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A "Carta Mariana e Ouro Preto de Políticas Culturais" aborda o planejamento cultural da região dos municípios

por meio de diretrizes, aprovado pelos Conselhos e encaminhado para o secretário de Cultura e Patrimônio de Ouro

Preto, Zaqueu Astoni, e para o secretário de Cultura, Turismo e Patrimônio de Mariana, Efraim Rocha. Dentre as

medidas propostas, destaca-se a elaboração dos Planos Municipais de Cultura.  

A construção da carta se deu por meio do evento "Políticas culturais em construção: práticas locais e integração

regional", ocorrido durante a programação do último Festival de Inverno. As abordagens das discussões ocorreram

em torno dos temas: Discussão de Políticas Culturais Regionais e Intercâmbios Culturais; Planos Municipais de Cultura

e Participação Popular e Governança da Cultura. 

De acordo com o pró-reitor de Extensão, Marcos Knupp, "o evento foi uma iniciativa de reaproximação dessa edição

do Festival de Inverno com a comunidade local". Além de envolver as cidades de Ouro Preto e Mariana, o evento

contou com a presença de setores culturais de Itabirito e Ouro Branco. A carta teve como base as discussões feitas

pelos participantes dos quatro municípios.
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Aos ns de semana, Festival de Inverno leva arte e cultura para as ruas

18 Julho 2017

35580104560_7c5e668f47_b.jpg Larissa Pinto O grupo Maracatrupe passou pelo
corredor cultural no último domingo (16) Com o objetivo de reunir os...

Artesanato e cultura local ganham espaço em Feira no Festival de Inverno
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Cultura e tradições populares são destaques na edição 2017 do Festival de Inverno.
Os trabalhos de diversos artesãos e artistas...

Inscrições para as o cinas do Festival de Inverno são presenciais ou por email

12 Julho 2017

Neste ano, serão 71 oficinas distribuídas entre as três cidades. As duas cidades da
região dos Inconfidentes, Mariana e Ouro...

Bom humor e nostalgia marcam abertura o cial do festival

10 Julho 2017

TUM TUM TUM. TUM TUM TUM TUM: ZÉ PEREIRA! A batida marcada do Zé Pereira e
o Club dos Lacaios,...
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