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Relatório dos Grupos de Trabalho – Cultura e Turismo
O tema Cultura foi escolhido para ser debatido nos encontros regionais remotos do Jequitinhona/Mucuri
e do Centro/Norte, Rio Doce, em seguida, foi objeto do encontro temático, reunindo representantes dessas
mesmas regiões, no dia 5 de novembro de 2021, em reunião remota.
O grupo de trabalho contou com a participação de 13 pessoas que representaram as seguintes entidades
da sociedade civil: Associação Arte, Artesanato e Cultura Sustentável - 3ACS-; Associação Grupo de Jovens
Unidos Nós Estaremos; Centro Cultural Casa do Teatro de Conselheiro Lafaiete; Fórum Permanente de
Cultura de Minas Gerais; Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas – Fumep; Grupo
Cultural Sementes do Vale; Grupo Cultural Viva Voz; Instituto Auguste Saint Hilaire; Instituto Histórico e
Geográfico de Pompéu.
As propostas encaminhadas em formulário on line foram divididas para o debate em dois subgrupos,
visando à desconcentração, dado o número elevado de propostas.
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RESULTADOS
GRUPO 1

Como resultado das discussões, foram apresentadas propostas de projetos e atividades, para
execução em 2022, e sugestões de recomendações ao Poder Executivo no âmbito do Programa 056 –
Fomento, Democratização e Acesso à Cultura e ao Turismo.
Sugestões apresentadas
•

•

Promover o acréscimo de recursos na Ação 4322 – Apoio a Projetos Culturais e Turísticos
Executados por Meio de Parcerias –, do Programa 056 – Fomento, Democratização e Acesso à
Cultura e ao Turismo –, para:
o Criar e implantar uma plataforma georreferenciada de coleta e sistematização de
dados, para a geração de estatísticas do setor cultural nos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri, como projeto piloto, para futura expansão para todo o Estado;
o viabilizar a retomada e estruturar os 5 Escritórios Regionais de Cultura, para que voltem
a funcionar regularmente;
o instalar, em uma comunidade carente do município de Teófilo Otoni-MG, Vale do
Mucuri, da Lona Circomunidade, desenvolvendo o trabalho com crianças, adolescentes
e idosos, com aulas de circo, teatro, dança e música além de apresentações artísticas e
culturais (recursos para a instalação (instalação da lona e da infraestrutura necessária,
bem como para a realização das atividades culturais, alocando os recursos na Região
Geográfica Intermediária de Teófilo Otoni;
o realizar de 8 apresentações do Projeto "Viola de Feira", nos municípios de Carbonita,
Diamantina, Bocaiúva, Araçuaí, Itamarandiba, Belo Horizonte, Santa Helena de Minas e
Teófilo Otoni, alocando os recursos na Região Geográfica Intermediária de Teófilo
Otoni;
o apoiar a realização do Festival de Artes Cênicas, em Conselheiro Lafaiete, alocando os
recursos na Região Geográfica Intermediaria de Barbacena;
Promover o acréscimo de recursos na Ação 4291 – Apoio a Projetos Culturais por meio do Sistema
de Financiamento à Cultura –, do Programa 056 – Fomento, Democratização e Acesso à Cultura e ao
Turismo –, para:
o realizar um edital, por meio de Fundo Estadual de Cultura, com vistas ao apoio às bandas
de música civis no Estado de Minas Gerais;
o realizar um edital, por meio de Fundo Estadual de Cultura, com vistas à circulação de
grupos folclóricos e de cultura popular pelo Estado de Minas Gerais.
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RESULTADOS
GRUPO 2
Como resultado das discussões, foram apresentadas propostas de projetos e atividades, para
execução em 2022, e sugestões de recomendações ao Poder Executivo no âmbito do Programa 056 –
Fomento, Democratização e Acesso à Cultura e ao Turismo.
Sugestões apresentadas
•

Promover o acréscimo de recursos na Ação 4322 – Apoio a Projetos Culturais e Turísticos
Executados por Meio de Parcerias –, do Programa 056 – Fomento, Democratização e Acesso à
Cultura e ao Turismo –, para:
o viabilizar a execução do Projeto Intermunicipal Caminho Saint Hilaire – CaSHi;
o promover intervenções na infraestrutura do Centro Regional de Artesanato Maria dos
Anjos Macedo – CRAMAM –, situado em Sete Lagoas, alocando esses recursos na Região
Geográfica Intermediária de Belo Horizonte;
o apoiar a implantação do Centro de Atividade Artística e Cultural – CAAC -,no Município
de Sete Lagoas, alocando esses recursos na Região Geográfica Intermediária de Belo
Horizonte;
o realizar o Festival B. H. Reciclado, na semana do meio ambiente em 2022, alocando
esses recursos na Região Geográfica Intermediária de Belo Horizonte;
o ofertar oficinas de artesanato nas escolas de ensino fundamental, trabalhando o
ressignificado do resíduo urbano na arte e no designer, durante a semana de meio
ambiente, alocando esses recursos na Região Geográfica Intermediária de Belo
Horizonte;
o realizar pesquisa e inventário para reconhecimento como patrimônio imaterial do
município de Pompéu da Leitura dos Sabores e Fazeres da Terra de Dona Joaquina;
o publicar o livro sobre o patrimônio material e imaterial do Município de Pompéu e
região.

