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PNSB –  

Parque Nacional da Serra da 

Bocaina. 

 

Representante: Biólogo M.Sc. Thiago Rabello -  Coordenador de Uso Público 
do PNSB. Francisco Livino - Chefe do Parque Nacional da Serra da Bocaina 

MISSÃO: Preservação de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

POLÍTICA: Agir na proteção ambiental e na promoção do desenvolvimento 
através das atividades turísticas e científicas com ordenamento e qualidade. 

METAS: (2017/2018) Consolidação das estruturas turísticas da Trindade, 
Paraty-Cunha, Pedra da Macela e Sertão do Mambucaba. 



PNSB–Parque Nacional da Serra da Bocaina. 

Representante: Biólogo M.Sc. Thiago Rabello -  Coordenador de Uso Público do 
PNSB.  



 Pousada  Villas  de  Paraty  

POLÍTICA: Ambiental: - Seguir legislações vigentes; - Utilização racional e correta dos 

Recursos Naturais em toda a infraestrutura e serviços prestados; - Incentivar a 

conscientização e responsabilidade ambiental à hóspedes e colaboradores. Sócia-Cultural- 

Seguir legislações vigentes; - Incentivar a conscientização e responsabilidade sociocultural 

município; (valorização das riquezas locais e direitos dos cidadãos); - Contribuir ao meio 

social em que se situa, participando de ações locais e individuais. Econômica: - Seguir 

legislações vigentes; - Ter rentabilidade econômica maior ou igual a índices econômicos; - 

Retorno investido em longo prazo; 

METAS: (2017/2018): Ser referência até 2020 em meio de hospedagem através de um 

atendimento de qualidade e excelência na prestação de serviços, integrado à sociedade e aos 

atrativos turísticos e culturais do município, de forma sociavelmente justa e ambientalmente 

responsável.  
VISÃO E  VALORES :  Ética é um conjunto de regras e valores morais dos bons costumes e princípios que 

norteiam a conduta humana na sociedade. Ou seja, você tem que ser dentro e fora da empresa a “mesma pessoa”, ou 

seja, ter e defender os mesmos valores e condutas.: A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento 

social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as 

leis, está relacionada com o sentimento de justiça social.  Honestidade e integridade: A honestidade no ambiente de 

trabalho não se resume apenas a não roubar. É qualidade ou caráter de um individuo em ser correto, descente. É 

contribuir para manter o bom nome da empresa e dos colaboradores que aqui trabalham, não espalhando assuntos 

confidenciais ou não prejudicar os colegas, o chefe ou a empresa. É evitar usar outros recursos da empresa em benefício 

próprio, como telefone, carro, ferramentas e até materiais de escritório como caneta e impressora. Respeito e simpatia: 

Valores fundamentais para o caráter de um colaborador, respeito e simpatia significam a demonstração de consideração, 

afinidade e carinho que temos com o próximo em manter o bem estar, seja em uma conversa, gestos, recados por 

escritos, etc. Um atendimento cordial, com sorriso no rosto, com tom de voz ameno, linguagem correta é de um valor de 

extrema importância para nós da empresa seja com o cliente e hóspede como com seu colega de trabalho e chefia. 

Compromisso e Responsabilidade:   Compromisso e Responsabilidade são valores assumidos pelo colaborador que 

permitirão sua permanência e o crescimento profissional dentro da Empresa.  

Não repassar problemas, não adiar serviços e tarefas, ou até mesmo privar informações importantes, são formas 

de avaliar esses valores e a relação do colaborador com a sua função, equipe ou empresa. Companheirismo (Trabalho 

em Equipe): A lealdade e cumplicidade, junto ao caráter da pessoa: humildade, tolerância, inteligência emocional e 

companheirismo devem fazer parte do perfil do colaborador que integra a equipe, setor e empresa.  Não somos 

obrigados a termos afeto ao nosso chefe ou colegas de trabalho, mas devemos nos relacionarmos sem prejudicarmos a 

equipe ou empresa com situações ou ocorrências realizadas por nós. Temos que ter ciência de que fazemos parte dos 

serviços prestados pela equipe e que mesmo sendo esta parcela pequena, ela também é responsável pelo resultado final 

seja positivamente ou negativamente. 

Representante: Murilo Monticeli - Gerente Geral 

MISSÃO:  proporcionar o repouso e lazer do nosso 

hóspede, através de um atendimento simpático, diferenciado e 

de qualidade, que ajude a transformar a estadia de nossos 

clientes em Paraty em momentos inesquecíveis de sua vida, 

preservando e respeitando o ambiente em que esta inserida. 



MISSÂO: Assegurar a proteção do ambiente natural, que abriga espécies raras e ameaçadas 
de extinção, paisagens de grande beleza cênica, sistemas hidrológicos da região e as 
comunidades caiçaras integradas  no ecossistema da APA Cairuçu  

POLÍTICA: Lei nº 11.516/2007 - Cria o ICMBio; Lei nº 9.985/2000 – (SNUC) Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (Decreto 5.758/2006 – (PNAP) Plano Estratégico Nacional de 

Áreas Protegidas; Decreto nº 6040/2007 - Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais.) Lei nº 9605/1998 – Lei de Crimes Ambientais; Lei nº 
11.928/2006 – Lei da Mata Atlântica; Lei nº 12.651/2012 – Código Florestal 
Brasileiro; Lei nº 9.433/1997 - Política Nacional de Recursos Hídricos. 
 
METAS: As prioridades 2017 são: Concluir a revisão de seu Plano de Manejo;  Implementar o 

Plano de Ação do CONAPA (com ações direcionadas ao desenvolvimento sustentável: 

Agroecologia,  Turismo de base comunitária,  Cultura Hídrica e Saneamento básico e Plano de 

comunicação.   E atingir metas de melhoria de desempenho institucional e administrativo 

para o atendimento à sociedade (respostas à procedimentos judiciais, autorizações, 

verificação de denuncias, etc.) 

Representante: LILIAN LETÍCIA MITIKO HANGAE – Chefe. 



Representante: LILIAN LETÍCIA MITIKO HANGAE – 

Chefe da APA do Cairuçu.  



LEPAC -  Laboratório de Estudos e Pesquisas em 
 Artes e Ciências da Unicamp em Paraty  

Representante: Biólogo Ph.D. Carlos Fernando S. de Andrade -  Coordenador. 
 

MISSÃO: Criar e desenvolver atividades de extensão da comunidade acadêmica da 
Unicamp em diversas áreas do conhecimento junto às comunidades da região de Paraty.  

POLÍTICA: Interagir com as comunidades locais de forma simples e direta, apartidária e 
ética, com projetos voltados às suas demandas. Integrar outras comunidades acadêmicas e 
propostas locais. 

METAS: (2017/2018) Melhoria do Programa Carbono Compensado Lepac, lançamento 
do projeto Meliponicultura junto à nova sede e novas parcerias em educação com escolas 
(CIEP), ONGs (ITEMA e [N]úcleo) e iniciativas (Folha do Litoral da Costa Verde). 



Representante: Biólogo. Carlos Fernando S. de 
Andrade -  Coordenador. 



Representante: Silvio L. Velloso  - Diretor 
 
 MISSÃO: Produzir e promover Educação e Assistência em todas as possibilidades. 
 
POLÍTICA: Apoiar entidades e pessoas nas áreas educativas e assistenciais, espaço para 
instalação e infraestrutura.. 
 
METAS: (2017/2018)- Consolidar e ampliar alguns apoios que já estão implantados como do 
LEPAC; “Grupo da Massagem Paraty”; Satory (produtor de bonsai); Vandário 
Paraty(orquídeas); ISA-BR(!); FEFA(centro espírita); ‘Marcenaria’(5 marceneiros, áreas 
diversas); Loja da Flora; Manel e Danilinho (produtores de mudas); Messias (compostagem); 
Tigrão(escultor); Monica Jarma (ioga). Apoiar novas iniciativas de universidades, como da 
UFRJ.  

IPEA - Instituto Paraty de 
Educação e Assistência 



IPEA - Instituto Paraty de Educação e Assistência 

Representante: Silvio L. Velloso  - Diretor 



MISSÃO: Desenvolver a aplicar tecnologias para 
resgatar e democratizar o conhecimento. 
  
VISÃO:   Ser um polo agregador de práticas 
experimentais e inovação. 

METAS: (2017/2018)-  Promover seu ESPAÇO DE MULTIMÍDIA (Infraestrutura – Sistema de 
videoconferências e transmissão ao vivo com internet de fibra ótica. Amplas áreas cobertas, 
salas de apoio e estrutura de cozinha e banheiros. Amplo uso do Auditório (Local para 
exposições, cursos e eventos).  Promover o uso do Estúdio de Vídeo ( Debates da Agenda 21,  
Shows da Sexta Básica, etc..).  Uso do Estúdio de Áudio (Produção, gravação e espaço para 
ensaios musicais, CD Coroas Cirandeiros, Gravação com artistas locais para programas da 
Rádio Núcleo. Da Rádio Núcleo Paraty (produção e difusão musical, difundir artistas locais 
apresentando sua produção autoral ou de artistas nacionais consagrados. Priorizar a música 
brasileira (compositores, instrumentistas ou intérpretes). Recuperar Acervo Eco TV 
(digitalização de aproximadamente 1900 fitas gravadas). Consolidar Parcerias com SESC 
Paraty; Aliança de Responsabilidade por Cidades Sustentáveis; FOLHA DO LITORAL ; 
SATURNA FILMES e entidades correlatas.  

Representante: Walmes Galvão – 
 Relações Públicas [N]úcleo 



ACIP -  Associação Comercial e Industrial 
 de Paraty 

Representante: Anderson Terra, Presidente. 



IHAP - INSTITUTO HISTORICO E ARTISTICO DE PARATY. 
Representante: Amauri Barbosa 



VALDEMIR FERREIRA (Pipoca) - Representante da 
Secretaria de Educação- Prefeitura de Paraty 



Representante: Domingos de Oliveira 
MISSÃO: Promover o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável das comunidades da 
Região da Costa Verde tem, através das mais de 145 edições impressas e mais de 300 vídeos 
documentários, produzidos pela TV Flitoral21, uma reflexão e uma ação contínua e integrada 
sobre questões como Educação Ambiental,  Turismo Sustentavel de Base Comunitária, 
Planejamento Estratégico Agenda21,  etc.     Dando continuidade a este empreendimento 
comunitário, o Jornal Folha do Litoral reafirma a sua missão e contamos, mais uma vez, com a 
colaboração dos parceiros, anunciantes,assinantes, colaboradores e Amigos.           
                                                Abaixo:        Projetos – Promovidos pelo Folha do Litoral.     

Folha do Litoral Costa Verde 
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