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Pontos de cultura da Região Serrana discutem políticas públicas

Começou ontem ( dia 21), em São Pedro da Serra, no município de Nova Friburgo, o I Encontro Regional Comcultura &
Microteia Serrana. O evento, que vai até domingo (dia 24), reúne gestores públicos de 16 prefeituras e representantes de 27
pontos de cultura da região serrana fluminense.

A Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Marta Porto, e o Representante Regional do MinC no
Rio de Janeiro e no Espírito Santo, André Diniz, participarão dos debates. O encontro é financiado pelo MinC e tem o apoio da
Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro e da Comissão de Cultura da Assembléia Legislativa (Alerj).

A programação inclui cinco mesas sobre os temas : Políticas Culturais em Destaque – Cultura e Cidadania; Sistemas de
Cultura – o CPF da Cultura (conselho, plano e fundo); Programa Cultura Viva e Projeto de Lei Cultura Viva; A Cultura na
Reconstrução da Região Serrana; e Cultura, Desenvolvimento e Cidadania.

Além das mesas, serão realizados um plantão de prestação de contas, uma oficina sobre práticas participativas de gestão nos
pontos de cultura e visitas livres à Biblioteca Volante sobre Políticas Culturais. Na programação cultural paralela , estão
previstos um baile tradicional rural e exibições de mineiro pau, folia de reis, xote de roda, folguedos e rodas. O evento será
encerrado no domingo com um Cortejo Cultural.

Os pontos de cultura do Estado do Rio de Janeiro se reúnem em sete microteias regionais.E o encontro da Microteia Serrana é
o terceiro realizado até agora. As Microteias da Região Noroeste e da Baixada Fluminense já se reuniram e, até o final deste
ano, estão previstos os encontros das Microteias das Regiões Centro-Sul, Oceânica, Norte Fluminense e da Costa Verde.Os
três primeiros eventos foram financiados com recursos do Prêmio Tuxaua lançado em 2009 pela Secretaria da Cidadania
Cultural do MinC. Os pontos de cultura estão agora pleiteando novos recursos para financiar os próximos encontros.

O principal objetivo das microteias é criar ou reforçar os canais de comunicação entre os pontos de cultura, beneficiando
principalmente os pontos localizados no interior do Estado, longe da capital. Este entrosamento facilita a troca de experiências
e a implantação das políticas públicas de cultura, assim como a divulgação de manifestações culturais regionais menos
conhecidas nas grandes cidades.
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