
BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

MinC O Ministério Secretarias SCDC - Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural Notícias SCDC
V Teia Regional do Centro-Oeste

V Teia Regional do Centro-Oeste

A secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do MinC, Márcia Rollemberg, esteve presente
nas atividades da V Teia Regional do Centro-Oeste realizada na cidade de Campo Grande (MS),
entre os dias 11 a 13 de julho. Ela participou da cerimônia de abertura do V Fórum Regional dos
Pontos de Cultura – Perspectivas do Cultura Viva, na sexta-feira (12), juntamente com a diretora
de Educação e Comunicação do MinC, Juana Nunes.

A V Teia Centro Oeste é um grande
encontro da diversidade cultural que reúne
representantes dos Pontos de Cultura dos
estados do Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Goiás e do Distrito Federal para a troca
de experiências sobre suas atividades,
saberes e fazeres, além de discutirem as
políticas e as diretrizes para o setor,
visando o fortalecimento das ações do
Programa Cultura Viva. O encontro contou
também com uma Mostra Artística e de
Artesanato dos Pontos de Cultural da
região.

Em sua fala, na abertura do fórum, a
secretária fez uma explanação sobre o futuro do Programa Cultura Viva, falou sobre a pauta de
discussão da 3ª Conferência Nacional de Cultura (CNC), que será realizada em novembro de 2013,
em Brasília, informou aos presentes sobre a tramitação no Congresso Nacional da legislação
pertinente à Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do MinC e comemorou a adesão de
todas as instituições do Ministério da Cultura aos editais da diversidade cultural que acabaram de
ser lançados: o edital para realizadores negros e o edital para a as expressões artísticas das
mulheres.

Ela disse que a Teia Regional cumpre um papel muito importante ao conectar as Redes de Pontos
de Cultura aos gestores federais e dos estados do MT, MS, GO e DF, além de trazer novas
energias para os gestores públicos, com as apresentações culturais de jovens artistas. "O evento",
destacou a secretária, " fortalece a gestão compartilhada dos pontos, com um diálogo
democrático, amplia as esperanças dos gestores do MinC em consolidar o programa Cultura Viva
como uma política nacional, dentro do Sistema Nacional de Cultura (SNC)", afirmou.

O representante do Grupo de Trabalho de
Matriz Africana na Comissão Nacional dos
Pontos de Cultura, Lula Dantas, presente no
encontro, destacou a importância da
realização da V Teia Regional do Centro-
Oeste. "Este é um momento de renovação
das nossas reivindicações e também de
elaboração de nossa pauta de discussão a
ser levada para 3ª Conferência Nacional de
Cultura", comentou. Ele disse que os Pontos
de Cultura do Centro-Oeste vão levar a
proposta de transformar o Programa
Cultura Viva em uma política de Estado,
para garantir a originalidade dos conceitos
do programa, tais como a autonomia e o
protagonismo da sociedade civil nas ações dos Pontos de Cultura.

Autoridades Presentes

A Fundação Cultural do MS foi a entidade anfitriã do encontro regional e esteve representada pelo
seu diretor -presidente, Américo Calheiros. Também estiveram presentes na Teia Centro-Oeste a
representante da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura no MS, Andrea Freire, o representante
da Secult/GO, Décio Coutinho, a gestora da Rede Estadual de Pontos de Cultura do MT, Cinthia
Mattos, o coordenador da Rede Municipal de Pontos de Cultura Goiânia (GO), Edson Fernandes de
Santana, o subsecretário da Diversidade Cultural do DF, Preto Rezende e o representante da
Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, Luiz Carlos Dantas.
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