Prefeitura de Ouro Preto convida para o
evento Agenda Criativa

A programação é gratuita e aberta à comunidade
A Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, e o SEBRAE Minas
convidam para o evento Agenda Criativa, realizado nos dias 10 e 11 de novembro de 2014. O evento
pretende debater sobre o mapeamento cultural de Ouro Preto.
O mapeamento de lideranças e recursos culturais resulta no levantamento de dados dos
responsáveis pela prática cultural e a compreensão dos bens culturais existentes na cidade histórica.
Esse mapa será utilizado a favor do desenvolvimento da cultura local.
No dia 10 de novembro o evento apresentará o mapeamento da cultura realizado pelo SEBRAE
Minas e o setor de Cultura local. Na oportunidade, a Secretaria de Cultura e Patrimônio apresentará
o Portal da Cultura de Ouro Preto e o funcionamento e benefícios do cadastro cultural. Para finalizar
a programação do dia, será realizado um “bate papo” com o gestor cultural, César Piva.
Piva tem experiências em programas de cultura e desenvolvimento local, por meio de territórios
criativos e educativos, com foco na economia da cultura e políticas públicas no setor. Trabalhou na
UNESCO (2000-2001), foi membro do Conselho Nacional de Políticas Culturais (2007-2010) e da
Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (2011). É diretor executivo
da Agencia de Desenvolvimento do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais e
coordenador geral do Projeto Escola Animada desde 2013.
No dia 11, o SEBRAE Minas realizará a oficina de construção do Plano de Ação do setor da Cultura
para 2015.
Confira a programação completa:
Dia 10
Local: Auditório São João Del Rei - Centro de Convenções de Ouro Preto
19h Abertura (Secretário de Cultura Jose Alberto Pinheiro, Conselho Municipal de Cultura e
SEBRAE)
19h45 Apresentação do mapeamento cultural de Ouro Preto
20h30 Apresentação do site Portal de Cultura e do Cadastro Cultural

21h Bate Papo com César Piva- Consórcio Regional de Cultura (Uma experiência de sucesso em
Minas)
Dia 11
Local: Departamento de Promoção Cultural/Casa do Folclore - Antonio Dias
9h às 12h - Oficina do plano de ação com o grupo de trabalho selecionado no dia 10.
Participe e ajude a difundir a cultura de Ouro preto!
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