciais do 
Município em APAs;
· Proteger as áreas de captação de água da 
cidade, efetuar a filtragem e o tratamento 
da água; 
· Criar o Fundo Municipal das Águas, 
para possibilitar a melhoria dos serviço 
de fornecimento de água à cidade;
· Criar uma empresa municipal para 
cuidar do serviço de águas e esgotos do 
Município;
· Obrigar a construção,  na zona rural  do  
Município, de fossas com filtro e 
sumidouro, priorizando as áreas 
próximas às nascentes e cursos  d’água, a 
própria Prefeitura executando esse 
trabalho quando se tratar de famílias de 
baixa renda;
· Definir e executar um projeto de 
captação e tratamento dos esgotos da 
cidade;
· Garantir áreas  para a construção da  
Estações de Tratamento do Esgoto para o 
centro urbano e comunidades rurais;
·  P rocura r  implan ta r  so luções  
(tecnologias) de baixo custo, de acordo 
com as condições ambientais locais;
· Promover  a despoluição dos rios 
Pereque-Açu e Mateus Nunes.
· Implantar o projeto de coleta seletiva e a 
reciclagem-Paraty Recicla;
· Garantir uma área para a construção da 
Usina de Reciclagem do Lixo;
· Transferir o gerenciamento do lixo para 
a Secretaria do Meio-Ambiente;
· Definir e implantar uma política para 
moradias populares;
· Divulgar os mapas de zoneamento e 
aprovar e Implantar o Plano Diretor do 
Município ;
· Garantir a implantação da Lei de 
Bairros;
· Traçar um plano para regulamentar a 
questão fundiária no município e apoiar 
as associações na titulação das terras. 

DESENVOLVIMENTO   

SUSTENTÁVEL
·Garantir o suporte técnico e financeiro, 
para elaboração do documento Agenda 21 
de Paraty, tendo como base o Planejamento 
Estratégico 2015 
·Garantir  continuidade da Campanha 
Passaporte Verde e dos projetos: 
Gastronomia Sustentável, Campanha  -
Não  Jogue seu óleo pelo ralo,  Carbono 
Compensado, Vivência Paraty e a 
continuidade do programa Lidera - Mapa 
estratégico doTurismo no Destino.
· Nomear um representante do executivo 
para Interagir com os parceiros no Fórum 
DLIS- Agenda 21;
·Garantir a continuidade do projeto 
Revitalização  do  Caminho do  Ouro;
· Garantir a continuidade do projeto 
Revitalização da Casa da Cultura;
· Incentivar a constituição de Cooperativas 
(principalmente a de catadores de lixo);
·Reativar o conselho de  turismo e  
reconhecer o Fórum DLIS- Agenda 21 com 
o status de conselho de desenvolvimento 
s u s t e n t á v e l .
Criar o fundo municipal do meio ambiente. 

SEGURANÇA   E   TRANSPORTE   
COLETIVO

·Garantir a divulgação das estatísticas de 
ocorrências policiais, periodicamente, às 
comunidades através da  agenda 21 ;
· Garantir o funcionamento do Conselho de 
Segurança com a participação das 
associações de moradores;
· Garantir a elaboração do Plano Municipal 
de Transporte, visando a segurança, o 
conforto dos usuários e preços de tarifas de 
acordo com os parâmetros do Conselho 
Nacional de Transporte.

REESTRUTURAÇÃO   DOS  
CONSELHOS MUNICIPAIS

· Garantir a participação majoritária da 
sociedade civil para que as finalidades 
deliberativas e de fiscalização dos 
Conselhos que administrem Fundos 
Municipais não sejam manipuladas  pelo 
Executivo;
· Garantir a publicidade dos atos dos 
Conselhos para permitir maior interação  
entre seus membros e as comunidades que 
representam;
· Garantir que a Administração Municipal 
torne disponíveis aos Conselhos todos os 
meios necessários para que cumpram suas 
finalidades (por exemplo: restituir aos 
conselheiros todos os custos decorrentes de 
seu trabalho voluntário);
· Criar a Casa dos Conselhos para 
possibilitar a interação entre os mesmos e 
t a m b é m  d i m i n u i r  c u s t o s  c o m  
administração e pessoal;
· Fazer cumprir os Estatutos dos Conselhos 
e garantir que os Presidentes dos mesmos 
não sejam Secretários Municipais .

 Plano de governo das comunidades
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> Crescimento em 121,5% do PIB (2005 e 2009).
> Acima do crescimento de 43,3% do Estado.
> Participação de Paraty no PIB estadual foi de 0,10% para 0,15% . 

 Classificada na categoria A, no Mapa do Turismo Brasileiro

 Considerada um destino indutor, sendo referência em turismo 
cultural. 

Projetos como:
> Ciranda Caiçara de Tarituba
 A Feira Literária de Paraty (FLIP) + Flipinha
 Associações e grupos organizados
 Certificação da cachaça
 Passaporte Verde
 Vivência Paraty

 

 Caminho do Ouro & Gastromia Sustentável



Aumento da inflação
 Taxa de juros alta,
Desemprego
 Indecisões políticas que minam a confiança dos 

consumidores e do setor privado
 Redução na arrecadação de tributos, 
 Regulamentação e controle do uso e ocupação 

do solo.

 Setor de serviços em alta, 
Turismo e todos os segmentos envolvidos;
Produção de banana e palmito 
Paraty no Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, 
Projeto Criaticidades – Cidades Criativas do Brasil,
 Projeto Vivência Paraty, 
 Incentivo ao agroecoturismo, 
Valorização da produção agroecológica no município, 
Geração de emprego e renda,
Mar e os esportes náuticos,
 Mais de 100 praias, 50 ilhas, 13 rios, mais de 11 trilhas e 

quedas d’água, além de baías, montanhas e grutas.
Esportes radicais e de aventura.
Capacitação em gestão dos diversos estabelecimentos 

relacionados com o agroecoturismo; 

 Saneamento em construção
 Candidatura ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela 

Unesco. 
 Destinação final adequada do lixo, 
 Pode desenvolver projetos de coleta seletiva, 
 Mapeamento de áreas com risco (deslizamentos de encostas)
 Pode-se desenvolver a maricultura,
 Pode gerar ações para melhoria da qualidade de vida, 
 Pode promover ações que garantam aos cidadãos segurança no ir e 

vir, acesso à educação, saúde, infraestrutura. 
 Buscar qualificação e certificação a estudantes, produtores rurais, 

Ações relacionadas à Saúde da Família e o Programa de 
Saúde na Escola (PSE) (( Planejado para até 2016 !!))

 Buscar por parcerias na educação, principalmente a universitária, 
permitindo um aumento no número de alunos no ensino 
superior. 

> Informatização da gestão pública,

 Instrumentos de gestão e planejamento municipal bem como de 
incentivo ao desenvolvimento econômico.

 A criação e regulamentação do ICMS Verde, que é 
representado pelo Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA), 

 O crescimento da receita com o ISS, a partir de 2011, e entre os 
anos de 2013 e 2014.

 Pesquisa de Informações Básicas Municipais (PIBM ou Munic), 
mapeamento de áreas com risco de eventos como 
escorregamentos ou deslizamentos de encostas. 

 Legislação sobre zona e/ou área de interesse social para 
assentamentos habitacionais de população de baixa renda (parte 
integrante do Plano Diretor municipal). 

Econômico

Politica

 Comprometimento das receitas correntes em 89%
com o custeio da máquina administrativa. 

 Aumento do número de funcionários da administração municipal, 
sobretudo do ano de 2012 para o ano 2013. (A Lei de 
Responsabilidade Fiscal afirma que no âmbito municipal, o gasto 
com pessoal não pode exceder 60% da receita corrente líquida). 

 Dependência às receitas vinculadas ao petróleo (45% do total).

 Falta de programas habitacionais para realocação da população 
residente em áreas de risco. 

 Existe um plano de governo das comunidades porem não 
executado o que também configura como um ponto 
fraco.

 Receitas vinculadas ao petróleo (royalties).

OPORTUNIDADES- Paraty

Ampliação das informações, interatividade 
 e transações no site  oficial. 

Ações relativas ao ICMS Verde (ETEse ETAs).

Destinação do lixo do município para aterro 
 sanitário próprio ou em regime de consórcio 

Ações de coleta seletiva

PONTOS FORTES - Paraty

> Patrimônio nacional tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN). 
A Flip, a Flipinha e FlipZona e a Off Flip

Festas religiosas como Festa do Divino, Fogaréu, Folia de Reis 

Festivais da Cachaça, Cultura e Sabores, Dança Paraty, do Camarão 
e o Bourbon Street, Encontro Internacional de Aquarelistas, o Paraty 
em Foco, entre outros. 

 Indicação de Procedência da cachaça.
Caminho do Ouro, parte da Estrada Real, 
A musicalidade local (capoeira, jongo, percussão, danças como 

ciranda, cateretê, cana verde, tontinha, caboco véio, 
arara, caranguejo e chapéu e a “Ciranda de Tarituba”.
Paraty Sport Aventura.
Parque Temático Mini Estrada Real.

> Necessidade de acompanhamento  fiscalização e , 
fiscalização e avaliação contínuos do patrimônio 
histórico.
> Gastos e pessoal especializado com as atividades  

artísticas, culturais e de esporte. 

AMEAÇAS- Paraty

> Desgaste do conjunto arquitetônico.
> Novos moradores, o que eleva a pressão sobre a saúde, a 
educação, o meio ambiente, a segurança, o trânsito. 

PONTOS FRACOS - Paraty

> Necessidade de acompanhamento, 
 avaliação contínuos do patrimônio histórico.
> Gastos e pessoal especializado com as atividades 
artísticas, culturais e de esporte. 

OPORTUNIDADES Paraty

> Criação de um portal virtual (Mapa da Cultura do Rio 
de Janeiro, em que Paraty se destaca).
> Campanhas de valorização da cultura e história locais, 
ressaltando a riqueza do Centro Histórico.

. 

 Nas regiões rurais, diminui o percentual de domicílios com 
saneamento adequado. 

 Paraty é um dos cinco municípios cujo coeficiente de 
detecção de novos casos de hanseníase (2013) é 
considerado elevado. 

 A existência de uma única escola privada com a 
oferta de cursos profissionalizantes restringe a 
oferta e as opções de tipos de cursos. 

 Aumento da taxa média de crescimento anual para 2,42%, 
(sendo que o Estado do Rio de Janeiro apresentou 1,01%. 

 Pressão nos serviços públicos como educação, saúde, 
saneamento básico, moradia e mesmo a ocupação do solo 
etc. 

 O setor de serviços, que emprega mais de 50% das pessoas 
ocupadas, é uma ameaça, pois mostra extrema 
dependência da economia em relação a esse setor 
produtivo. 

 O trânsito e o transporte do município são dependentes 
da BR 101. 

 O aumento da insegurança no município repercute na 
qualidade de vida no município, juntamente a indicadores 
como educação, saúde, saneamento básico. 
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   Social

 Elevação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
de 0,491 (1991), para 0,693 (2010) (crescimento de 41,14%).

 Aumento da população com ensino fundamental completo (de 
27%, em 1991, para 51%, em 2010).

 Aumento de estudantes com 5 e 6 anos na escola (40,63% ->79,97%). 

 Aumento de alunos de 18 a 20 anos com ensino médio completo
(de 10,25% para 29,47%)

 Proporção de jovens com ensino médio completo cresceu 52,98%, 
(1991 – 2000), e deu um salto de 87,95%  (2000 – 2010). 

 A taxa de analfabetismo da população diminuiu 13,54%
 Esperança de vida;  Mortalidade infantil ... Etc...

 Atrativos naturais (enseadas, sacos, cachoeiras, ilhas, praias),
 Áreas de pesca. 
 Unidades de conservação que formam o Mosaico Bocaina,
 A existência de legislação e relação entre estas esferas permitiu 

a construção de proposta de reordenamento turístico e 
recategorização do Parque Estadual de Paraty-Mirim. 

 A coleta de óleo vegetal usado 
 Compensação da Carbono

PONTOS FORTES - Paraty

 localização do município  em áreas de unidades de 
conservação, o que restringe o uso destas áreas, e exige 
fiscalização e monitoramento contínuos

PONTOS FRACOS - Paraty

 Especulação imobiliária, 
 Ocupação desordenada, 
 O turismo de massa, 
 Falta de saneamento e geração de destinação incorreta do lixo.
 Queimadas de beira de estrada – Mais fiscalização e punição.
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 Melhora na coleta de lixo 
 A manutenção do Passaporte Verde, exigindo que Paraty se 

apresente de forma estratégica para o turista,
 A inclusão da coleta do óleo na pontuação do ICMS Verde,
 Estabelecer estratégias para o planejamento de ações e 

fiscalização em conjunto dos recursos naturais.
 Promover o reflorestamento, diminuição do efeito estufa.
 Apoio ao Programa Carbono Compensado,

   Ambiental
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 fiscalização e

   Culturas
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