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O Movimento Cultura Viva de Santo André
organizou de forma independente a Conferência
Livre; participação é aberta ao público. Rodrigo

Pinto

 Buscar
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sexta-feira, 7 de junho de 2013 - 09:53h | Cidade

Conferência Livre debate políticas
públicas culturais

Encontro antecede Conferência

Municipal de Sto. André que apontará

diretrizes para políticas culturais

Neste domingo (09/06), o Movimento

Cultura Viva de Santo André realizará a

Conferência Livre de Cultura, que tem

o objetivo de discutir os rumos

culturais da cidade, fortalecer a

presença da sociedade civil na política

do município e repensar os conselhos

municipais de cultura. Deste encontro

devem se configurar diretrizes que

serão levadas, posteriormente, à Conferência Municipal, que será realizada no dia 15.

O Movimento é formado por coletivos culturais, produtores, artistas e intelectuais, que se

organizaram para realizar de forma independente ações legítimas de planejamento de

políticas públicas. Na perspectiva de ampliar a participação social no debate sobre a cultura

e qualificar a participação de Santo André nas Conferências Estadual e Nacional, o Cultura

Viva preparou a 1ª Conferência Livre, que pretende colaborar com o encontro municipal.

De acordo com o fotógrafo Marcello Vitorino, membro do Cultura Viva, o grupo estará

bem preparado para um debate qualificado, realmente preocupado com uma política

pública, e não simplesmente eventos.

“Neste momento o que nos importa é que no comando da Cultura da cidade esteja

alguém disposto a tocar uma gestão transparente e comprometida, no sentido de garantir

a democratização do acesso, o fomento à produção e o estímulo a um ambiente favorável

para a cultura”, afirmou Vitorino, acrescentando que, assim como Raimundo Salles,

secretário de Cultura de Santo André, o Movimento também deseja construir uma política

pública alinhada com o Sistema Nacional de Cultura.

Quatro grupos de trabalho vão elaborar 20 diretrizes

No momento da inscrição o participante optará de qual dos grupos temáticos, propostos pela Conferência

Nacional de Cultura, quer participar. São eles: Implementação do Sistema Nacional de Cultura: impactos da

Emenda Constitucional do SNC na organização da gestão cultural e na participação social nos três níveis de

governo (União, Estados/Distrito Federal e Municípios); Produção simbólica e diversidade cultural: fortalecimento

da produção artística e de bens simbólicos e da proteção e promoção da diversidade das expressões culturais,

com atenção para a diversidade étnica e racial; Cidadania e direitos culturais: garantia do pleno exercício dos

direitos culturais e consolidação da cidadania, com atenção para a diversidade étnica e racial; e Cultura e

Desenvolvimento: a economia criativa como uma estratégia de desenvolvimento sustentável.

Cada grupo terá mediadores e ocupará uma sala. Após o debate, as diretrizes alcançadas irão a voto quando,

no final da Conferência, os grupos se unirem. Cinco propostas de cada grupo, 20 no geral, serão levadas para a

Conferência Municipal.

Para a mesa de abertura foram confirmadas as presenças de Luis Alberto de Abreu, autor, roteirista, professor e

conhecedor das questões de cultura do ABCD; e Lidiane Lins, gestora e produtora cultural, com experiência em

gestão cultural e na área social, que atuou como consultora da Unesco e do Ministério da Cultura para

implantação de sistemas de cultura no Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Conferência Municipal - Em 15 de junho, a Secretaria Municipal de Cultura de Santo André realizará uma
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plenária municipal para definir propostas, eixos e diretrizes para políticas públicas culturais que serão levados,

posteriormente, para instância federal. A reunião será aberta aos produtores e demais segmentos culturais do

município. Já a 3ª Conferência Nacional de Cultura acontecerá em Brasília entre 26 e 29 de novembro. 

Serviço:

Conferência Livre de Cultura

Domingo (09/06), a partir das 9h. A participação é aberta para o público e as inscrições, que são gratuitas,

poderão ser feitas na hora. No campus da Universidade Federal do ABC: avenida dos Estados, 5001, bloco A.

Agenda:

Mauá

Festa Junina

A Festa Junina do município chega ao 29º ano e começa na sexta-feira (07/06), após às 18h, no

estacionamento do Paço Municipal e segue até o dia 30. Na abertura haverá shows do grupo Parou Geral, da

dupla Alex Sandro e Marcelo e do cantor Belo. No sábado (08/06), haverá apresentações das bandas Brisa

Rasta, Utopia, Sem Compromisso e da dupla Roger e Rogério. No domingo (09/06), é a vez de Os Energéticos,

do Funk Club ABC e do cantor Naldo. No fim de semana, o eventos são às 13h. O ingresso deve ser trocado

antecipadamente por um quilo de alimento não-perecível. Faça o cadastro para a retirada no site:

www.maua.sp.gov.br/festajunina/Cadastro.aspx. Locais para retirada: Teatro Municipal (rua Gabriel Marques,

353, Vila Noêmia) e na rua Dom José Gaspar, 101, Matriz. Horário: das 9h às 20h.

São Caetano

Animabc

Com apoio da Secretaria de Cultura , a 15ª edição do AnimABC será Faculdade Anhanguera - unidade 2 (rua

Conceição, 321, centro) no sábado e domingo (08 e 09/06). Além de revisitar ícones da cultura nerd, a ação

conta com bandas, artes marciais, concursos, estandes, exposições, presença de dubladores, jogos de RPG,

feira de quadrinhos, palestras e videogames. O valor dos ingressos é R$ 15 por dia. Para informações consulte:

www.animabc.net. 

São Bernardo

Chorinho

O grupo de choro regional Descendo a Serra apresenta o Projeto Choro no Parque que visa divulgar e

fortalecer o choro entre a população por meio de uma roda aberta para músicos locais se apresentarem ao lado

do grupo. A apresentação será no domingo (09/06), às 10h, no Parque Salvador Arena (avenida Caminho do

Mar, 2.980, Rudge Ramos). A apresentação é gratuita. Mais informações pelo telefone 4368-1246.

 

Por Marina Bastos - ABCD Maior
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