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Ministra Ana de Hollanda assina plano de cooperação com o 
Uruguai

Os ministros da Cultura do Brasil, Ana de Hollanda, e 
da Educação e Cultura do Uruguai, Ricardo Ehrlich, 
firmaram na noite de terça-feira (26), a Declaração de 
Montevidéu, documento que sela um plano de 
cooperação entre os dois países na área cultural para 
os próximos anos. A assinatura, feita no edifício sede 
do Mercosul, em Montevidéu, encerrou o encontro 
bilateral de dois dias, marcado para a pactuação de 
políticas públicas.

Ficou definida a realização de ações conjuntas nas áreas de cidadania e diversidade 
cultural; economia e indústrias criativas; audiovisual; patrimônio cultural; intercâmbio de
expressões artísticas; livro, leitura, literatura e bibliotecas; e cultura dos 
afrodescendentes. As políticas já vinham sendo negociadas entre os dois países desde a 
assinatura do Protocolo de Intenções na área cultural, firmado em maio deste ano, por 
ocasião da visita oficial da presidenta Dilma Rousseff ao Uruguai.

Leia +

Encontro no Espírito Santo discute pontos de cultura

A implantação de 20 pontos de cultura em municípios capixabas, contemplados em edital
publicado no final de 2010, foi o principal assunto do encontro que reuniu em Vitória, na 
última quarta-feira (dia 27), o Chefe da Representação do Ministério da Cultura no Rio de
Janeiro e no Espírito Santo, André Diniz; o Subsecretário de Estado de Cultura do Espírito
Santo, Erlon Paschoal; e a Subsecretária de Patrimônio Cultural, Joelma Consuelo 
Fonseca e Silva.

O encontro serviu para esclarecer diversas dúvidas sobre as medidas administrativas 
necessárias à criação dos pontos de cultura. Como parte integrante do programa Cultura 
Viva, o principal objetivo dos pontos é estimular e valorizar as expressões culturais 
desenvolvidas em todas as regiões, principalmente nas áreas mais carentes, promovendo
a inclusão social.

Leia +

Dia do Jongo comemorado com festa no MinC

O Dia do Jongo foi comemorado com uma audiência 
pública e grande festa no Palácio Capanema, no centro 
do Rio de Janeiro, no último dia 26 de julho. O evento 
reuniu cerca de vinte grupos de jongueiros de diversos 
municípios fluminenses, de três cidades paulistas 
(Piquete, São José dos Campos e Guaratinguetá) e de 
uma cidade mineira (Carangola). A audiência pública foi 
promovida pela Comissão de Educação e Cultura da 
Assembléia Legislativa , em parceria com o Ministério da 

http://www.cultura.gov.br/site/2011/07/28/encontro-no-espirito-santo-discute-pontos-de-cultura/
http://www.cultura.gov.br/site/2011/07/27/declaracao-de-montevideu/


Cultura (MinC).

O Representante Regional do MinC, André Diniz, destacou que nos últimos oito anos o 
Ministério tem atuado em parceria com a sociedade para resolver diversos problemas 
relacionados à cultura e acrescentou: “ Em breve avançaremos ainda mais neste diálogo 
e nesta cooperação.” Já o representante da Fundação Palmares, Rodrigo Nascimento, 
propôs a criação de agendas casadas do MinC, da Alerj e das prefeituras para que “o 
jongo crie corpo nos municípios”.

Leia +

Região Serrana/RJ quer regular ações culturais em situação de 
emergência

Os municípios da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro estão propondo a criação 
de um Protocolo da Cultura, que estabeleça normas para a realização de ações culturais 
em situações de calamidade provocadas por desastres naturais. O assunto foi discutido 
na I Microteia dos Pontos de Cultura da Região Serrana,  no período de 21 a 24 de julho 
último, em Nova Friburgo.

Durante o encontro, ficou acertado que o protocolo será elaborado por um grupo de 
trabalho composto por integrantes da Representação Regional do MinC,  da Secretaria de
Estado da Cultura do Rio de Janeiro, do Fórum de Gestores  Municipais de Cultura e dos 
pontos de cultura, sob a coordenação da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural 
(SCDC) do MinC.

Leia +

Outras notícias em destaque:

• Funarte reabre o Teatro Dulcina | Bibi Ferreira, Nathália Timberg e Marília Pêra 
participam da homenagem a Dulcina de Moraes (Leia +)

• 5ª Primavera de Museus | Inscrições até 12 de agosto (Leia +)

• Carta da Funarte | Presidente Antonio Grassi conclama todos para o diálogo e o 
entendimento (Leia +)
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