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PARTICIPANTES SE DIVIDEM EM CINCO GRUPOS PARA ELABORAÇÃO
DE ESTRATÉGIAS

por: conferencianacional, em Notícias no dia 25/02/2010

Na manhã desta quarta-feira, os participantes se dividiram em cinco grupos de trabalho, conforme o
documento norteador da II Conferência Nacional de Cultura: Produção simbólica e diversidade
cultural, mediado por Paulo Knauss; Cultura, Cidade e Cidadania, mediado por Ana Maria de Almeida
Camargo; Cultura e Desenvolvimento Sustentável, mediado por Carmen Moreno; Cultura e
Economia Criativa, mediado por Lúcia Maria Velloso de Oliveira; e Gestão e Institucionalidade da
Cultura, mediado por José Maria Jardim.

Ao longo de toda a quinta-feira (24 de fevereiro), eles discutem propostas e elaboram duas
estratégias em cada um dos eixos. Na sexta-feira (dia 25), todos os participantes se reúnem em
plenária para escolher, por voto, a estratégiade cada eixo. Elas serão encaminhadas para a
sistematização na II CNC e todas as demais serão incorporadas ao documento norteador dos planos
setoriais.
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Parabéns pela organização, estivemos presente na pré-conferencia
setorial de arquivos no Rio de Janeiro, representando Mato Grosso do
Sul.

 Nossa participação nos debates fora nos grupos de trabalho, do José
Maria Jardim e da Lúcia Maria Velloso. se tiverem fotos destes
momentos, mande para nós por favor.

Tereza
Gonçalves
10 de março

Desenvolvido por Rafael Lucas, Marcos Maia e Guilherme Aguiar, da equipe Xemelê /
Cultura Digital - membros da comunidade WP-Brasil.
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