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O estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas para 

o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo 

(PRODETUR) aponta a viabilidade de concessão 

pública, construção e gestão de um Centro de 

Convenções no município de Paraty, com capacidade 

para 1.500 pessoas. A FGV sugere a 

construção/reforma de um terminal aquaviário 

específico em Paraty para o turismo e suscita a 

construção de um novo aeroporto, com a operação de 

voos regulares pelas principais empresas aéreas do 

Brasil, e sistema de transporte urbano integrado ao 

Centro de Convenções. O estudo ainda propõe que o 

modelo de gestão considerado mais adequado ao 

projeto em questão é o de concessão de uso de bem 

público com edital de concorrência pela maior oferta, 

passando à iniciativa privada a responsabilidade pela 

gestão administrativa e financeira do centro de 

convenções de Paraty. A FGV recomenda ainda a 

criação de um Conselho Gestor, formado pelo poder 

público estadual e municipal, do Paraty Convention & 

Visitors Bureau e empresários locais. 

  

LANÇAMENTO DA REVISTA PARATY TRADE 
O Paraty Convention & Visitors Bureau apresentou a nova revista do setor do turismo da nossa 

cidade. O evento recebeu convidados e associados da entidade numa noite de festa no espaço 

Quinta do Tié, na Ponte Branca. 

A revista enfoca a história, ilhas, praias, Mata Atlântica, cultura, eventos, matérias e divulga os 

associados do Paraty CVB e todo o Trade do município, elencado e fornecido pelo Instituto IDEAS 

quando da elaboração do inventário Turístico de Paraty. Em breve a versão digital da Revista 

Paraty Trade estará disponível em CDs e também no site da instituição. 

 

PARATY CVB ALINHADO 
COM O TURISMO 
SUSTENTÁVEL 
Na última revisão estatutária realizada 

no final de 2010, o Paraty CVB deixou 

de ser denominado Associação de 

Empresários para o Fomento Turístico 

de Paraty, passando a se chamar 

Associação para o Turismo Sustentável 

no Município de Paraty, com quatro 

finalidades básicas: I. Promoção do 

desenvolvimento econômico e social, 

face ao declínio das atividades 

tradicionais, como agricultura e pesca, 

através do fomento e turismo sustentável 

no Município de Paraty; II.                   

Promoção da cultura, defesa e 

conservação do patrimônio histórico do 

Município, inteiramente tombado como 

Patrimônio Histórico Nacional; III.                  

Defesa, preservação e conservação do 

meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável no 

Município; e, IV. Promoção e 

divulgação do destino turístico 

Paraty/RJ. Com sua nova denominação e 

suas novas finalidades, o Paraty CVB 

pretende contribuir para a construção de 

uma sociedade sustentável em diferentes 

bases geográficas e que concilie métodos 

de proteção ambiental, justiça social e 

eficiência econômica.  A instituição 

solicitou sua representação ao órgão 

diretivo da Agenda 21 - ferramenta de 

aprendizado sobre responsabilidade 

social e senso de comunidade.  

PARATY CVB LANÇA O PROJETO “VIVÊNCIA PARATY” 
Na última quinta-feira (15/09) aconteceu no restaurante Casa do Fogo a apresentação do projeto piloto “Vivência Paraty” e o 

lançamento do vídeo “Caminho do Ouro, Cachaça e Gastronomia”.  

O “Vivência Paraty” é um novo conceito de visita ao destino Paraty voltado exclusivamente para jornalistas, agentes e operadores de 

turismo, patrocinado pelo Paraty Convention & Visitors Bureau, através de cortesias oferecidas por seus associados. Entre os atrativos 

oferecidos no projeto estão o café da manhã caiçara, visitação a um alambique e degustação das cachaças e da Gastronomia Sustentável, 

além de passeio de lancha, pelo Centro Histórico, entre outras visitações que irão proporcionar aos visitantes uma visão holística da 

história de Paraty e perspectivas para o futuro do Turismo na cidade.  
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PARATY RECEBE 
WORKSHOP 
‘PEQUENOS  & 
NOTÁVEIS’ 
Durante os dias 5 e 6 de 

outubro acontece, em Paraty, 

o workshop ‘Pequenos  & 

Notáveis’, que tem como 

objetivo ampliar o 

conhecimento sobre o 

mercado hospitaleiro de 

empresários, gestores e 

gerentes de pequenas 

empresas de hospedagens de 

Paraty e Angra dos Reis. 

Com o apoio da Secretaria 

Municipal de Turismo e do 

Paraty CVB, o evento vai 

abordar a utilização de 

soluções práticas e 

ferramentas que 

proporcionem um melhor 

desempenho das pequenas 

empresas. Gestão de 

sustentabilidade e 

competitividade, questões de 

oportunidades, do 

empreendedorismo individual 

e funcionamento de uma 

central de negócios serão 

alguns dos temas abordados 

pelos palestrantes.  

Para inscrever-se acesse: 

http://www.pequenosenotavei

s.com.br/control/index.php 

 

 


