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MinC Início Notícias Destaques Caravana da Cidadania e da Diversidade Cultural

Caravana da Cidadania e da Diversidade Cultural

Com o objetivo de apresentar propostas e refletir sobre caminhos para as
políticas públicas no campo da cidadania e da diversidade cultural, a secretária
do Ministério da Cultura, Márcia Rollemberg, esteve em Belém para mais uma
Caravana da Cidadania e da Diversidade Cultural.  O evento, realizado em
parceria com a Fundação Tancredo Neves, aconteceu nesta terça-feira (14), às
14h30, no Cine Líbero Luxardo – Centur.

O encontro também se propôs a ampliar o diálogo com fóruns e dirigentes de
cultura de estados e municípios de todo o país, com o objetivo de fortalecer as
ações e programas já existentes, repactuar estratégias e iniciar futuras
parcerias. Estiveram presentes cerca de 60 pessoas dentre diversos
segmentos da sociedade, artistas, produtores, gestores, coletivos, grupos do
setor cultural e participantes dos Programas Cultura Viva e Brasil Plural.

Segundo Márcia Rollemberg, a Caravana já passou por 14 estados e a sua vinda ao norte foi importante para que fossem
percebidas suas peculiaridades. "A Região Norte traz características muito específicas e nós estamos aqui para buscar
alternativas e pensar soluções", afirmou.

A secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural também destacou que a SCDC vem procurando travar diálogos a fim de
aperfeiçoar suas políticas e programas. "Todo processo de acompanhamento e fiscalização que a gente tem feito agora com
os 29 pontões consideram toda uma escuta junto à comunidade e às lideranças, não só especificamente do Ponto, mas
também a validação daquele trabalho do ponto diante da comunidade. E isso tem sido muito rico porque os depoimentos da
comunidade são depoimentos muito sinceros de quem usufrui daquele trabalho" destacou Rollemberg.

Durante a Caravana, a secretária traçou um breve histórico do Programa Cultura Viva, definindo-o em números e
apresentando dados gerais dos pontos e pontões e sua evolução ao longo dos anos. Márcia Rollemberg ainda esclareceu as
dúvidas do público com relação ao repasse dos recursos, prestação de contas, Sistema Nacional de Cultura e Custo
amazônico.

Visitas e reuniões

Antes da Caravana, Márcia Rollemberg também participou de uma reunião com o Secretário de Estado de Cultura, Paulo
Chaves, a Gestora da Rede de Pontos do Estado, Catarina Brito e a Diretora do Departamento de Pesquisa Experimental,
Margareth Godim. Durante a reunião foi apresentado à secretária um mapeamento dos Pontos de Cultura do Pará, mostrando

a situação em que se encontram e destacando as dificuldades pelas quais
alguns pontos vêm passando. Catarina Brito citou a questão do Custo
Amazônico, que se faz evidente devido às grandes distâncias e o difícil acesso
a determinadas regiões.

Discutiu-se também a necessidade de uma maior assistência às comunidades
quilombolas. No que diz respeito à distribuição de recursos financeiros,
Catarina Brito frisou que o problema central não é a distribuição dos recursos,
e sim as condições de acesso e gestão deles por parte de certas comunidades.
Ao final, Margareth apresentou um diagnóstico envolvendo a gestão cultural,
os recursos públicos e a sustentabilidade.

Enquanto estava em Belém, Márcia Rollemberg também visitou os Pontos de
Cultura Piratas da Batucada e Ninho do Colibri, onde pôde conhecer um pouco mais dos projetos por eles aplicados e a forma
como eles fazem cultura.
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