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Distribuição Gratuita
Galpão de Percursos
Culturais
Favorecendo os
planos de Canteiros de Obras,
o surgimento de
um espaço com,
aproximadamente, 200m² (térreo
e
mezzanino),
exatamente
à
beira da Rodovia
Amaral Peixoto,
no Km 17, ocorreu na hora certa. As obras de
adequação
do
espaço
prosseguem e em breve
as atividades terão continuidade
neste novo local.
Cine Mais
Cultura

Outra premiação
recebida do Ministério da Cultura (em 2010),

3 mil exemplares
via Ponto de
Cultura Percursos
Culturais,
facilita a criação
do Cineclube de
Canteiros de Obras - o “Ponto
& Cine Canteiros.”
Constam da premiação
filmes
para
públicos
diversos. E de
graça. Breve
Academia de
Ciências e Letras de Maricá
Desde agosto de
2010, as escritoras e produtoras
culturais da cidade Maria Regina Moura e
Patrícia Custódio respondem,
também,
pela
Presidência e Vice - P re s i dê n ci a
da Academia de
Ciências e Letras. Receberam

com os demais
integrantes
da
nova Diretoria, a
árdua missão de
resgatar a instituição e devolvêla à Cidade dignificada, visível,
respeitada e atuante. Fazem parte do novo grupo
- diretor:
Nádia
Chaia
(Secretária); Meg
C a r v a l h o
(Tesoureira);
Carlos
Nardin,
José de Souza
Soares e Yves
Serpa (Conselho
Fiscal). O grupo
agradece as palavras de estímulo que vem
recebendo e conclama a cidade a
participar
do
resgate de tão
importante instituição, que é a

sua Academia de
Letras.
Ponto de Leitura Traças do
Bem - Biblioteca

Em fase final de
montagem,
no
novo espaço, a
Biblioteca
de
Traças do Bem
conta com, aproximadamente, 2
mil títulos, além
de um acervo de
Revistas diversas
e Gibis.

Acervo disponível para empréstimo, pesquisas
e consultas no
local.

Canteiros de Obras - Centro de Cultura e Artes

INSTALAÇÃO
DE
ESPAÇOS
CULTURAIS
A cidade de Maricá, na Região
dos Lagos, do
Rio de Janeiro,
muito
embora
possuindo imenso potencial turístico e sendo
um celeiro de
artistas, de várias áreas, carece de espaços
culturais, principalmente
nos
Distritos
mais
afastados
do
centro da cidade,
na periferia.
Para viabilizar a
construção e/ou
o funcionamento
destes espaços, é
necessário
que
se estabeleçam
parcerias, convênios,
financiamentos, apoios
empresariais,
etc., além do apoio dos Gestores Públicos; de
estatais
nacionais ou estrangeiras.
Mas nem sempre

isto acontece.
Canteiros de Obras – Centro de
Cultura e Artes
nasceu na periferia da Cidade
(Inoã – 3º Distrito) e prosseguiu
atuando nas comunidades
da
periferia,
até,
porque, os logradouros que pretende
alcançar
são de enorme
potencial urbanístico, turístico,
histórico e cultural. Seus projetos
objetivam,
também, o desenvolvimento
econômico destes bairros, além
de levar entretenimento e cultura de forma gratuita à população e intensificar
o exercício da
cidadania.
Mas os projetos
e programações
de Canteiros de
Obras destinamse a toda cidade
de Maricá, quiçá,
da Região dos
Lagos e outras
próximas.
Com a instala-
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ção do Ponto de
Cultura Percursos Culturais, no
Galpão, a Cultura e a Arte,
passam a fazer
parte da paisagem de Inoã.

Bolsa Agente
Escola Viva
Outra premiação
recebida do Ministério da Cultura, para projeto de autoria do
Ponto de Cultura
Percursos Culturais, a ser supervisionado
pela
Secretaria de Cidadania Cultural, do MinC,
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permitiu apenas
o início das atividades. No momento, aguarda
início do pagamento das Bolsas às quais os
alunos têm direito, para prosseguir. As eleições,
em 2010, atrasaram o repasse
dos recursos. O
Projeto será desenvolvido por 3
estudantes
do
Colégio Estadual
Inoã, com Supervisão de Pro f e s s o r a /
Coordenadora
daquela Escola,
Profª Tatiana Alexandrino.

Parceiros:

Seja você também um parceiro de
Canteiros de Obras. Apóie nossos
projetos. Faça contato:
Tel.: 2636-0012.
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CONVITE
CANTEIROS DE
OBRAS – Centro
de Cultura e Artes, sediado em
Inoã,
Maricá/
RJ., durante alguns anos realizou suas atividades de forma itinerante, mas vai
inaugurar espaço físico e vem
convidar as Comunidades
de
Inoã e adjacências, a acompanhar seus eventos,
projetos,
cursos e programações diversas.
No Galpão 2 estarão instalados:
O PONTO DE
LEITURA
TRAÇAS DO BEM –
Clube de Leitura
(Biblioteca
Comunitária
do
Ponto de Leitura), o PONTO DE
CULTURA PERCURSOS
CULTURAIS e o cineclube PONTO &
CINE
CANTEIROS.
Em breve: cartazes nas Escolas,
Igrejas, Templos,
Associações; no

comércio local;
no blog do Ponto de Leitura
Traças do Bem
(http://
tracasdobem.blogspot.co
m); no blog do
jornal Kilombo
Cultural (http://
kilombocultural.blogspot.com)
e na imprensa
local.
ACOMPANHE.
ACESSE.
INFORME-SE.
Local: RJ. 106 =
Km. 17 – Galpão
2- Inoã -Maricá/
RJ.
Mais
informações: canteirosdeobras@canteir
osdeobras.com
t r a c a s d o bem@canteirosd
eobras.com
Tel. 98739737 /
2636-4107/
2636-0012
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Moura, o módulo
I da oficina, acontecerá de 15
de março a 14 de
junho de 2011,
às 3as. feiras,
das 14h as 17h.
Local de inscrições e aulas: Academia de Ciências e Letras
de Maricá.
Rua: Álvares de
Castro, 103 - sala 2 - Casa de
Cultura - Centro
- Maricá/RJ.
Tel.: 3731-0330.

OFICINAS DE
ARTESANATO
O
público-alvo
das Oficinas de
Artesanato
de
Canteiros de Obras são homens
e mulheres que
residem em Inoã
e
adjacências.
Dentre seus objetivos, está o de
propiciar à comunidade oporOficina Livre
tunidades de ade Produção
prendizado atraTextual
vés de técnicas
Oferecida pelo
Ponto de Cultura artesanais, estiPercursos Cultu- mulando a gerarais e ministrada ção de renda, a
capacitação propela escritora
fissional e a posMaria Regina
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sibilidade de abertura de espaços para a comercialização
dos
produtos.
Após as Oficinas, os participantes
serão
convidados
a
participarem dos
bazares promovidos pela instituição e outros organizados pelas
próprios
artesãos. Os interessados devem acompanhar a oferta das Oficinas e o início
das
inscrições
no Ponto de Cultura
Percursos
Culturais,
em
breve.
Acesse, visite, comente,
vote e atualize
informações.
h t t p : / /
t r a c a s d o bem.blogspot.com (Blog
do Ponto de Leitura)
h t t p : / /
kilombocultural.blogspot.com (Blog do
Jornal Kilombo Cultural)
www.canteirosdeobras.co
m (Portal Cultural da
instituição)
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Plano Estadu- de Civil de Marial de Cultura/ cá, na construRJ
ção do Plano Estadual de Cultura/RJ
(nome
indicado na Conferência
Regional , em Saquarema/RJ,
em
maio de 2010) e
Atual Presidente tem participado
de Canteiros de das
reuniões
Obras - Centro convocadas pela
de Cultura e Ar- Secretaria de Estes e atual Presi- tado e Cultura /
dente da Acade- RJ.
mia de Ciências Informe
sobre
e Letras de Mari- sua atuação, acá, a escritora tuação de sua
Maria
Regina ONG, grupo culMoura é, tam- tural, coletivo de
bém, a Repre- artistas e colabosentante
dos re na construção
Gestores e Pro- do cenário cultudutores
Cultu- ral do novo murais da Socieda- nicípio.
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Contatos: 26360012
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no Laboratório de
Informática
da
USS.
Dia 26/02, as auOficina de Cul- las
acontecerão
tura Digital
nas dependências
Num trabalho con- do GAM, na Lagoa
junto dos 3 Pontos de Araçatiba.
de Cultura de Maricá, (PC Arte e
Cultura para ToBolsa Agente
dos, PC do GAM e Escola Viva e
PC Percursos CulBolsa Agente
turais) os Agentes
Cultura Viva
de Cultura participarão, em feveTodos os Pontos
reiro corrente, da
de Cultura do
Oficina de Cultura
Digital, ministrada país, premiados
pela Secretaria de com: Bolsa AEstado de Cult- gente Escola Viura/RJ,
através va e Bolsa Agendo Escritório de te Cultura Viva,
Apoio à Projetos.
aguardam definiDia 12/02, em ção para pagaparceria com a
mento das bolUniversidade Sesas e respectivos
verino Sombra, a
oficina aconteceu prêmios.

Seja um voluntário de Canteiros de Obras.
Toda colaboração é bem vinda. Aproxime-se.
Realização:

Apoio:

