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Teresópolis tem uma história de mais de 50 anos com os desfiles das escolas de
samba locais que perderam espaço e estrutura ao longo das ultimas décadas. Em
pesquisa recente nas redes sociais, 67% das pessoas acham que o governo municipal deveria incentivar esta retomada. Victor Santos da Silva e Leo Bittencourt
abordam o tema.
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Nesta edição de O Bugio, o tema é Cultura. Uma das áreas mais
atacadas pelo atual governo federal, e que vem sendo submetida a
censura, esvaziamento e asfixia institucional no âmbito macro,
seja na retirada de status de ministério, na suspensão dos patrocínios da Petrobrás ou intervenções na ANCINE. É necessário pensarmos como resistir no âmbito do estado e, sobretudo, municipal,
onde podemos ver de perto e intervir de alguma forma no que
está acontecendo. No aspecto macro, trazemos os artigos do Dep.
Eliomar Coelho que traça o cenário atual fluminense e da Fernanda Camargo e Fábio Gomes com a Guerrilha Cultural. Ambos artigos se alinham na resistência cultural e a defesa da diversidade,
pontos que precisamos dinamizar em tempos obscurantistas. Na
pegada municipal, precisamos diagnosticar e discutir como proteger a cultura local da importação de talentos, pasteurização de
eventos e fortalecer quem vive e produz cultura neste espaço,
sobretudo o público e periférico. Politicas públicas municipais são

abordadas nos textos de Leo Bittencourt, Victor Santos e Bira, onde se diagnostica e vislumbra cenários sensíveis e que devem ser
submetidos à participação popular, democracia e inclusão social.
O Bugio, em sua 12ª edição, se readapta à difícil conjuntura
e discute sua periodicidade, quando reafirma seu compromisso
com a mensagem socialista sobre os temas abordados a cada edição. Buscamos manter conexão com parcela significativa da sociedade que se vê atenta e preocupada com os desdobramentos da
política de exclusão e de múltiplos ataques aos trabalhadores, à
cidadania e soberania nacional travestidos de reformas, patriotismo e liberdade - esquizofrenia.
Por fim, em tempos de Coronavírus, quando a palavra de ordem é o isolamento, a criatividade é a saída para, ao menos, reduzir os danos da cultura e do entretenimento. Artistas,
professores e profissionais da cultura se veem diante do desafio
de manter suas agendas de trabalho minimamente ocupadas e a
internet se apresenta como ferramenta vital - Fica a dica da aula
online! Reinventem-se! Boa leitura!

CINEDICAS - CINEDICAS - CINEDICAS
valeriam, por exemplo. Se fossemos pela
metáfora, poderíamos nos perguntar sobre
o que estamos deixando passar em nossas
vidas, o que acontece invisivelmente à nossa volta e que nos afeta sem nos darmos
conta, ou ainda nos perguntar sobre o que
falta para redescobrirmos certos valores de
solidariedade. Em tempos de quarentena,
Meirelles e o “Ensaio sobre a cegueira” são
uma ótima pedida!

ve, do último encontro dos países mais ricos, em Davos, na Suíça. Pesquisas recentes, como a da organização internacional Oxfam, por exemplo, revelam
como os atuais bilionários do mundo acumulam 60% de toda riqueza existente no
planeta. Isso tem um impacto. Na tela do
cinema, essa tensão social está excepcionalmente bem retratada pelo filme e pelo
questionamento que ele provoca: afinal,
Por Valdir Ribeiro Jr. quem parasita quem?

Em 2008 Fernando Meirelles acertou em
cheio. Seu filme é uma adaptação do clássico homônimo de José Saramago. Se o filme
não consegue manter a genialidade e a
dinâmica que só uma obra literária é capaz,
as atuações são sensacionais e a forma
como a narrativa foi enredada é arrepiante
e dialoga com os nossos tempos. O filme e
o livro propõe que se imagine o que aconteceria se houvesse uma pandemia inexplicável. Se se desejar uma interpretação literal, podemos nos perguntar sobre o que
aconteceria conosco, se teríamos um estado de exceção e se as normas sociais ainda

Parasita, de Bong Joon Ho, é um drama
com pitadas cômicas. Trata essencialmente
de criticar a diferença social de duas famílias coreanas: uma bem rica e outra que
está passando por todos os maus bocados
possíveis – mora em um porão sujo, apertado, e não tem dinheiro para se manter.
Um acontecimento coloca um núcleo familiar na vida do outro e, a partir daí, situações que questionam ética e desigualdade
social contemporâneas entram em cena.
Tem gente que assiste ao filme e se choca;
outras pessoas o consideram muito pesado
nas decisões que toma através dos protagonistas. Mas o fato é: se o assunto é cinema, só se fala de Parasita e é necessário
entender o porquê. O diretor e roteirista
foi certeiro em notar o tema do momento:
os embates de classes causados pela extrema desigualdade social no globo. O assunto, cada vez mais citado, foi tema, inclusi-

Por www.consumidormoderno.com.br/

De tantas guerras possíveis travadas no dia a dia, algumas
tomam contornos especiais no tempo presente. Muito além da
própria luta pela sobrevivência, algo que perambula os afazeres
diários, uma tem sido de difícil articulação, seja por definição, seja
por participação. Considerando todas as espécies de guerras conhecidas desde os primórdios da humanidade até a hoje badalada
guerra híbrida, onde a luta ocorre longe dos campos de batalha e
que não tem um contato físico direto entre os combatentes, a tão
desejada Paz perpétua não foi possível como pensava o filósofo. A
Paz nunca se vingou da Guerra!
A guerra contra as drogas tem levado uma multidão de homens e mulheres, jovens ou adultos, a contribuir com o lema dos
que convivem com esse mundo: ou cadeia ou cemitério. O Brasil
hoje tem a 3ª população carcerária do mundo sendo o 6º país mais
populoso do planeta. A indústria que abastece a guerra contra as
drogas fatura cifras absurdas com a venda de seus equipamentos
mortais trazendo consigo todo um aparato de subsetores alimentados pelo pânico das pessoas disseminado pelas cadeias de mídias
que deságuam nos serviços de segurança privada, nos sistemas de
monitoramento dos cidadãos, na venda de equipamentos dos mais
diversos propagados com afinco como elementares para a vida
cotidiana num mundo tão violento. Vide a indústria de cinema
estadunidense. Quantos filmes são produzidos ou quantos você
assistiu que não houvesse um tiro, uma explosão, uma arma, um
golpe ou um banal assassinato. O suspense se foi das páginas dos
roteiros à la Hitchcock e a encantadora 7ª arte ficou espremida
entre butins e questões balísticas. O que fazer?

nacional que está sob ataque constante de setores privados da
indústria farmacêutica à rede de farmácias, dos hospitais privados
aos vendedores de planos de saúde. Uma guerrilha que alimente
em seus guerrilheiros a necessidade de vencer as batalhas pra conquistar novos avanços sociais onde o ser humano esteja sempre
em primeiro lugar, não o dinheiro, a renda, o lucro. Uma forma de
combater com as armas que cada cidadão dispõe em seu espírito e
no seu coração. Essa guerrilha é feita pela educação de cada um
por cada um; feita pelo conhecimento da história coletiva construída numa memória social compartilhada por todos os membros das
comunidades; feita pela necessidade de se ouvir e aprender com
os mais velhos.
Quando os povos originários são atacados por latifundiários, madeireiros, garimpeiros e toda forma de desgraça possível e
impossível imposta pela ganância humana, sua luta se baseia na
afirmação da sua cultura, na permanência dos sonhos dos seus
antepassados. Por que os moradores das cidades não conseguem
compreender suas ancestralidades para que possam suscitar valores e virtudes necessários à própria sobrevivência? Por que os moradores das cidades sucumbem muitas vezes sem a solidariedade
para que as liberdades sejam abraçadas? Porque assim querem
aqueles que ganham com a desordem geral. Ganham, igualmente,
com a Natureza já esquecida por crianças, jovens, mulheres, homens, idosas e idosos que perambulam pelo universo capitalista
transformando horas, dias, meses, anos em contas de subtrair onde sempre ficam devendo algo de uma vida que viverão.
É preciso participar e orientar guerrilheiras e guerrilheiros
culturais para elas e eles lutarem desde os fronts da Amazônia,
como já fazem os inúmeros e bravos povos originários, até as mais
remotas áreas das mais longínquas comunidades, dos mais distantes bairros, das mais afastadas ruas até as vielas, becos e beiras de
águas deste enorme Brasil.
Como fazer será como fazer todo dia o dia que se faz todos
os dias. Acorda e sai em busca do outro mais um outro e outro
quando, juntos, possam agrupar-se em torno do que são fortes, a
saírem em busca dos alvos a serem manifestados e salvaguardados, como as línguas originárias ou as linguagens próprias das inúmeras comunidades, urbanas e rurais, e a defesa de continuar a
narrativa delas e nelas. A guerrilha cultural se dá no campo do imaginário, da inteligência, do pensamento, da emoção estética, da
relação; com a educação, as artes, a retórica, a conversa, a técnica
disponibilizada, o afeto. Se existe algo mais danoso e que coloca
toda uma sociedade em desordem ela se chama ignorância, o afastamento.
Na Guerrilha Cultural, o artefato mais importante, e que
não é possível de se fabricar nem pela indústria por mais poderosa
que seja, nem pela escola mais elegante que seja, nem pela inteligência mais artificial que seja, pertence a todos e não se distingue
pelas castas, grupos, classes. Para aprender e se tornar grandes
guerrilheiras e guerrilheiros isso é imprescindível e será sempre a
Ilustração: Fábio Gomes
melhor e mais eficaz ferramenta de combate: a Sabedoria.
Guerrilha Cultural. Partir para orientações às populações Rio, 09/III/20
sobre o momento de guerra atual, de qual conflito elas estão envolvidas, quem enfrentar, quais as formas desde o beabá até o Fábio Gomes é jornalista, pintor e poeta. Associado ao Cineostra – Programa
conhecimento da Arte da Luta. Da luta pelo pão de cada dia que educativo em artes e comunicação.
todos sentem na carne e no estômago à luta pela Educação Públi- Fernanda Garcia Camargo é cineasta pela Escuela Internacional de Cine y Tv de
ca, pela Segurança Pública, pelo Transporte Público, pela Moradia San António de los Baños – EICTV Cuba. Escritora. Associada ao Cineostra. Realiza
Popular, pela Saúde Pública. Pelo magnífico SUS, esse patrimônio atualmente o documentário sobre alimentação escolar e soberania alimentar

HISTÓRICO
“Segundo o art. 216-A da Constituição
Federal, o Sistema Nacional de Cultura é
um processo de gestão e promoção das
políticas públicas de cultura democráticas
e permanentes, pactuadas entre os entes
da Federação (União, Estados, DF e Municípios) e a sociedade. O SNC é organizado
em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, tendo por
objetivo promover o desenvolvimento
humano, social e econômico com pleno
exercício dos direitos culturais.” Fonte:

fossem realizadas. Na sequência ainda
foram elaborados regimentos internos,
eleitorais e até uma conferência municipal, frutos da união e do desejo da classe
cultural local, que seguia mobilizada, pautando o novo governo recém empossado.

http://portalsnc.cultura.gov.br/sobre/o-que-e-o-snc/

DIAGNÓSTICO

Coordenação provisória do Fórum Municipal de
Cultura de Teresópolis aclamada em assembleia
realizada na Casa de Cultural de Teresópolis no dia
02 de março de 2009:
- José Nelson Arruda Lima
- Leo Bittencourt
- Sayonara Zeitune
- André Rezende Novaes (in memorian)

O SNC - Sistema Nacional de Cultura, enquanto meta a ser alcançada, começou a ser discutido em Teresópolis durante o ano de 2008 e mobilizou toda a classe
cultural da cidade, através de vários encontros quando foi construída, com cerca
de 200 agentes culturais cadastrados, a
criação do Fórum Municipal de Cultura de
Teresópolis - FMCT.
Esta iniciativa incluiu a reformulação, através de decreto municipal, do Conselho
Municipal de Cultura, paritário, ou seja,
metade governo e a outra sociedade civil
indicada pelo FMCT. Esta foi a primeira
parte do CPF da cultura - Conselho + Plano+ Fundo Municipal, tripé necessário,
alinhado ao SNC, para que as políticas
públicas de cultura previstas na CF/88

O Conselho Municipal de Cultura é
o órgão que institucionaliza a relação entre a administração municipal e os setores
da sociedade civil ligados à cultura, e que
participa da elaboração e da fiscalização
das políticas culturais no município. Estão
entre suas atribuições regulares a gestão
do fundo municipal de cultura e a elaboração de editais anuais, realização de audiências e consultas públicas, conferências
municipais, eventos de formação, emissão

de parecer e acompanhamento em processos de tombamento, sempre em processo dinâmico de discussão e construção
junto à classe cultural.
A implementação das políticas públicas discutidas e formuladas nos seios do
Fórum e do Conselho de Cultura para Teresópolis, no decorrer do governo, encontraram, na prática, dificuldades não previstas durante sua construção teórica horizontal e democrática - o projeto não era à
prova de artimanhas políticas. Uma delas,
que ressaltamos aqui, está na identificação dos agentes culturais que se destacavam na mobilização e na atuação do Fórum de Cultura frente ao governo municipal, seja através do Conselho ou nas cobranças do que foi pactuado. Estes agentes culturais eram cooptados para fazer
parte do governo, nomeados em cargos
comissionados que lhes garantiam trabalho, renda e estabilidade na pasta da cultura. Desta forma, o governo encontrava
um caminho para “neutralizar” a pressão
social ao mesmo tempo que desmobilizava o Fórum em sua atuação pela implementação do projeto que construiu legitimamente. Esta prática política e recorrente até os dias de hoje, esvazia o FMCT e
desvirtua o processo democrático previsto
no SNC, e configura um conselho de cultura alinhado aos interesses do governo da
ocasião.

Registro ao final de uma AGO- Assembléia Geral Ordinária do FMCT . Casa dos Conselhos, 2010.

ANTÍDOTO
Tomando como base a estrutura e dinâmica adotada nos Conselhos Tutelares, órgãos permanentes e autônomos, encarregados
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança
e do adolescente (ECA). Destaco elementos que, aplicados ao conselho municipal de cultura, estimulam o interesse e a participação
popular e recolocam as políticas culturais no caminho da inclusão,
diversidade e resultados na gestão de suas atribuições, bem diferentes do cenário voluntariado atual. Vamos a eles:

Mandatos eletivos e remunerados para os conselheiros da
sociedade civil, proporcionará segurança, autonomia e produtividade ao cumprimento das suas atribuições;

Pré-requisitos para participar do processo eletivo para o
conselho, através da submissão curricular que comprove e
legitime atuação na área;

Ampliação da participação popular e social no processo
democrático eletivo, quando qualquer cidadão, munido de
identidade e comprovante de residência, pode participar do
processo eletivo escolhendo seu conselheiro representante
da cultura;

Implementação de calendário anual de atividades que definem e organizam as atribuições correlatas à participação do
conselho e seu mandato na gestão cultural do fundo e no
aprimoramento do plano municipal através da realização de
conferências;

Os custos previstos como despesa fixa no orçamento anual,
colocando em pauta pontos como a discussão de eventual
redimensionamento do conselho, seu tempo de mandato e
a remuneração dos conselheiros da sociedade civil;

Na última reunião do Conselho Municipal de Cultura, este ano, os conselheiros
do FMCT não compareceram e sua representação foi eleita e recomposta pelos
próprio conselheiros do governo. Fotos SECOM.

Em 2019 emTeresópolis, 3.586 eleitores foram às urnas para eleger, dentre 22
candidatos habilitados, 10 conselheiros tutelares para os próximos 4 anos.

Por fim, este artigo se apresenta como exercício de uma
minuta a contribuir com premissas que o tempo de observação do
O regramento deste formato de conselho será enriquecido
que tem sido o Fórum e o Conselho Municipal de Cultura nestes
com contribuições e critérios discutidos e aprovados em audiência
mais de dez anos em Teresópolis, suas consequências e resultados.
pública, promovida por órgão autônomo, independente como a
comissão de cultura do legislativo municipal, provável responsável
também pela análise e validação das candidaturas ao conselho. A
Leo Bittencourt é fotógrafo, produtor audiovisual, parecerista externo
reflexão que se desenvolve aqui se propõe a ser ampliada e submetida ao debate democrático, em ambiente de participação po- da ANCINE, fundador e ex-presidente do Fórum Municipal de Cultura de Teresópolis e ex-vice presidente do Conselho Municipal de Cultura de Teresópolis.
pular, receber contribuições e, por fim, ser submetida à formatação de um projeto de lei.





PRISÃO ARBITRÁRIA—Ainda sobre as manifestações de
fevereiro na cidade contra o projeto do governo chamado IntegraTerê, que previa baldeação no transporte público e alterações no trânsito de vários locais da cidade.
Nosso companheiro, o Pastor Marcos Moreira foi detido
pela PM durante a manifestação para “causar” um recuo
e, no entanto, saiu ainda mais fortalecido do evento enquanto o governo foi derrotado na justiça.
#PLANEJATERÊ– O grupo multidisciplinar formado por
conselheiros da cidade, arquitetos, urbanistas, professores, engenheiros, projetistas, técnicos e profissionais de
diversas áreas conseguiu se colocar como Conselho paralelo ao da Cidade e pautar o debate politico na cidade.
CPI e audiências públicas são só o começo.



LIÇÕES DO CORONAVÍRUS
- Estado mínimo não funciona;
- Iniciativa privada não atende ao interesse coletivo;
- No capitalismo o lucro está acima da vida;
- A solidariedade é a base do bem estar comum;
- Não devemos eleger dementes.



CONSELHO CHAPA BRANCA - Já não bastasse o Conselho
Municipal de Cultura se reunir no começo deste ano para
recompor seus quadros de forma arbitrária e antidemocrática, ainda passou batido da consulta que deveria ser
feita sobre o, já polêmico, projeto cultural “InglaSerra”.
Aprovado diretamente pelo prefeito e que prevê ocupar
espaço público em evento privado, promete trazer
“pertencimento” à cidade com a colonização inglesa.
Segundo informou produtora responsável, este evento
será inserido oficial e internacionalmente no calendário
do aniversário da cidade, com símbolos ingleses. Para
quem lembra da Festa das Colônias, a impressão de que
muita gente que ajudou a edificar o município não será
mera coincidência.

Foto Facebook/VictorSantosdaSilva

O carnaval, muitas vezes interpretado apenas como
uma manifestação anarquista e bagunça, carrega consigo uma
função social muito importante - a da organização comunitária. É
a hora em que o povo sofrido da favela se junta e esquece os
seus sofrimentos para ser feliz - mais que escolas de samba, são
escolas de vida e resistência. Independente das dificuldades das
comunidades, dia de ensaio está lá - toda molecada a postos para
pegar seu instrumento e passar horas naquela produção musical.
Existe um grande respeito pelos mestres de bateria, e a função
artística une e ocupa um lugar imenso na vida dos moradores da
comunidade. As meninas da favela tem seus dias de rainha enquanto esbanjam beleza e samba no pé, e isso as empodera e
entusiasma. As escolas têm um ambiente de convivência que
abraça a comunidade e reconhece a atuação LGBT, sempre muito
forte no universo do samba e no enfrentamento ao machismo e
homofobia que também rondam os espaços. O pavilhão da escola
une a comunidade em torno de um ideal, a velha guarda vem
sempre trazer sua ancestralidade e suas histórias lendárias como
estímulo às novas gerações. As competições de escolha de samba
enredo fazem o povo vibrar e trazem à tona os grandes poetas
das comunidades.
Os enredos trazem
verdadeiras aulas
de história, de literatura, geografia,
de cidadania entre
as diversas temáticas tratadas. Desfilar embalado por
alguns dos sambas
campeões do compositor Carlinhos
Só como o samba
enredo campeão
“O Sonho de Ícaro”
da Mocidade Unidos do Rosário que
dizia: “...mas o sonho continua e eu
não sou contrario
linha alto lua e via
Victor a Unidos do Rosário em 2019. Desfile simbólico. Rosário...”, ou o
samba que foi censurado e mesmo assim foi pras ruas no Bloco
Bebe Rindo que dizia, “...ta pu da vida, ta pu da vida por que em
Brasília do Brasil tem mensalão ta pu da vida o povão da pu da
vida aqui em Terê City tem o semanão...”, manifestações poéticas
e literárias que misturam fantasia e realidade para manter viva a
cultura popular da nossa cidade.
É uma covardia que poder público não dê a devida estima para essas manifestações populares e culturais - um retrato
de como a população da periferia de Teresópolis e sua cultura
são encaradas. Além disso as verbas destinadas às escolas de
samba, mesmo de forma desordenada, aqueciam financeiramente as comunidades. Mesmo que por um curto período, as costureiras, compositores, aderecistas e serralheiros tinham uma renda extra que ajudava a enxugar as despesas que sempre sobravam do fim do ano, e os comerciantes locais lucravam com os
ensaios.
As verbas destinadas em forma de edital para as agremiações deveriam ser votadas no orçamento anual, direcionadas às

pastas de cultura e turismo, e mantidas protegidas do remanejamento habitual que o governo faz para equilibrar as contas públicas. A contratação de shows e altos cachês de artistas de fora,
sem entrar no mérito, redireciona parte significativa desses recursos além de não deixar nenhum resíduo cultural no município.

Instituições como o Lar Tia Anastácia são referência em iniciativas
que convergem no processo produtivo comunitário e carnavalesco.

Editais de fomento devem ser realizados também através do Fundo Municipal de Cultura, que disporá de verbas oriundas do orçamento anual, parte das multas ambientais e de eventuais emendas parlamentares. Deve passar pelo Conselho Municipal de Cultura a elaboração e organização de editais que direcionem criteriosamente o recursos públicos às agremiações carnavalescas, devidamente regularizadas, fomentando a profissionalização do setor e as devidas prestações de contas. A participação de
ligas ou associações, que representem o coletivo das agremiações, se também submetidas a direitos, deveres, sobretudo prestação de contas, pode vir a facilitar a realização anual deste projeto.
O poder público pode estimular, ao longo do ano, a captação de recursos para o carnaval, através da realização de cursos técnicos e formação nas áreas correlatas - artesãos, costureiras, aderecistas, serralheiros, marceneiros, pintores, soldadores
etc, em convênio/parceria com entidades de classe e Sesc, Senai,
Senac, e oficinas promovidas pela próprias secretarias de Turismo, Cultura e, sobretudo, a de Trabalho, Emprego e Economia
Solidária. Além disso, a cessão do ginásio poliesportivo e outros
aparelhos públicos como estruturas para a realização de eventos
que permitam que as escolas, devidamente regularizadas e inscritas na secretaria de cultura, captem recursos para este fim. Em
um período de diversão, a festa de carnaval abre espaço também
para a economia popular, no empreendedorismo impulsionado
pelo crescimento dos blocos e vendedores ambulantes, no mercado informal de adereços e na organização dos trajetos dos blocos.
Por fim, o Carnaval se traduz como principal vetor da
cultura que surge na periferia, e que deve ser encarada como
oportunidade de inclusão social, emancipação cidadã. Deve ser
encarado como elemento impulsionador da economia local que
converge na divulgação, no fortalecimento e na legitimação de
identidade cultural e histórica de nossas já sofridas e invisibilizadas comunidades.
Victor Santos é produtor cultural, artista plástico, arte educador,
carnavalesco e fundador do Projeto Ponto de Luz.
Leo Bittencourt é fotógrafo, produtor audiovisual, parecerista externo
da ANCINE, fundador e ex-presidente do Fórum Municipal de Cultura de Teresópolis e ex-vice presidente do Conselho Municipal de Cultura de Teresópolis.

Desde que assumi a presidência da Comissão de Cultura
da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), em março de
2019, a prioridade definida foi conhecer as diversas realidades
que formam o mosaico cultural fluminense e que quase sempre
são deixadas de lado. Para isso, fizemos audiências públicas nas
dez regiões do estado e vimos um Rio de Janeiro cuja maior riqueza é a sua diversidade cultural, étnica e ambiental. O encontro na Região Serrana aconteceu no dia 24 de maio do ano passado.

Existe uma “cultura carioca”, metropolitana, urbana, que
é visível e produzida, mesmo com limitações e tentativas de cerceamento e censura direta ou econômica, como temos visto atualmente, mas que não dá conta da diversidade de manifestações
culturais das mais variadas origens que são praticadas no estado.
É um Rio afro-brasileiro, indígena, caiçara, cigano, árabe, judaico,
asiático, europeu de diversas faces, matuto, artesanal, solidário,
carnavalesco, brincante, que se espalha pelos 92 municípios, nos
Jongos, Folias de Reis, Bois, Cirandas, Teatro de Rua e de Bonecos, Capoeiras e muitas outras manifestações.
Infelizmente, durante 2019, não vimos essa diversidade
ser reconhecida e nem apoiada pelo governo estadual. Centralizada na capital, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa (SECEC) não conseguiu efetivar os mecanismos previstos
na Lei nº 7035/2015, que criou o Sistema Estadual de Cultura
(SIEC) e que contribuirão para o desenvolvimento cultural das
diversas regiões. Pelo contrário, por diversas vezes, tentou modificá-la, por meio de decretos arbitrários. Por último, chegou ao
cúmulo do absurdo e desprezo com a pasta, com a tentativa de
desviar o Fundo de Cultura para o Tesouro. Ação impedida graças
a mobilização dos agentes culturais. Também não queremos uma
SECEC apática, fraca, desarticulada dos municípios, desmontando
equipes técnicas que há anos lutavam bravamente para cumprir
as suas missões, ou traziam resultados bons.
A proposta para o Orçamento 2020 e Plano Plurianual da

pasta da Cultura que veio para Alerj era fraca, confusa e não alinhada com as determinações do nosso SIEC. Após reuniões de
trabalho, apresentamos emendas exatamente para fortalecer o
SIEC, os pontos de cultura, a formação técnica, conforme o que
ouvimos ao longo do ano. Sempre referindo-se à crise e à recuperação fiscal do estado, em 2019 decidiu-se por ter a Lei de Incentivo à Cultura como o único instrumento de investimentos. E ainda assim optou-se pela utilização centralizada e parcial deste
instrumento, o que aumentou a concentração de investimentos
na capital, além do esvaziamento da comissão de seleção de projetos e de editais amplos. E pior, incentivou eventos duvidosos,
como a programação musical de um congresso de veterinária e
outros de natureza comercial, nos quais a cultura é meio e não
fim. Além disso, vimos por diversas vezes o governador tentar se
aproveitar de eventos importantes da cidade com promessas
vazias, comprometendo verba da cultura (mas que na prática não
existe para ser usada com a cultura do estado), sem diálogo, política e planejamento.
Seguiremos questionando sobre o que está sendo planejado e feito para o desenvolvimento cultural das demais regiões do
Estado. E afirmando o que queremos: o incentivo, a formação
técnica nas áreas artísticas e em gestão cultural, disponíveis para
todo o estado; novos editais para pontos de cultura; o cumprimento da determinação de que, no mínimo, 60% dos recursos do
setor cultural no estado, seja via Fundo ou Lei de Incentivo, sejam destinadas aos demais 91 municípios fluminenses; a liberação e a plena utilização do Fundo Estadual de Cultura; e que,
através do Fundo, a SECEC volte a fazer editais para o carnaval,
os mestres e mestras das culturas populares, as áreas artísticas e
as culturas urbanas e da juventude.
Encerramos o primeiro ano à frente da Comissão de Cultura da Alerj com o lançamento do Painel da Cultura Fluminense
2019. Trata-se de uma cartilha elaborada pela equipe técnica da
Comissão, que traz uma prestação de contas de nosso trabalho,
informações relevantes sobre as manifestações culturais por região, e busca indicar caminhos e propostas para a promoção dos
direitos culturais em todo o nosso estado.
Por outro lado, uma gestão também se encerrou na Secec
e uma nova está iniciando. Momentos de mudanças são para
avaliação e prospecção. É o que esperamos e vamos continuar
lutando em 2020, ao lado dos fazedores de cultura de nosso estado.
Eliomar Coelho é deputado estadual pelo PSOL
e presidente da Comissão de Cultura da Alerj

Às portas da terceira década do século XXI, estamos tropeçando na soleira da mediocridade institucionalizada em nosso país
e Teresópolis não foge à regra. No nível federal temos o exemplo
desse trágico processo de degradação que é o (des)governo do
Messias nomeando a atriz que encarnou a personagem “viúva Porcina” como dublê de titular da Secretaria Especial de Cultura, após
já ter criminosamente vaporizado o Ministério da Cultura.

Além disso, promover incentivos fiscais a empresas e pessoas para investirem em cultura e arte não significa que o poder público esteja abrindo mão de receita, não se trata de “renúncia fiscal”, mas, sim, de reorientação da lógica de financiamento público
da Cultura, ampliando as possibilidades de custeio. Mas um cuidado se faz sempre necessário: a existência de instrumentos públicos
democráticos e transparentes de controle, de fiscalização e de
aplicação de tais recursos. Vale repetir: comprovadamente eficazes
Como uma terrível avalanche antidemocrática de caráter
são os Conselhos Municipais!
neofascista, o desmonte e, no mínimo, a desfiguração sistemática
de órgãos colegiados, como o Conselho Nacional de Política CultuTERESÓPOLIS EM CENÁRIOS DE UMA PANDEMIA
ral, atingiram em cheio estados e municípios brasileiros, alimenMuitas outras dimensões sobre este tema merecem intentando a sanha de governantes de inclinação autoritária, fazendo-os
sentirem-se à vontade para proceder na mesma linha: soterrar a sas discussões, mas, com certeza, neste momento de tamanha
gravidade que a população mundial vive à mercê da avassaladora
gestão democrática de políticas públicas.
pandemia, cabe pensar e agir sobre as dramáticas
Teresópolis vivencia esta nefasta experiimplicações deste panorama no universo de miência com o enfraquecimento da participação
lhões de famílias de trabalhadores e, em particusocial em órgãos colegiados, a exemplo do Conlar, daquelas que dependem para o seu sustento
selho Municipal de Cultura. A saúde da participadas atividades nos campos da Cultura e das Artes.
ção democrática da sociedade civil, faz tempo, se
Para além das perversas e múltiplas chagas sociencontra em estado grave!
ais deste país injusto e cruel, como a fome, o deA Cultura em essência significa a arte e a
semprego, as violências perpetradas nos campos
técnica de fertilizar a terra pelo trabalho humae nas cidades, lembremos também das inúmeras
no, mas em Teresópolis os poderes públicos culmanifestações de preconceito que aviltam a contivam historicamente (com raríssimas exceções)
dição humana. Pode parecer um despropósito
a lógica da “terra arrasada” para que as sementrazer a Cultura e as Artes para esta discussão,
tes do oportunismo reacionário e da corrupção
neste contexto de dor, doenças e mortes. Mas
possam germinar. Quanto menos se promove, se
não é!
populariza, se socializa e se incentiva a imensuráTenho a convicção de que a Cultura e as Artes são
vel produção cultural potencial, as suas manifesbens essenciais à própria existência humana. Tetações e difusão, mais vulnerável e fragilizada se
nho convicção de que se faz mais do que necessátorna a comunidade.
rio reafirmar o valor desses bens, pois não são
Em meio ao turbilhão, as Artes, como masupérfluos. Os valores éticos e morais cultivados
nifestações inatas à criativa sensibilidade humana, quase sufoca- na sociedade são historicamente construídos e as classes dominandas em sua natureza transgressora e libertária, mantém-se emer- tes acabam por determinar o que é ou não importante para toda a
sas nas águas turvas e turbulentas do desprezo e das sufocantes população. Temos que inverter esse processo. A solidariedade pospráticas ignóbeis de gestores públicos.
sui um extraordinário valor cultural e se constitui um bem coletivo.
A solidariedade não se reduz a manifestações espontâneas em
INVESTIMENTOS E CONTROLE SOCIAL
situações de crise ou penúria, mas compõe o tecido que acolhe a
A produção, difusão e socialização das manifestações cultu- dignidade humana.
rais e artísticas implicam prover investimentos públicos essenciais
Teresópolis, há décadas, cultiva a lógica da “terra arrasada”,
à implementação das políticas públicas dessas dimensões da vida
sonhando acordada com um passado de glórias sob o lema
humana. Cultura e Arte não são mercadorias, são bens a serem
“Cidade dos Festivais”. Mas, sem perceber, sucumbe sob a obscurifruídos pela população.
dade de refletores apagados, reservando a ela mesma, “Cidade de
Investimentos públicos não significam apenas aporte de Luz”, a melancólica personagem de não representar papel algum.
recursos financeiros do erário, mas, e, sobretudo, recursos huma- Não podemos permitir que seja este o final do espetáculo! Mais do
nos. Cada pessoa, em todas as fases da vida, é produtora e desti- que nunca, é tempo de trazer à luz a Cultura e as Artes como patrinatária da cultura e das artes e, de algum modo, reverbera a pró- mônios perenes de toda a população.
pria manifestação cultural e artística da comunidade da qual faz
Ubiratan de Souza, 62 anos, é professor aposentado da Faculdade de
parte.
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio.
[Ilustração do autor, de 1977; grafite e acrílico sobre papel e madeira.]
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artigo que você ache que tem a ver com
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A mobilização social em torno de problemas ambientais
que assolam os teresopolitanos ganhou corpo com a atuação do
grupo multidisciplinar #PlanejaTerê e alterou a agenda política da
Câmara Municipal. Denúncias de cortes demasiados de árvores,
desmatamentos e emissão de licenças sem critérios, e o acordo
firmado entre o prefeito Vinícius Claussen com o MP/RJ e os donos do terreno da antiga fábrica SUDAMTEX, serão tema dos 120
dias de sabatinas e investigações previstas até o relatório final da
CPI. O acordo da SUDAMTEX ainda será tema de audiência pública
que promete apurar todos os questionamentos técnicos, jurídicos
e políticos levantados pelo grupo #PlanejaTerê nos últimos meses.

Dia 14 de março completaram-se dois anos
do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Marielle, vereadora, negra, socialista, foi alvo
de uma execução planejada, e o estado do Rio de
Janeiro o governo federal seguem nos devendo a
resposta: QUEM MANDOU MATAR MARIELLE
FRANCO? Em Teresópolis, um coletivo de mulheres
do PSOL colou cartazes e coloriu de amarelo a calçada da fama, querendo justiça.

No dia 8 de março, o Dia Internacional da
Luta das Mulheres, mulheres de Teresópolis se reuniram na pracinha do alto
para falar contra a violência do estado, contra o machismo e a misoginia. Denunciaram a divisão de trabalho desigual e clamaram por mais participação de
mulheres na política. Depois, no Brewzin, rolou um sarau de e sobre mulheres,
com música, poesia e muitas histórias de luta e resistência.

O Conselho da Cidade de Teresópolis, na primeira reunião de
2020, recebeu um documento regimental com nove assinaturas de conselheiros titulares, mais que suficientes para a realização de uma reunião
extraordinária, marcada para o dia
19 de março, para um novo processo
de discussão e votação da polêmica
Reunião do Conselho da Cidade que aprovou a Outorga
Projeto de Lei de Outorga Onerosa
Onerosa da SUDAMTEX - contestada por nove conselheiros.
do Direito de Construir na SUDAMTEX, sob o fundamento de que houve omissão de informações por parte da PMT durante o processo da primeira votação em que o projeto foi aprovado. Na reunião seguinte,
o presidente do conselho surpreendeu a todos quando informou que resolveu anular a
convocação alegando erro de encaminhamento do documento no uso do termo Convocação ao invés do termo Requerimento de Convocação. Este episódio parece ser mais
um que deverá somar-se a outro que justificou que moradores do bairro da Cascata do
Imbui representassem junto ao Ministério Público sobre a falta de transparência recorrente na condução dos trabalhos do Conselho da Cidade. O MP já notificou duas vezes a
executiva do Conselho da Cidade, até o momento sem respostas.

