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Entre os dias 2 e 6 de março, 60 Pontos de Cultura das redes dePontos de Cultura Alagoas e Sergipe, presentes em 32
municípios, fazem seu primeiro encontro na cidade alagoana de Maragogi.

O  fortalecimento das políticas culturais por meio do intercâmbio entre gestores de Pontos de Cultura, a articulação e
integração de Redes de Pontos de Cultura com a transferência de tecnologia e experiência são objetivos do encontro, que
também é preparatório para a participação no 4º Encontro Nacional de Pontos de Cultura - Teia Brasil 2010: tambores
digitais, que terá lugar em Fortaleza, CE (25 a 31 de março).

A programação, cujo encerramento acontece dia 6 com plenária e mostra artística, destaca atividades como Convivência de
Pontos de Cultura, Oficinas Técnicas voltadas à comunicação e cartografia cultural, Fórum Intermunicipal e Estadual e mostra
e exibições videográficas com o tema "Visibilidade e sustentabilidade dos Pontos de Cultura". Veja a programação
completa aqui.

A partir dos encontros nacionais de Pontos de Cultura, realizados desde 2006, informa a organização do evento, ficou evidente
"a necessidade de promoção da convivência entre os Pontos de Cultura, discutindo seus problemas e se fortalecendo junto às
políticas culturais que promovem o desenvolvimento social nas diversas instâncias". Outras informações: (82) 8833.5881.

Fonte: Divulgação Teia AL/SE
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