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INOVAR 
OTURIS
MO

Segundo uma análise 
da Fundação Getúlio 
Vargas - FGV - Impactos 
Econômicos da COVID–19  
Propostas para o Turismo  
2a edição de junho de 2020, o alongamento 
do processo de isolamento social e as 
ações necessárias para controlar os 
efeitos da pandemia indicam que o setor 
do turismo no Brasil deverá passar todo 
o primeiro semestre sem apreciar a 
retomada significativa de suas vendas.  





O impacto é significativo na receita das 
empresas e, consequentemente, na 
geração de empregos formais. Pequenos 
negócios e trabalhadores informais 
serão igualmente afetados o que é 
exponencialmente danoso para o ciclo 
econômico. É de se considerar uma 
retomada lenta deste setor, uma vez que 
a situação financeira dos negócios e das 
famílias estará comprometida, e o turismo 
internacional pouco favorável.

A partir de protocolos sanitários elaborados 
em consonância com as orientações da 
Organização Mundial da Saúde -OMS, 
de soluções construídas em diálogo 
com o setor privado e a sociedade civil 
organizada, por meio do Conselho 
Municipal de Turismo - COMTUR -  e do 
Conselho Municipal de Políticas Culturais 
– CMPC, e de tendências identificadas do 
turismo pós pandemia, a Prefeitura de 
Paraty vem buscando novas estratégias e 
oportunidades para destacar Paraty neste 
cenário desafiador, chamado de « novo 
turismo ».



Paraty, 
destino Singular
A coexistência entre uma natureza 
exuberante e uma cultura ancestral viva 
proporciona experiências e vivências 
só possíveis aqui – como atestam seus 
títulos de Cidade Criativa da Gastronomia 
e Patrtimônio Mundial. As ações de 
valorização dos conjuntos patrimoniais 
devem assegurar aos visitantes uma 
experiência enriquecedora e agradável. 
(Carta sobre o turismo cultural, Princípio 3)
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Paraty, 
destino Seguro
A retomada do turismo seguindo 
orientações e protocolos de saúde pública 
confiáveis de forma a garantir uma estadia 
sem riscos.

« Precisamos apoiar o turismo agora com 
ações reais enquanto preparamos a sua 
retomada de forma a ser mais forte e 
sustentável »
(Zurab Pololikashvil, Secretário-Geral da OMT)

Paraty, destino 
Sustentável 
E proporcionando a oportunidade de 
reconfigurar as atividades do turismo tendo 
em vista os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Agenda 2030.

« A sustentabilidade precisa deixar de ser 
um turismo de nicho e se tornar a nova 
norma para todas as partes de nosso setor » 
(Zurab Pololikashvil, Secretário-Geral da OMT)



P A R A T Y , 
N O S S A  C A U S A 

N O B R E 

PA
RA
TY 
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Nesses últimos meses, 
vivemos uma quebra 
forte em nossos 
paradigmas
Novos hábitos, novos ambientes, novos 
atendimentos: o chamado « novo 
turismo » emerge em um cenário onde 
o distanciamento social prevalecerá por 
algum tempo, onde destinos irão adotar os 
padrões de segurança para atrair visitantes, 
onde o turismo deverá ser menos 
quantitativo e mais qualitativo. 

Pela sua proximidade com dois centros 
urbanos importantes Rio de Janeiro e São 
Paulo, pelas suas belezas naturais, seus 
horizontes abertos e seu ar puro, Paraty 
já possui todas as qualidades para se 
destacar neste novo cenário. 

Além de seus atrativos, de sua rica 
biodiversidade e paisagens encantadoras, 
Paraty dispõe de algo excepcional no 
estado e no país que pode proporcionar 
aos visitantes novas vivências, novas 
conexões, novas experiências: a relação 
única do povo de Paraty com suas raízes, 
sua cultura, suas águas, terras e matas. 



Este conjunto especial, quase único 
no mundo, vem sendo aos poucos 
valorizados pela comunidade local, 
nacional e internacional, agraciado por dois 
reconhecimentos importantes: o título de 
Cidade Criativa pela Gastronomia em 2017 
e ano passado, em 2019, o de Sítio Misto do 
Patrimônio Mundial. 

Ambos programas são pilotados pela UNESCO, 
uma organização intergovernamental criada 
logo após a Segunda Guerra Mundial, em 
1945, conhecida mundialmente pela sua 
atuação com o objetivo de garantir a paz 
por meio da cooperação intelectual entre as 
nações e da promoção do desenvolvimento 
humano e social. 

Além de conferir ao município um 
compromisso internacional para a 
preservação do seu rico patrimônio, estes 
reconhecimentos oferecem oportunidades 
únicas: a de valorizar o nosso potencial 
cultural e ambiental e a de potencializar 
um desenvolvimento econômico local mais 
sustentável e mais inclusivo. 

O setor do turismo é o pilar deste novo 
crescimento econômico. A busca por 
sustentabilidade, mais do que nunca, deve 
nortear nossos planejamentos, nossas 
ações, nossos produtos. 

Em benefício de todos, em benefício de 
Paraty, nossa causa nobre. 



NO
VO

O  N O V O 
T U R I S M O  E M 

P O U C O S  P O N T O S

TURISMO



Menos Turismo Internacional

Mais Turismo Regional 

Menos Turismo Saturado 
(Overturismo)

Mais Turismo Consciente

Menos Turismo de Massa 
Mais Turismo de Conexão

Menos Pacotes de Viagens Sol & Praia 
Mais Turismo de Experiência

Menos Desigualdades 
Econômicas e Sociais

Mais Desenvolvimento 
Comunitário e Inclusivo

Menos Responsabilidade 
Exclusiva da Prefeitura 

Mais Co-Responsabilidade
 Na Gestão do Setor
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Tendo como referências 
as recomendações

da Organização Mundial do Turismo para 
a retomada econômica do setor (2020)

da Carta Internacional sobre o Turismo 
Cultural ICOMOS / UNESCO (1999)

do Programa Patrimônio Mundial e 
Turismo Sustentável da UNESCO 



PROTEGER 
    VIDAS e 
LIMITAR 
    PERDAS 
ECONÔMICAS

I



Princípio #1
Proteger vidas

. Aparelhamento e adequação da estrutura 
hospitalar e garantia de treinamento à 
equipes de atendimento médico

 . Instalação do hospital de campanha 
com leitos, respiradores e monitores 
multiparamétricos

. Ampliação da frota de ambulâncias 

. Higienização regular das vias públicas 
e rodoviária



Princípio #2
Garantir a segurança alimentar
 

. 10.200 cestas básicas já foram 
distribuídas para as familías inscritas 
no Cadastro da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos 

. 1.200 kits de merenda escolar foram 
entregues para famílias com filhos 
matriculados na rede municipal de ensino

Princípio #3
Limitar perdas econômicas
 

. Pagamento do seguro defeso do camarão 
em uma única parcela para uma base de 
180 famílias de pescadores 

 . Compra de produtos da agricultura 
familiar para kits da merenda escolar 

. Suspensão no pagamento das contas 
de serviços básicos, como água e luz 



. Lançamento do Projeto Recomeçar, 
com liberação de crédito emergencial para 
microempreendedores e microempresas, 
por meio de Fundo Emergencial criado pela 
Prefeitura de Paraty, com o valor de R$10,2 
milhões. Linhas de crédito divididas em 
duas faixas (até R$ 4 mil e até R$ 20 mil), 
com juro zero, carência de oito meses para 
começar a pagar e parcelamento em 40 
vezes. (julho) 

. Lançamento do Edital Cultura Viva para 
artistas mestres e agentes culturais em 
todos os setores da economia criativa. 
Valor: R$ 300 mil (em processo de validação 
junto ao Tribunal de Justiça Eleitoral do RJ)

. Territorialização da Lei Aldir Blanc: junto 
com o Conselho Municipal de Política 
Cultural, a Prefeitua lançou uma nova 
chamada para realizar o cadastro de todo 
o setor cultural do município visando 
execução, por meio de edital, do repasse 
da ajuda federal emergencial aos artistas, 
agentes culturais, coletivos e equipamentos 
culturais que atuam neste setor e 
devidamente cadastrados. Valor do repasse 
para o município: R$ 311 mil (em processo 
de cadastramento cultural)
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II
PROMOVER 
AMBIENTES 
SEGUROS para 
os VISITANTES



Princípio #1
Adotar medidas de distanciamento 
social e um sistema de bandeiras 
para nortear o retorno gradual da 
vida econômica e do turismo, sendo 
possível a retomada das atividades 
turísticas a partir da bandeira azul

BANDEIRA AZUL: Baixo risco de propagação do vírus e alta 
capacidade de resposta da saúde. Atividades comerciais 

liberadas, com medidas de restrições.



Princípio #2
Destacar Paraty na promoção de 
ambientes seguros e atendimento de 
qualidade

 . Regulamentação dos acessos: barreiras 
sanitárias instaladas na entrada principal 
da cidade, na entrada da Vila da Trindade 
e na Prainha de Mambucaba desde 27/03, 
24h por dia

.  Construção de protocolos de segurança 
e de redução de riscos em toda cadeia 
do turismo e para todos os atrativos, em 
parceria com o Conselho Municipal de 
Turismo - COMTUR

. Implantação de 2 selos municipais 
Ambiente Seguro e Gastronomia 
Responsável 



Através da implementação de protocolos 
sanitários e medidas de prevenção ao Covid 
19, criados pela Secretaria de Saúde, este 
selo estará visível nos estabelecimentos 
que seguirem todos os protocolos, 
apresentando segurança para população 
e turistas.



O Selo Gastronomia Responsável é uma 
iniciativa baseada em ações sustentáveis 
realizadas pelos restaurantes, com duas 
importantes ações: Eu Reciclo, ação 
piloto para coleta de lixo reciclável, que 
disponibiliza treinamento para as equipes 
dos restaurantes. Mapa do Gosto, utilização 
de alimentos orgânicos e ingredientes 
frescos através do intercâmbio comercial 
com os produtores familiares e pescadores 
locais.  Para o recebimento do selo é 
preciso que o restaurante participe de ao 
menos uma dessas duas ações.



Princípio #3
Fornecer informações claras 
aos viajantes 

 . Fortalecimento do Centro de Informações 
Turísticas - CIT na entrada da cidade 

 .  Divulgação do boletim epidemiológico 
diariamente pelas redes sociais da 
Prefeitura de Paraty

 . Todos os protocolos estão disponíveis 
pelo site da Prefeitura e pelos comércios 

Fo
to

: E
la

in
e 

Te
ix

ei
ra



III
ABRIR AS PORTAS 
do MUNICÍPIO com 
RESPONSABILIDADE



Princípio #1
Reabrir para o turismo em momento 
de controle maior da pandemia com 
fiscalização

. Reabertura gradativa dos 
empreendimentos turísticos a partir da 
bandeira azul 

. Termo de Responsabilidade do Viajante:  
o visitante será convidado a preencher um 
formulário online no Link >      
antes de sua chegada  e encaminhar seu 
documento e comprovante de reserva, caso 
tenha (meio de hospedagem, restaurante, 
passeio, etc) para o e-mail:
termoderesponsabilidade@prefeituradeparaty.com.br

. Permanece proibida a circulação de 
veículos turísticos (ônibus, micro-ônibus 
e vans) 

. Fiscalização reforçada em vias públicas, 
empreendimentos, comércios, de acordo 
com os diferentes segmentos que 
compõem o setor turístico, por atrativo e 
durante o final de semana

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNpHIL66kfB8PsI1AyzodmgmZivcV01l0t-oZslFfLHcBk4A/viewform)


Princípio #2
Reabrir gradativamente os atrativos 
naturais (praias e cachoeiras)

. Preparação dos atrativos: 4 toneladas 
de lixo recolhidas em mutirão de limpeza 
durante a Semana Nacional do Meio 
Ambiente (junho)  

. Reabertura progressiva com controle a 
partir da bandeira azul 

Princípio #3
Reabrir gradativamente e com 
cuidado os empreendimentos 
turísticos de forte aglomeração 
(em planejamento com o Conselho 
Municipal de Turismo - COMTUR)

.Termo de Responsabilidade 
e Projeto de Retomada Segura:
os sócios administradores e/ou representantes 
legais precisarão se comprometer com o 
município preenchendo o formulário do termo 
de  responsabilidade sanitária e projeto de 
abertura segura pelo link > 
Ao finalizar o preenchimento deverá 
encaminhar documento  para o e-mail 
termoderesponsabilidade@prefeituradeparaty.com.br

https://forms.gle/vnWS9rUYPgMQkCFH7


. Sobre limitação da capacidade de cada 
tipo de empreendimento:

Turismo náutico: as embarcações 
grandes (escunas) deverão utilizar 
30% da capacidade total; as menores 
deverão utilizar 50% da capacidade 
total;

Meios de hospedagem e 
acampamentos turísticos: a 
capacidade total da área e de leitos 
do estabelecimento não deve exceder 
50%; a capacidade total do camping 
não deve superar 50%

Bares, restaurantes e quiosques: 
a capacidade total da área do 
restaurante não deve exceder 50% 

Transportadoras turísticas e guias 
de turismo: veículos de transporte 
deverão transitar com 50% da 
capacidade e com vidros abertos

Agências de turismo e operadoras de 
mergulho: na área da recepção deverá 
ser mantida distância de 2 metros 
entre clientes e staff, garantindo a 
segurança entre eles e respeitando a 
50% da capacidade máxima da área
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IV
REPOSICIONAR 
PARATY por MEIO 
de AÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO 
EFICIENTES



Princípio #1
Alimentar o desejo de visitar a cidade 
por meio de estratégias de Marketing 
Digital

. Produção de conteúdo audiovisual de 
valorização do município

« Nos vemos em breve » 
Paraty em isolamento 

« Eu sou gastronomia »
 campanha da Cidade Criativa 

« Patrimônio Mundial: 
Cultura e Biodiversidade »  
campanha de reconhecimento de Paraty 
como Patrimônio Mundial da Unesco 

. Criação do Guia de Marketing Digital, com 
o objetivo de apresentar aos agentes que 
trabalham com turismo, cultura e meio 
ambiente, materiais para as mídias digitais

.  Produção, difusão contínua e 
impulsionamento de campanhas digitais 
unificadas e sincronizadas para maior 
alcance nas redes sociais e as linhas de 
transmissão no whatsApp



@prefeituradeparaty 
39.091 seguidores  
@turismovisiteparaty
11.855 seguidores
@culturaparaty 
7.091 seguidores 
@cinemadapracaparaty
 6.341 seguidores
@paratycidadecriativa
579 seguidores
@bibliotecamunicipaldeparaty
511 seguidores

@prefeituradeparaty
5.422 seguidores
@cinemadapracaparaty
3.420 seguidores
@culturaparaty
2.867 seguidores
@visiteparaty
2.172 seguidores 
@paratycidadecriativa
1.712 seguidores 
@bibliotecamunicipaldeparaty   
318 seguidores 
@apamarinhadeparaty
177 seguidores 

Listas de trasmissão: 
Cinema da Praça 
Secretaria de Cultura
Secretaria do Turismo



101.269
Pessoas alcançadas 

46.289
Visualizações de 3 segundos do vídeo

1.481
Curtidas

139
Comentários

1.464
Compartilhamentos



Princípio #2
Se conectar com o visitante 
mesmo a distância e manter viva 
as memórias afetivas 

.  Produção de campanhas digitais que 
visa trazer para o visitante memórias 
afetivas da cidade ou momentos que 
tem desejo de viver



. Apoio a campanhas digitais 
de valorização do destino 
#paratyparaisonoquintal, 
uma iniciativa da sociedade civil 

.  Campanhas de valorização dos 
atrativos naturais e experiências dos 
visitantes



. Publicação de notas e anúncios em 
jornais: G1, Diário do Vale e Tribuna Livre

Princípio #3
Investir na valorização do Sítio Misto, 
Paraty Patrimônio Mundial 

. Construção de Termo de Referência visando 
a contratação de empresa de consultoria para 
a elaboração e execução do Plano Estratégico 
de Marketing Turístico de Paraty, em diálogo 
com os representantes dos segmentos de 
turismo no COMTUR. Este Plano Estratégico terá 
por finalidade orientar e capacitar os segmentos 
de turismo e da cultura para relevar os desafios 
a medio e longo prazo do setor. Ainda definirá 
metas do Plano Gestor de Turismo de Paraty 
levando em consideração os ativos do município 
como Cidade Criativa pela Gastronomia, 
Patrimônio Mundial e as potencialidades ainda 
inexploradas. (em processo)

. Criação da identidade visual e da plataforma 
digital: programa unificado de identidade visual 
para a comunicação, tanto pública quanto 
privada, de forma a difundir a marca Paraty 
Patrimônio Mundial 

. Planejamento e implantação da sinalização 
turística e do Centro de Interpretação do 
Patrimônio Mundial, em parceria com a 
Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio 
Mundial - OCBPM e o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES



GARANTIR 
INFRAESTRUTURA 
de QUALIDADE

V



Princípio #1
Investimento público em 
infraestrutura de apoio ao turismo

. Reforma, pavimentação e drenagem da 
estrada Paraty/Cunha, trecho entre o trevo 
e Ponte Branca 

. Revitalização do Centro de Informações 
Turísticas - CIT

. Melhoria e ocupação da Nova Rodoviária

. Construção do Mirante da Praia do Pontal

. Novos flutuantes no Rio Perequeaçu e 
Tarituba

. Novo píer da Ponta da Juatinga 

. em curso: 
 

Revitalização dos Jardins da Praça 
da Matriz com plantação de Pancs, 
temperos e ervas medicinais nos 
canteiros 

Reforma do Cais de Turismo junto com 
a dragagem e desassoreamento da foz 
do Rio Perequaçu 



Princípio #2
Investimento público em 
infraestrutura de serviços básicos 
de acesso universal

. Reforço do Sistema Municipal de Saúde

. Reforma de Postos de Saúde 

. Implantação do Centro de Diagnóstico por 
Imagem e Agência Transfusional (previsão 
julho) 

. Saneamento: 

Tratamento e distribuição de água 
potável na malha urbana por meio da 
Parceria Públic Privada -  PPP Águas de 
Paraty
  
Melhorias na rede de distribuição de 
água em zona rural e costeira

Entrega das Estações de Tratamento de 
Esgoto – ETE da Praia Grande, Hospital 
Hugo Miranda e Tarituba com obra em 
andamento

. Dragagem do Rio Perequeaçu



. Eu Reciclo: mobilização dos restaurantes 
do Centro Histórico e Centro para 
implantação do sistema de coleta seletiva

.  Luz para Todos - acesso universal a 
iluminação: regularização e posteamento 
na zona costeira

.  Luz para Todos - novas energias: 
instalação de sistema fotovoltaíco na zona 
rural e costeira (julho)

Princípio #3
Investimento público na qualificação 
do espaço urbano

. Programa Concreto Comunitário 
(calçamento e manutenção) 

.  Construção de novas pontes 

.  Reforma e padronização de 55 pontos 
de ônibus 

. Construção do Cais Pesqueiro

. Instalação da Passarela Ilha das 
Cobras  - Centro Histórico 
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Princípio #4
Investimento público em preservação 
de patrimônio cultural e construção 
de ambientes de convivência, esporte 
e lazer

. Revitalização do patrimônio material em 
equipamento cultural: 

Cinema da Praça

Casa da Música

Biblioteca Municipal de Paraty

. Desenvolvimento equipamento esportivo: 

Áreas de lazer com quadras 
poliesportivas 

Ginásio poliesportivo

Novos campos de futebol 

Implantação de academias ao ar livre
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VI
PROMOVER o 
DESENVOLVIMENTO 
ORDENADO do 
TURISMO



Princípio #1
Gerenciamento eficaz 
dos atrativos naturais 

. Elaboração do Plano de Manejo da Área 
de Proteção Ambiental Municipal Baía 
de Paraty, utilizando metodologias de 
participação social utilizando o estudo de 
carga do Turismo Náutico da Baía de Paraty 

. Gestão participativa com apoio e diálogo 
com as Unidades de Conservação Federal e 
Estadual no município.

Princípio #2
Incentivo ao trabalho formal 

. Inventários da oferta turística - InvTur, 
formalização dos serviços e equipamentos 
turísticos e da infraestrutura de apoio 
ao turismo, sendo o instrumento base 
de informações para o planejamento e a 
gestão da atividade turística (estudo em 
progresso) 
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VII
CAMINHAR para 
SUSTENTABILIDADE: 
CULTURA e NATUREZA 
no CENTRO do 
DESENVOLVIMENTO 
TURÍSTICO



Princípio #1
Incentivar a valorização de roteiros 
de experiência ambiental e cultural

. Projeto Trilhas e Roteiros do Patrimônio 
Mundial: 200km de trilhas percorrendo o 
município e as Unidades de Conservação.
Um projeto entre a Prefeitura de Paraty, 
o ICMBio, o Inea, a Rede Nhandereko e a 
Associação Piratii de Guias de Turismo com 
apoio da WWF Brasil para realização de 
vídeos educativos direcionados à formação 
de condutores da zona costeira

. Observação de aves e conservação das 
espécies: incrementar a atividade por meio 
de formação (workshops) direcionada a 
jovens das regiões costeiras e rurais do 
município para o desenvolvimento de 
programas e roteiros

. Turismo de Base Comunitária, em diálogo 
com a Rede Nhandereko e outras iniciativas 
locais 

. Identificação de roteiros de turismo de 
aventura em diversas modalidades
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Princípio #2
Fomentar setores da economia 
solidária e criativa 

. Valorização do setor da gastronomia

Programa Cidade Criativa pela   
Gastronomia desde 2017

Implementação do Selo Gastronomia
Responsável: participação no programa
de separação do lixo e compra de
produtos da agricultura familiar

Incentivo à venda direta de produtos:
Mercado de Peixe, Feira do Produtor
Rural e Mapa do Gosto

. Valorização do artesanato local

Mercado das Artes - MAR no antigo 
Mercado do Peixe, espaço oficial dos 
artesãos desde maio de 2018 

Programa de Cadastro Nacional do
Artesão e de Carteira Nacional do
Artesão que permite participação em 
feiras e obter desconto na compra de 
insumos  

Elaboração do Mapa do Artesanato de 
Paraty – Saberes e Fazeres
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. Qualificação profisional 
 

Implantação do Centro de Formação 
em Economia Criativa -  CEFEC 
nas áreas de produção cultural, 
empreendedorismo e artes

Fo
to

:  
Er

ic
 E

st
ev

ão



Princípio #3
Reestruturação do Calendário 
Turístico e Cultural de Paraty 

. Lançamento de 2 calendários com os 
festivais e eventos, com novas datas 
comemorativas e valorização da cultura 
popular  e das comunidades

Reformulação do Calendário Turístico e 
Cultural do segundo semestre de 2020
 
Calendário Turístico e Cultural de 2021
 
Calendário dos Festejos da Serra 
e do Mar 2021

. Criação e lançamento da Agenda Cultura 
Paraty com a programação cultural que 
acontece na cidade durante a semana

. Criação do Fórum dos Eventos de 
Paraty em parceria com a Festa Literária 
Internacional de Paraty – Flip com o intuito 
de estabelecer cooperação e interação 
entre os eventos



Calendário Festejos da Serra e do Mar  2020



Princípio #4
Construção das diretrizes de 
desenvolvimento sustentável do 
município 

. Incentivar e promover parcerias 
eficazes nos âmbitos públicos, público-
privados, privados e da sociedade civil 
visando o cumprimento de objetivos de 
desenvolvimento sustentável no municipio

ex: « Não jogue seu óleo pelo ralo », um 
programa de coleta de óleo elaborado pela 
Agenda 21 local em 2009 e hoje parte do 
PROVE - Programa de Reaproveitamento 
de Óleos Vegetais da Secretaria Estadual do 
Ambiente (SEA RJ) e Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea), que recicla óleo de cozinha 
usado em todo o estado

. Avaliação dos objetivos apontados 
pelo plano Mar de Cultura de 2008 e de 
responsabilidade da Prefeitura no âmbito 
da revisão e atualização deste plano 
(em processo)

. Atualização do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Turismo do Município 
Paraty  2003 (em planejamento)



. Adequação gradativa das diretrizes de 
desenvolvimento local aos ODS - Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentáveis e às 
metas da Agenda 2030
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Prefeitura de Paraty 
Luciano de Oliveira Vidal | Prefeito  

Valdecir Machado Ramiro| Vice Prefeito  
Fabrício do Espírito Santo Soares | Secretário Executivo de Governo  
Flávio Coutinho de Souza | Secretário Adjunto Executivo de Governo 

Cristina Maseda | Secretária de Cultura  
José Sérgio Barros | Secretário Adjunto de Cultura  

Maria Leontina Gama | Secretária de Turismo  
Benedito Torres | Secretário Adjunto de Turismo 

Valmir Melonio | Secretário do Ambiente  
Mônica Nemer | Secretária Adjunta do Ambiente  

Leônidas Santana | Secretário de Finanças  
José Américo do nascimento | Secretário Adjunto de Finanças 

Heidy Kirkovits | Procuradora Geral  
Jucélia Sampaio | Sub Procuradora Geral  

Wladimir Santander | Secretário de Planejamento  
Erenice Castro Vieira | Secretária Adjunta de Planejamento 

Saulo Vieira | Secretário de Administração  
Rita França | Secretária Adjunta de Administração 
Moreno Alcântara | Controlador Geral do Município  

Sandra Maria dos Santos | Sub Controladora Geral do Município 
Gabriela Gibrail | Secretária de Educação  

Leonardo Battestin Alvarenga | Secretária Adjunta de Educação 
Adeilton Martins | Secretário de Esportes e Lazer  

Júlio Stanice Júnior | Secretário Adjunto de Esporte e Lazer 
Patricia Kunihira | Secretária de Agricultura e Pesca  

Maria Aparecida da Silva| Secretária Adjunta de Pesca 
Carlos Alberto Barros de Araújo | Secretário Adjunto de Agricultura  
Alex Nylmer | Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos  

Márcio Eleotério da Silva e André Inácio Magarão | Adjuntos de Assistência Social 
e Direitos Humanos  

Carla Lacerda | Secretária de Saúde e Defesa Civil  
Claúdio Magalhães | Secretário Adjunto de Defesa Civil 
José Carlos Ribeiro | Secretário de Obras e Transportes  

Credilson de Aguiar Cardoso| Secretário Adjunto de Obras e Transporte  
José Antônio Garrido Khaled Junior | Secretário de Urbanismo  

Márcia da Silveira Fernandes | Secretária de Habitação e Regularização Fundiária  
Petter de Souza Minair | Secretário Adjunto kde Habitação e Regularização Fundiária  

Almir Botelho | Secretário de Segurança e Ordem Pública  
Fábio de Oliveira Santos| Secretário Adjuto de Segurança e Ordem Pública  

 
Comunicação Institucional  

Marcos Meirelles  
Sullamita Veloso

Equipe Técnica 
Átilla de Oliveira

Clara Melo Cid Schueng
Laíse Costa

Luara Marques
Marcos Maffei

Mirian Machado
Milton Batista

Paula Fabricante
Paula Soares

Rosana Gonçalves
Simone Gil Braz

Tadeu Melchiades Filho 
Yara Ercolin

Consultoria
Sandrine Ghys | Créativité Comunicação & Produção Ltda 

Apoio Institucional 
Fundação SOS Mata Atlântica 
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