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Paraty moeda local, moeda global

Fórum de desenvolvimento sustentável

Local: Casa da Cultura
Data: 25/11/2004  18 ás21 horas
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Fórum de desenvolvimento sustentável

 As mudanças em curso no mundo atual estão criando algo que nunca 
existiu antes, talvez a mais profunda das revoluções que a sociedade 
humana já tenha vivido em nossa civilização 
algo maior do que o impacto produzido pela relação terra, trabalho e 
capital na sociedade agrícola de  primeira onda
algo maior do que as relações:  matéria-prima, maquinas, trabalho e 
capital, e não a terra, produziram na sociedade industrial de segunda 
onda
algo maior do que a  informação,  considerada tão ou mais
 importante do que a terra, o trabalho, o capital e a matéria-prima
 na sociedade globalizada de terceira onda.
Que algo mais é este, que considera o bem-estar bruto tão ou mais 
importante do que as transformações econômicas, tecnológicas, 
políticas e culturais da globalização? 
É algo que de forma silenciosa, subterrânea, fragmentada, anárquica, 
tramada por dentro e conectada para fora se apresenta na dimensão do 
local, provocando a transformação das comunidades tradicionais em um 
novo modelo de comunidade: comunidades de projetos.
Neste novo mundo que se esboça  a interligação interdependente destas 
comunidades possibilita a conexão da localidade com o global, e  do 
global com a localidade.
E ai podermos perceber que, naturalmente, a organização de nossas 
comunidades de projeto estão nos conduzindo inevitavelmente para a 
criação de uma moeda comunitária local, o Paraty.
 esta incrível moeda  comunitária alem de possibilitar que membros da 
comunidade discutam a economia local e planejem o seu 
desenvolvimento nos dá a percepção:
 de que quem vive na comunidade,
 -  de que cidadão está comprometido com desenvolvimento local, de 
forma sustentável e integrado, 
- de que tipo de bens e serviços estão realmente comprometidos com a 
localidade, 
- de que qualquer empresa que se recusa a aceitar a moeda local está se 
recusando a participar de um esforço comunitário para incrementar o 
multiplicador local. 
Por fim, Se você não apoiar a comunidade, a comunidade não o 
apoiará.
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A revolução do local aconte-
ce quando os indivíduos perce-
bem a sua importância como ato-
res do desenvolvimento susten-
tável de sua localidade e transfor-
mam sua comunidade tradicional
(comunidade pura) em uma nova
comunidade de projetos que,
interligada em rede global, bus-
cam a satisfação do indivíduo, a-
través de alternativas de uma mo-
eda local que equilibre as rela-
ções entre o capital financeiro,
capital social e a utilização dos
recursos naturais.

Esta é uma incrível revolução,
porque nos dá uma nova percep-
ção de quem vive na comunida-
de, que cidadãos, bens e serviços
estão realmente comprometidos
com o desenvolvimento da locali-
dade de forma sustentável e inte-
grada e de que qualquer indiví-
duo ou empresa que se recusar a

apoiar a comunidade, conse-
qüentemente não terá o apoio
desta.

Sem muito esforço podemos
perceber que nos últimos cinco
anos esta revolução tem aconte-
cido a partir do momento em que
as nossas comunidades, cansa-
das das propostas inconsisten-
tes dos governantes, se organi-
zaram em rede e pacientemente,
através de inúmeras reuniões,
debates, palestras, fóruns DLIS
e convenções construíram, de
forma clara e objetiva, uma
proposta para o desenvolvimen-
to integrado e sustentável do mu-
nicípio de Paraty, que se traduz
no Plano de Governo das Comu-
nidades que, ao ser assinado
pelos candidatos ao governo mu-
nicipal, transformou-se, não só
em termo de compromisso, mas
em nossa moeda comunitária.

Revolução do local é
moeda comunitária

Conceito - Moeda que, apesar
da lei de mais valia (oferta e pro-
cura) está comprometida com a
comunidade e sua balança comer-
cial busca o equilíbrio entre o ca-
pital financeiro, capital social e a
utilização dos recursos naturais.

JUSTIFICATIVAS

DE UMA MOEDA LOCAL

1 - Esta moeda fortalece as re-
lações entre empresas e consumi-
dores locais evitando a evasão
do capital local;

2 - Qualquer indivíduo ou em-
presa que se recusa a aceitar a
moeda local, está se recusando a
participar de um esforço comu-
nitário para incrementar o multi-
plicador local. Se você não apoiar
a comunidade, a comunidade não
o apoiará;

3 - A administração de um
sistema de moeda comunitária o-
ferece uma oportunidade impor-
tante para que membros da comu-
nidade discutam a economia local
e planejem seu desenvolvimento
(Orçamento Participativo, DLIS,
Plano de Governo das Comuni-
dades)

4 - Transparência na aplicação

Síntese de uma moeda local
dos recursos públicos garantida
por conselhos municipais
independentes.

PREFEITURA E MOEDA LOCAL

1- Governo local (prefeitura)
engajado em empreender uma
campanha em prol de investi-
mentos locais, garantindo que os
únicos beneficiários de investi-
mentos, contratos, compras, lici-
tações e financiamento de títulos
locais sejam empresas compro-
metidas com a comunidade;

2 - Criação de bancos locais
como: banco do povo para incen-
tivar pequenos negócios; banco
de sementes, mudas e insumos
para os produtores rurais, etc.

3 - Criação de empresas muni-
cipais de capital misto para ges-
tão de serviços como  abasteci-
mento de água e esgoto, coleta
seletiva de resíduos sólidos,  etc.

EXEMPLOS PRÁTICOS

DE MOEDA LOCAL

4 - Caminho do Ouro, Casa da
Cultura, Agroecoturismo. Veja a
página 4.

Línguas negras que se espalham
por nossas ruas, cheiram mal, nos
adoecem, matam nossos rios, espan-
tam turistas e nossa candidatura a
Patrimônio da Humanidade, e se con-
figura entre as nossas moedas locais
negativas que, urgentemente, preci-
sam ser valorizadas.

Depois de mais de cinco anos de
lengalenga, a Cedae volta ou não volta,
palestras, debates fórum DLIS, mais
um governo se passou e não consegui-
mos implantar um sistema de sanea-
mento digno de uma cidade candidata
a Patrimônio da Humanidade.

Apesar deste desapontamento,
hoje sabemos que o município deve
decidir entre quatro possibilidades de
formas de gestão dos serviços de sa-
neamento: abrir licitação para conces-
são do serviço; municipalizá-lo de três
maneiras: 1) o mais simples, criar um
departamento de saneamento na pró-
pria Secretaria de Obras, cuja receita
é vinculada ao orçamento do municí-
pio; 2) a criação de um SAAE (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto) como

Saneamento básico de Paraty:
QUE MOEDA É ESTA?

autarquia municipal, com receita pró-
pria; ou 3) criar um SAAE como em-
presa de economia mista.

O diagnóstico elaborado pela e-
quipe do MIT-Massachussets Insti-
tute of Tecnology, apresentado no
Fórum  DLIS de 26 de agosto de 2003,
representa a primeira iniciativa con-
creta de elaboração de um plano de
saneamento básico para a nossa cidade.

As recomendações dos pesquisa-
dores quanto à água são as seguintes:
1) As captações de água devem ser
cercadas com alambrado, acompa-
nhados de placas indicativas; 2) De-
ve-se instalar medidores de vazão (ine-
xistentes até hoje) no sistema, para
que se possa clorar a água numa dosa-
gem conhecida; 3) Instalar cloradores
automatizados; 4) Reduzir a perda nos
emissários; 5) Construir uma Estação
de Tratamento de Água - E.T.A. con-
vencional (físico-químico+filtração)
para atender à vazão da cidade durante
o pico de ocupação.

O projeto para a coleta de esgoto
foi proposto para implantação em 3

fases subseqüentes, sendo uma a cada
dois anos: Centro Histórico; Manguei-
ra e Ilha das Cobras; Jabaquara e res-
tante da cidade (área urbana do Trevo
ao Centro Histórico). Foi desenvolvi-
do um modelo hidráulico preliminar
para o Centro Histórico, e o projeto
completo prevê 2500 m de coletores,
22 poços de visita e uma estação eleva-
tória. Os custos estimados são os se-
guintes: 1) Construção de sistema de
coleta e E.T.E. (estação de tratamento
de esgoto), R$ 4 milhões; 2) Cons-
trução de sistema de transporte e
E.T.A. (Estação de Tratamento de
Água), R$ 1 milhão; 3) Operação e
manutenção da coleta e tratamento do
esgoto, R$ 0,5 milhão ao ano; 4) Ope-
ração e manutenção da coleta e tra-
tamento de água, R$ 0,4 milhão ao
ano. O custo total anual seria de R$
1,2 milhões, amortizados em 30 anos
com juros de 10% ao ano e coberto
por uma composição tarifária maior
que a atual.

Que moeda é esta ? Está em nos-
sas mãos definirmos o valor desta
moeda.

O processo de reciclagem do
lixo de Paraty vem sendo construí-
do desde 1991 com as iniciativas
de educação ambiental promo-
vidas por Valdemir Conceição
(Pipoca) que resultou na orga-
nização do sistema de coleta
seletiva de Jair Calixto e no pro-
jeto Jogue limpo Cairuçu  patro-
cinado pela SOS Mata Atlântica.

Em 2000, o Fórum DLIS rea-
lizou em 03 meses de trabalho uma
pesquisa completa sobre a pro-
dução, coleta e destino final dos
resíduos sólidos de Paraty, atra-
vés de uma  equipe multidici-
plinar formada por representantes
do Comamp, Sebrae, Acip, Prefei-
tura Municipal de Paraty, SOS
Mata Atlântica, Ibama.

Esta pesquisa resultou no Pro-
jeto de Gerenciamento Integrado
do Lixo de Paraty que foi dividido
em três partes: 1 - Sistema de co-
leta - Orientar o sistema de limpe-
za, acondicionamento e transpor-
te, para que todo material orgâni-
co e inorgânico seja coletado
separadamente e de forma dife-
renciada na Zona Urbana e  Zona
Rural e Costeira.

Elaboração de projeto modelo
para o Centro de Triagem de Suca-
tas  pelas secretarias de Obras,
Arquitetura e Urbanismo; 2 -
Destino final - Desativando o “li-

O lixo de Paraty também
pode ser moeda local

xão” através da construção de um
aterro sanitário; 3 - Programa e-
ducacional - Produção de material
didático e informativo; Treina-
mento de agentes multiplicadores
(professores, lideranças comuni-
tárias, agentes de saúde); Promo-
ção de palestras sobre o tema nas
escolas;  Incentivar a separação
do lixo a partir das escolas nas
comunidades; etc.

Fazendo-se uma avaliação a
partir dos Fórum DLIS sobre o te-
ma realizado em fevereiro e abril
de 2003 e a situação atual pode-
mos detectar que:

O sistema de coleta teve uma
sensível melhora graças ao pro-
grama educacional e o apoio da
prefeitura ao sistema de coleta da
Recicalixto,  mas praticamente não
teve mudanças no sistema de co-
leta da prefeitura.

O destino final, apesar do a-
terro, sem os critérios sanitários,
feitos no lixão, não passou das
especulações sobre verbas - R$
88 mil da Prefeitura e os R$ 110 mil
do Pró-Lixo, do governo Estadual
-  destinadas a construção de uma
usina de lixo.

O programa educacional é
ponto de destaque pois, além dos
15000 exemplares do manual de
coleta seletiva do lixo e 25000 sa-
cos de ráfia para coleta de reci-

cláveis, distribuídos pela Prefei-
tura, o trabalho de educação am-
biental nas escolas e comunida-
des tem incentivado a separação
do lixo, a partir das escolas e nas
comunidades.

Então, podemos concluir que
para o lixo de Paraty também tor-
nar-se uma  moeda local de valor,
é necessário que o sistema de co-
leta  e destino final sejam coloca-
dos em prática, a exemplo do pro-
grama eduacional.

SUGESTÕES APONTADAS NO DLIS
DE ABRIL DE 2003

Taxa de lixo diferenciada, mas
cobrada em todo o município; Bô-
nus de desconto para quem aderir
à reciclagem; Agente de saúde
comprometido com a reciclagem
na comunidade; Coleta de lixo nas
comunidades rurais uma vez por
semana e os recicláveis, uma vez
por mês, para que a economia ge-
rada pela redução do número de
coletas seja destinado ao paga-
mento de ajuda de custo aos
agentes comunitários subordina-
dos às associações de moradores,
que serão responsáveis pela
limpeza, fiscalização e  manuten-
ção das redes de água.
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Plano de Governo das Comunidades, moeda comunitária

À esquerda, José Carlos Porto (Zezé) assinando termo de compromisso
com o plano de governo das comunidades , a direita presidente do Comamp
e candidatos a prefeito exibem o plano das comunidades na III Convenção
do Comamp

Em entrevista ao Jornal Folha
do Litoral o prefeito eleito José
Carlos Porto Neto (Zezé) reafirmou
seu compromisso com o Plano de
Governo das comunidades apresen-
tado na III Convenção do Comamp.

Cerca de 200 lideranças comu-
nitárias participaram do evento, reali-
zada em 19 de julho na Escola Peque-
nina Calixto, na qual foi eleita a nova
diretoria do Conselho para o biênio
2004 – 2006 e, pela primeira vez na
história de Paraty, as comunidades
apresentaram aos candidatos a pre-
feito, através das Associações, suas
prioridades para serem incluídas no
PPA 2006-2009  e um Plano de
Governo.

Apresentado por temas, o Plano
de Governo das Comunidades possi-
bilitou aos três candidatos exporem
suas considerações e opiniões sobre
tais reivindicações e, sem demonstrar
quaisquer objeções ao mesmo, todos,
ao final do evento, assinaram um ter-
mo, assumindo o compromisso
público de incluir essas prioridades
em seus planos de governo, caso elei-
to.

ENTREVISTA

F. Litoral - A que o senhor atribui
o sucesso da sua campanha a Prefeito
de Paraty?

Zezé - Atribuo à identificação de
nossas propostas de governo às
necessidades do povo de Paraty.

F. Litoral - Na sua  campanha o
senhor usou o slogan “Advogado do
Povão”. Isto reforça a tese de que a
justiça é cega e cara e cada vez mais
os menos favorecidos vivem à mar-
gem da lei? O senhor como prefeito
continuará a ser o advogado do po-
vão?

Zezé - A expressão “Advogado
do Povão” foi criada em campanhas
anteriores e usada também nesta
campanha. Ela nasceu por força do
trabalho que exerço desde o início de
minha atividade profissional, aten-
dendo aos mais necessitados,
prestando serviços gratuitamente.
Como prefeito, terei muito mais con-
dições para dar seguimento ao traba-
lho em prol da população mais caren-
te.

F. Litoral - Analisando os núme-
ros da eleição, o senhor foi eleito com
6921 votos - 40% em relação à soma
dos votos da oposição, 9920. Em re-
lação à Câmara de Vereadores, a sua
bancada também é minoria. O que
senhor pretende fazer para conquis-
tar o apoio da Câmara e desta outra
parte da população?

Zezé - Após a apuração dos vo-
tos, tenho deixado clara a minha

postura de ter o apoio e a boa vontade
de todos os paratyenses, não só de
quem votou em mim. O sucesso de
minha administração será bom para
todos. Quanto à Câmara de Vereado-
res, já estamos conversando com to-
dos os vereadores eleitos, buscando
um entendimento, pois tenho a con-
vicção que todos também querem o
bem de Paraty.

F. Litoral - Na III Convenção do
Comamp o senhor se comprometeu
com o Plano de Governo sugerido pe-
las comunidades. Entre algumas rei-
vindicações da comunidade podemos
citar: o orçamento participativo, rees-
truturação do Médico de Família e
dos conselhos municipais (Casa dos
Conselhos). Como o senhor pre-
tende colocar o seu compromisso em
prática?

Zezé - Os compromissos estão
todos mantidos. O Orçamento Parti-
cipativo é um compromisso, a reati-
vação dos conselhos é outro, e assim
por diante. O primeiro passo será
um contato com o Comamp, para dar
início ao cumprimento de todos os
compromissos.

F. Litoral - Em relação a alguns
projetos como: Caminho do Ouro,
Casa da Cultura, Paraty Pa-trimônio
da Humanidade, Alambique Escola,
Agroecoturismo,  como o senhor pre-
tende dar continuidade aos mesmos?

Zezé - Cada ponto terá seu enca-
minhamento da maneira mais ade-
quada. Os primeiros passos serão da-
dos antes mesmo da posse, após a
definição do secretário da área.

F. Litoral – O senhor já tem os
nomes para compor a sua secretarias?

Zezé - Os secretários estão sendo
convidados após os contatos com os
partidos que nos apoiaram e os diver-
sos segmentos da sociedade. Já te-
mos alguns nomes confirmados e ou-
tros para confirmar. Os critérios para
os convites são a competência e a
identificação com nossas propostas
de gestão.

Os nomes já confirmados são:
Chefe de Gabinete - Jorginho Porto;
Secretário de Finanças - Jorge Au-
gusto de Moraes; Secretário de Pla-
nejamento - Paulo de Castro; Secre-
tário de Obras - Jorge Bianchini; Se-
cretário de Esportes - Heloisa Bertino
Vasconcelos; Secretário de Educa-
ção - Sandro Panaro Ramiro; Secretá-
rio de Agricultura Pesca e Meio
Ambien-te - Marco Antônio; Secre-
tário de Promoção Social - Valdecir
Ramiro; Secretário de Saúde - Antô-
nio Porto Filho; Secretário de Defesa
Civil e Trânsito - Anderson Santos;
Secretário de Cultura e Turismo -
Benedito José Melo (Dedé).

ORÇAMENTO MUNICIPAL

· Cumprir a Lei Federal que de-
termina a publicação, na íntegra, de
todos os editais de licitação e com-
pras do Município mediante, inclu-
sive, a instalação de terminal de com-
putador para consulta por parte do
público;

· Convidar formalmente repre-
sentantes das comunidades para
acompanhar a licitação de obras refe-
rentes ao seu bairro;

· Publicar com regularidade o De-
monstrativo de Acompanhamento
Orçamentário  do Município em
painel em local externo (“out-
door”);

· Garantir as  subvenções desti-
nadas à manutenção e estruturação
das associações de moradores pre-
vista no orçamento municipal.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

· O Prefeito cumprirá a Lei 002/
2001 e efetivará o Conselho de Orça-
mento, com a  participação da socie-
dade civil, para que se cumpra inte-
gralmente o Orçamento Participa-
tivo, de acordo com o seguinte  pro-
cesso:

· 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.

SAÚDE

· Reestruturar e otimizar  a atua-
ção do Conselho Municipal de Saúde
de acordo com a  proposta de organi-
zação dos Conselhos;

· Garantir a continuidade e rees-
truturação da Estratégia de Saúde da
Família para que atenda às especifi-
cações do Ministério da Saúde e às
expectativas dos usuários;

· Garantir a execução das pro-
postas aprovadas por unanimidade
na IV Conferência Municipal de Saú-
de; Reunião bimestral com as comu-
nidades; Cartão de controle do usuá-
rio com os critérios de atendimento;
Agendas definidas e bem divulgadas;
Definição do coordenador do ESF;

· Promover reuniões mensais en-
tre as lideranças dos bairros aten-
didos 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 paga-
mento 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 hos-
pital e do SIAB;

· Alertar as comunidades, por
meio de colocação de placas, da obri-
gatoriedade de tratar a água utilizada
para consumo;

· Implantar o atendimento o-
dontológico na estrutura do ESF;

· Promover a produção local de
ervas medicinais e garantir a compra
da produção para abastecimento do
laboratório fitoterápico do CIS Pati-

tiba.

EDUCAÇÃO

· Reestruturar o Conselho de E-
ducação de acordo com a proposta
de organização dos Conselhos;

· Elaborar um plano de educação
para o Município com base nos le-
vantamentos feitos nos fóruns DLIS
sobre educação de Paraty;

· Promover a capacitação de pro-
fessores 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 Es-

cola x Esporte;
· Inclusão de produtos alimentí-

cios produzido em Paraty na merenda
escolar;

· Promover parceria com asso-
ciações para implantação de creches
e pré-escolar nas comunidades;

INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

· Transformar as áreas de ma-
nanciais 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 es-
gotos do Município;

· Obrigar a construção, na zona
rural do município, de fossas com
filtro e sumidouro, priorizando as á-
reas próximas às nascentes e cursos
d’água, a própria Prefeitura executan-
do esse trabalho quando se tratar de
famílias de baixa renda;

· Definir e executar um projeto
de captação e tratamento dos esgotos
da cidade;

· Garantir uma área para a cons-
trução da  Estação de Tratamento do
Esgoto;

· Procurar implantar soluções
(tecnologias) de baixo custo, de acor-
do com as condições ambientais lo-
cais;

· Promover  a despoluição dos
rios Pereque-Açu e Mateus Nunes;

· Implantar o Plano Integrado de
Gerenciamento do Lixo;

· Garantir uma área para a cons-
trução da Usina de Reciclagem do
Lixo;

· Transferir o gerenciamento do
lixo para a Secretaria do Meio-Am-
biente;

· Definir e implantar uma polí-
tica para moradias populares;

· Divulgar os mapas de zonea-
mento e Implantar o Plano Diretor

do Município recentemente aprova-
do;

· Garantir a implantação da Lei
de Bairros;

· Traçar um plano para re-
gulamentar a questão fundiária
no município.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

· Divulgar o conceito do ambien-
talmente correto, socialmente justo
e economicamente viável;

· Promover cursos para ensinar
as comunidades a aproveitar maté-
rias-primas disponíveis;

· Interagir com os parceiros no
Fórum DLIS;

· Garantir a continuidade do
projeto Revitalização do Caminho do
Ouro;

· Garantir a  continuidade do pro-
jeto de Agro-Eco-Turismo;

· Garantir a continuidade do pro-
jeto Revitalização da Casa da Cul-
tura;

· Incentivar a constituição de Co-
operativas (principalmente a de cata-
dores de lixo).

SEGURANÇA E TRANSPORTE COLETIVO

· Garantir a divulgação das es-
tatísticas de ocorrências policiais,
periodicamente, às comunidades
através do Comamp;

· Garantir o funcionamento do
Conselho de Segurança com a
participação das associações de
moradores;

· Garantir a regulamentação
dos transportes coletivos visando
preços de tarifas mais acessíveis,
segurança e conforto aos usuários.

REESTRUTURAÇÃO

 DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

· Garantir a participação majori-
tária da sociedade civil para que as
finalidades deliberativas e de fisca-
lização dos Conselhos que adminis-
trem 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 neces-
sários para que cumpram suas fina-
lidades (por exemplo - restituir aos
conselheiros todos os custos decor-
rentes de seu trabalho voluntário);

· Criar a Casa dos Conselhos
para possibilitar a interação entre os
mesmos e também diminuir custos
com administração e pessoal;

· Fazer cumprir os Estatutos
dos Conselhos e garantir que os Pre-
sidentes dos mesmos não sejam  Se-
cretários Municipais.
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    É um exemplo magnífico de moeda local, porque 
além de gerar empregos na área de Turismo Ecoló-
gico, identifica e preserva os recursos naturais, res-
gatar a história do “Ciclo do Ouro”, agrega valor  ao 
turismo da região, pela sua visibilidade nacional co-
mo marco da Estrada Real e, no contexto internaci-
onal, é ponto de suporte no dossiê encaminhado para 
Unesco, com o qual Paraty pleiteia o título de Patri-
mônio da Humanidade.
    Este projeto teve seu início no final da década de 
80, quando um grupo de jovens paratienses fundou o 
Centro Excursionista de Paraty e em uma caminhada 
inaugural no Caminho do Ouro surgiu a idéia de se 
resgatar o antigo Caminho Velho da Serra.
    No final da década de 90 as iniciativas de pesqui-
sas e ciclos de palestras tiveram dois resultados mar-
cantes:
    O projeto de revitalização do Caminho do Ouro  
sediado no Centro de Informações Turísticas do Ca-
minho do Ouro (Penha) onde esta localizado o 2º 
marco da Estrada Real, com1.750m do caminho re-
vitalizado aberto ao público
   O projeto de prospecção arqueológica “Paraty- Re-
gistro do Caminho do Ouro” no Sítio Histórico e 
Ecológico do Caminho do Ouro onde estão localiza-
das as ruínas da Casa dos Quintos (Local em que se 
cobrava impostos) e 2,5 km do caminho revitalizado 
aberto ao público.

                        Indicadores

   De acordo com as pesquisas realizadas pela As-
sociação de Guias de Turismo de Paraty, o projeto 
Revitalização do Caminho do Ouro, em seis meses 
de abertura ao público, já foi visitado por 1783 pes-
soas, produzindo um aumento de aproximadamente 
50% no fluxo turístico no Penha, em relação ao mes-
mo período do ano passado. Estudos  realizados até 
o momento apontam para um total aproximado 50 
pessoas beneficiadas diretamente e 230 indireta-
mente até o fim do projeto

                 Consolidação e ampliação

   Apesar da  lei municipal  nº 1.419 reforçar a impor-
tância desse projeto de desenvolvimento 
sustentável, tombando todo o Caminho do Ouro den-
tro do município de Paraty, a consolidação e amplia-
ção deste projeto depende da rearticulação das  par-
cerias com a nova gestão municipal e da assinatura 
do Protocolo de Intenções de cooperação mútua com 
o  Ibama, de acordo com as diretrizes a serem apon-
tadas pelo Parque Nacional da Serra da Bocaina.

   Não é só uma moeda local, mas a casa da moeda de 
toda riqueza cultural de Paraty, espaço dedicado a va-
lorizar a arte e as tradições locais, ponto de partida que 
possibilita aos visitantes conhecerem todo potencial 
da região e explorarem os principais roteiros religio-
sos, gastronômicos, ambientais, agroecológico e a 
histórica trilha do Caminho do Ouro.

            Revitalização da Casa da Cultura

  Projeto de R$ 2,1 milhões, a Casa da Cultura de Pa-
raty é fruto da parceria entre a Eletronuclear, rede 
Globo, Prefeitura e a Fundação Roberto Marinho, i-
naugurada em março de 2004. “Conta no primeiro an-
dar com um salão de exposições temporárias, uma li-
vraria, uma loja de artesanato local, um pátio interno 
integrado a um auditório para 180 pessoas. O segundo 
andar do sobrado é ocupado por uma exposição per-
manente, que resgata a memória da cidade e a arte 
local” em 42 entrevistas com 15 horas de depoi-
mentos, 140 fotografias da comunidade e mais de 200 
objetos usados no cotidiano paratiense, tudo organi-
zado em um ambiente projetado para atrair a atenção 
dos visitantes.
  A administração da casa e feita pela Associação Pa-
raty Cultural, ONG formada por moradores e 
representantes de instituição da comunidade.

                              Continuidade

  Em seis meses de funcionamento, a Casa recebeu 
14221visitantes (6013 moradores de Paraty). Mesmo 
que os indicadores de visitação estejam em 30% dos 
valores projetados, considerando as dificuldades da 
implantação e a baixa temporada, as projeções de 
receita apontam para uma viabilidade, que depende 
do envolvimento da população, dos empresários lo-
cais e do comprometimento do novo governo muni-
cipal com a continuidade deste projeto que, inega-
velmente, agrega valor  ao setor econômico do muni-
cípio.

Moedas Locais

Agroecoturismo Caminho do Ouro Casa da Cultura
    O Agroecoturismo é uma moeda local 
porque busca a combinação entre as po-
tencialidades agrícolas, ecológicas e tu-
rísticas do nosso município, possibili-
tando uma transformação social e econô-
mica com base no desenvolvimento sus-
tentável. 
   Durante o período de abril a dezembro 
de 2000, o COMAMP  e o Grupo de Agri-
cultura Ecológica (GAE), coordenado pe-
lo engenheiro residente Rodrigo Bacelar, 
desenvolveram este programa com base 
em pesquisa do mercado local, na implan-
tação de unidades demonstrativas de sis-
temas agroecológico de produção e no 
diagnóstico realizado pelo Data-UFF e 
atualizado pelo Fórum DLIS .

                       Objetivos

    Incentivar a produção Agroecológica e 
criar mecanismos que viabilizem a co-
mercialização dos produtos, em conjunto 
com o potencial agroecoturístico da re-
gião, para possibilitar a fixação do ho-
mem no campo, por meio da valorização 
dos recursos naturais, sociais, produtivos 
e culturais, de forma que possam gerar 
riquezas a favor de sua comunidade, seja 
por meio de sistemas agroflorestais, de 
hortas orgânicas, do artesanato, da cul-
tura, do manejo sustentável da madeira ou 
do  processamento  de  produtos  
agropecuários,  melhorando a coopera-
ção e a organização entre as comunida-
des.

              Implantação do projeto
  
  Mesmo com todas as dificuldades de im-
plantação, depois de cinco anos de cursos, 
palestras, seminários, convenções, visitas 
de campo e mutirões para troca de expe-
riência entre os produtores, este projeto 
tornou-se  mais uma possibilidade para os 
produtores rurais de Paraty e uma reali-
dade para os produtores que implantaram 
as suas unidades de agrofloresta nas co-
munidades do Taquari, São Roque, Cam-
pinho da Independência, Patrimônio, Ma-
to Dentro. Esses produtores hoje fazem 
parte de uma rede agroflorestal, divul-
gada por um mapa Agroecoturístico dis-

ponível  em  CD-ROM e internet, que lo-
caliza as propriedades e seus respectivos 
produtores, assim como as demais atra-
ções turísticas do município, possibili-
tando uma maior interação e aproxima-
ção entre os turistas e os produtores 
rurais.
   A realização deste projeto só foi pos-
sível graças à participação voluntária e 
articulada de parceiros como: Idaco, Gae, 
Ufrrj , Embrapa, Sebrae, Acip, Prefeitura 
Municipal e ao apoio financeiro do Fun-
do Novib.  

.            Continuidade do projeto

   A consolidação deste projeto depende, 
basicamente, da rearticulação dos produ-
tores e parceiros em torno de uma política 
que sensibilize o novo governo municipal 
a restabelecer em caráter de urgência  as 
seguintes prioridades:
   1. Reativação do convênio de residên-
cia com a Ufrrj, para garantir a volta do 
engenheiro residente e o grupo do GAE,  
para  atuarem  especificamente na im-
plantação de unidades de agrofloresta;
  2. Que o Horto Municipal seja ad-
ministrado pelo engenheiro residente e 
suas ações sejam aprovadas pelo CMDR 
(Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Rural) com a participação dos pro-
dutores de agrofloresta;
   3. Reativação da mini-usina de insumos 
orgânicos e caldas caseiras no Horto Mu-
nicipal, para produção de bio-fertilizante, 
agrobio, calda sulfocálcica, húmus de mi-
nhoca e composto orgânico para forne-
cimento aos produtores a preço de custo;
   4. Reativação das estufas do Horto Mu-
nicipal para produção de mudas para a-
grofloresta, hortaliças e olerícolas, para 
suprimento do banco de mudas, que aten-
derá as demandas dos produtores e hortas 
escolares, à base de troca por sementes. 
   5. Volta do carro do Pronaf para trans-
porte de mudas e produção dos agricul-
tores; 
   6. Garantir hospedagem, alimentação e 
locomoção para o grupo do GAE; 
   7. Construção da agroindústria munici-
pal contemplada pelo Pronaf há mais de 
cinco anos.

    Comunidade Sustentável
    Goura Vrindávana  

    Comunidade Sustentável
    Goura Vrindávana  

O melhor ambiente de lazer 

de toda a região!
Barra Grande - Paraty
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Tel.: (24) 3371-0528

Tel-(24) 3371-1325
Av. Roberto da Silveira  s/n

Paraty- Rj
Av. Roberto da Silveira, 47
Tel(24) 3371-1517 Entrega em domicílio

Utilidade Presente e Perfumaria
Av. Roberto da Silveira, 65

Fax 3371-2186

Papel Magia

Rua Manuel Torres, 01 loja 17 
Tel (24) 3371-1816

Papelaria- Brinquedos 

DISK-RAÇÃO

CASA DOS GAÚCHOSCASA DOS GAÚCHOSCASA DOS GAÚCHOS

Rações e Medicamentos 
  Veterinário no Local

Av. Roberto da Silveira,49

3371-1625 
3371-6448

DISK-RAÇÃODISK-RAÇÃO

Tel (24)  

Tel (24) 

FARTURÃO
Supermercado

Associação Casa Azul
Rua da Praia, 153

Tel (24) 3371-7082 Fax 3371-7084
acasaazul@casaazul.org.br  Tel (24) 3371-2223      Paraty- BrAv Roberto da Siveira 60 Tel (24) 337-1212                

Locadora de filmes
Vídeo k7 e DVD

Tel/fax (24) 3371-1327 / 3371-6112

turismo ecológico
   receptivo

www.paratytours.com.br


