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MinC Início Notícias Destaques TEIA do Encantamento 2012

TEIA do Encantamento 2012

O Ministério da Cultura, por meio da Secretaria da Cidadania e da Diversidade
Cultural (SCDC/MinC) e da Representação Regional do Rio de Janeiro e Espírito
Santo realizam, de 24 a 26 de agosto, no município de Paraty, a TEIA do
Encantamento 2012. O evento acontecerá no Quilombo do Campinho da
Independência e reunirá representantes dos Pontos de Cultura e das
instituições governamentais, além de artistas. O encontro, em sua IV edição,
será realizado em parceria com o Fórum dos Pontos de Cultura do RJ, com a
Secretaria de Cultura do Estado, e com a prefeitura de Paraty.

A TEIA do Encantamento 2012 terá em sua abertura oficial no dia 24, que
acontece a partir das 17h, na Casa de Cultura de Paraty (Rua Dona Geralda,
177), a participação da secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do
MinC, Márcia Rollemberg, da secretária de Cultura do Estado, Adriana Rates e

do secretário de Cultura de Paraty, Amaury Barbosa.

Também estarão presentes o presidente da Fundação Cultural Palmares (FCP/MinC), Eloi Ferreira,a diretora de Educação e
Comunicação para a Cultura do MinC, Juana Nunes, a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN/MinC), Cristina Lodi, o presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do RJ, deputado Robson Leite, e
do representante do Fórum dos Pontos de Cultura do RJ, Roque Gonzales.

A abertura oficial da Teia terá ainda apresentações culturais como a do Coral Indígena Guarani, seguida do espetáculo "Nada
além de dois minutos", realizado por 10 pontos de cultura. A partir das 21h será realizado ainda cortejo animado pelos
ponteiros e Banda Santa Cecilia. E das 22h30 às 24h, acontece o Sarau do Encantamento na Secretaria Municipal de Paraty,
com apresentações dos Pontos de Cultura.

Os dias 25 e 26 serão voltados para debates sobre as realizações e perspectivas do Programa Cultura Viva, quando a
secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural, Márcia Rollemberg, falará sobre as ações do MinC para o fomento das
ações dos Pontos de Cultura. Os participantes do evento integrarão ainda três grupos de trabalho que terão como temas:
Cultura, Comunicação e Eventos; Cultura, Diversidade e Políticas Públicas; e Cultura, Território e Sustentabilidade.

Além de consolidar e fortalecer a rede estadual de Pontos de Cultura e promover o diálogo com o poder público, o evento tem
como objetivo valorizar as comunidades tradicionais caiçaras, indígenas e quilombolas da região. O Estado do Rio de Janeiro
tem 441 Pontos de Cultura e 15 Pontões.

Confira a Programação da TEIA.

(Texto: Heli Espíndola, Comunicação/SCDC)
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