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Andila, Ponto de Cultura Kahngág Jãre, de Ronda Alta
foto: Leandro Anton

Pontos de Cultura na 4ª Conferência Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul
Publicado em 9 de outubro de 2013 por Marcos Goulart

 

A 4ª Conferência  de Cultura do Rio Grande do Sul foi realizada de 30 de
setembro a 02 de outubro na cidade de Lajeado e teve forte presença e
atuação dos Pontos de Cultura. Estiveram presentes com delegados 12
pontos de cultura, Campo da Tuca, Coletivo Feminino Plural, Biblioteca
Social Mundial e Quilombo do Sopapo de Porto Alegre, Morada da Paz
de Triunfo, Artestação de Rio Grande, Capoeira Cultura que Une de
Caxias do Sul, CUCA DCE Fevale de Novo Hamburgo, Trocando Ideia de
Jaguarão, CTG Clareira da Mata de Caçapava do Sul e Associação
Capoeira Angola Palmares de Canoas.
Ao final da conferência foram escolhidos três delegados da Rede dos
Pontos de Cultura do Rio Grande do Sul para a Conferência Nacional

que será em Brasília de 26 a 29 de novembro. Os delegados são Leandro Anton do Quilombo do Sopapo, Denise
pelo Morada da Paz e Andila Belfort como observadora pelo Kahngág Jãre.
São resoluções da Conferência Estadual que este delegados estarão levando à Conferência Nacional: a
democratização dos meios de comunicação (desconcentração e controle social de conteúdos); fortalecimento dos
fundos e inversão da centralidade em relação à isenção fiscal; fortalecimento do Cultura Viva (ampliação da rede
de Pontos de Cultura, dos recursos, regionalização) entre outras.
Publicado em Sem categoria | Deixar um comentário

Relato da Primeira Reunião da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura RS
Publicado em 19 de fevereiro de 2013 por Marcos Goulart

Nos dias 18, 19 e 20 de janeiro ocorreu, em Porto Alegre, no Casarão do
Arvoredo, a primeira reunião da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura
do Rio Grande do Sul, que foi eleita e devidamente empossada no Teia RS
ocorrido em novembro de 2012 em São Leopoldo. A reunião contou com a
presença de representantes regionais da comissão, regional do Minc,
Sedac-RS e outras pessoas interessadas em discutir a organização da rede
estadual dos Pontos de Cultura do estado.

No dia 18, abertura da nossa reunião, contamos com a presença de Margareth Moraes (Regional do Minc) e João
Pontes (Sedac-RS), que contribuíram com a discussão sobre os apoios institucionais possíveis para a rede dos
pontos, pensando em formas de viabilizar Teias regionais e municipais. Além disso, levantou-se a discussão sobre
a possibilidade de os pontos de cultura terem um espaço na programação da TVE-RS e FM Cultura. Por outro
lado, a fala de João Pontes ressaltou a vontade política tanto do governador do estado, Tarso Genro, quanto do
secretário de cultura, Luiz Antonio de Assis Brasil, em dar mais espaço e apoio aos pontos de cultura do estado.

A representante regional do Minc, Margarete Moraes, se disse muito contente com a articulação dos pontos e
ressaltou a importância da descentralização da cultura para o projeto dos pontos de cultura. De outro modo, se
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disponibilizou em buscar apoios à rede estadual dos pontos de cultura,
bem como estabelecer um diálogo com Roque Jacoby (secretário de
cultura  de Porto Alegre) no sentido de fortalecer os Pontos de Cultura de
Porto Alegre.

Discutiu-se a possibilidade do Teia
Nacional, previsto para acontecer
nesse ano, ser no Rio Grande do
Sul, bem como formas de articular a rede dos pontos, tendo em vista que
houve, certa desmobilização dessa rede. Nesse sentido, pensou-se em
formas de buscar informações sobre o Programa Cultura Viva, buscando
dar subsídios aos novos pontos de cultura que irão ingressar na rede
estadual dos pontos. Leandro Anton (atual representante da Comissão

Estadual dos Pontos), falou da importância de resgatarmos o histórico dos entraves e percalços no percurso da
rede, vislumbrando reconhecermos os problemas e superá-los.

Nos dias 19 e 20 de janeiro, ocorreu a reunião de articulação da Comissão, na qual foi pensado grupos específicos
de trabalho para o andamento da gestão 2013-2014. Segue abaixo as comissões pensadas, a sua função e os
devidos responsáveis:

GT Metodologia e Sistematização (Leandro Anton e Sandro Ka):

Levantamento da situação da rede dos pontos de cultura;
Documentação;
Formulação e análise dos fóruns
Publicação de cartilha referência para o programa cultura viva rede RS.

GT Cultura Viva (Wagner Coriolando e Leandro Anton):

Discutir as bases históricas, políticas e éticas do programa;
Legislação
Texto base da comissão.

GT Comunicação (Marcos Goulart e André de Jesus): 

Mobilização da rede via redes sociais;
Blog;
Rede de emails;
Compartilhamento de Documentos.
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