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II CNC RIO DE JANEIRO
Conferências do Estado do Rio de Janeiro

REUNIÃO COM MARICÁ E RIO BONITO

No dia 15 de Setembro no Palácio Gustavo Capanema, se reuniram os municípios de Maricá e Rio Bonito com a equipe do MinC,
estiveram presentes de Maricá, Myrtes Almada, Sady Bianchin e Alvaro Jorge C. Ferreira da Secretaria de Cultura de Maricá e Raul
Tolledo, Facilitador Cultural e membro da CIA Teatro Máscara. De Rio Bonito esteve presente
Ana Maria Alves de Figueiredo, Secretária Municipal de Educação e Cultura, da Equipe do
MinC estiveram presentes Ana Lúcia Pardo, Chefe de Divisão de Políticas Culturais da
Representação Regional do MinC, Reginaldo Magalhães, Bruno Tarin, Facilitador da II CNC e
o Prof. Adair Rocha, Representante da Regional do MinC RJ/ES. Também estiveram
presentes representantes da Sociedade Civil para acompanharem a reunião, Paulo Dulci de
Assis, estudante de Produção Cultural  da Universidade Cândido Mendes e Regina Lúcia
Gomes de Sá do Grupo Sardheserj e do Centro Cultural Cartola.

Durante a conversa com os municípios o Prof. Adair Rocha ressaltou o papel e a importância das Conferências municipais na
construção de uma política cultural nacional:

“O papel  é ter uma política pública de cultura com o Sistema Nacional de Cultura, com o Plano Nacional de Cultura, a assim
chamada Gestão Territorial. O município muitas vezes precisa do MinC mas com a Gestão Territorial iremos dividir as
funções na implementação das Políticas Culturais, significa descentralizar as ações de cultura”

Prof. Adair  então expõe aos participantes da reunião, a importância da Sociedade Civil nos processos de formulação e
implementação de Políticas Culturais, dizendo:
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« Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Votação do Plano Nacional de Cultura (PNC) »

“Quem faz cultura é o povo, o papel dos gestores culturais é criar as condições para que o povo faça cultura”

Ana Lúcia Pardo do MinC também ressalta:

“As Conferências são o lugar e espaço para que a Sociedade Civil junto com o
Poder Local formulem propostas e diretrizes para se consolidar uma política
pública cultural local, não adianta ficar só levantando problemas é importante
propor soluções e as Conferências são o espaço ideal para realizar isso”

E complementa dizendo que é papel do Gestor Cultural escutar e valorizar os agentes
culturais local.

Mais informações sobre as datas e localizações das Conferências Municipais do Rio de Janeiro podem ser encontradas nesse Blog
na página Agenda.

iicncrj
09/16/2009

3 COMMENTS

O que você acha?
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.

Raul Tolledo
09/16/2009

Gostaria de agradecer a equipe da reunião que foi esclarecedora em vários pontos para que a Conferência Municipal seja um
sucesso.

Luiz Augusto F. Rodrigues
09/17/2009

Parabenizo Maricá pela preparação de sua Conferência de Cultura, e -na qualidade de presidente do Conselho de Cultura de Niterói-
coloco-me à disposição para contribuir no que for possível.

Marcelo Correia Presidente Instituto Grão
09/17/2009

Acho ótima esta iniciativa. Necessitamos de uma política pública eficaz em Maricá, e através da participação temos maiores
oportunidades de realizações! 
Pasabéns!
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