
Carta de Florianópolis
As  representações  dos  pontos  e  pontões  de  cultura  do  Sul  do  Brasil,  junto  com  a 

Representação Regional-Sul  do Ministério da Cultura,  reunidos em Florianópolis,  no dia  25 de 
junho de 2011, na sede do Ponto de Cultura Pescadores de Cultura, visando o fortalecimento do 
Programa Cultura Viva, debateu e deliberou os seguintes itens em relação as ações e projetos do do 
referido programa na região sul:

1 – Organizar a realização da Teia Regional Sul no primeiro semestre de 2012.

2 – Realizar as Teias Estaduais no segundo semestre de 2011, sendo a de SC em novembro, e as do 
RS e PR em outubro, com o cuidado para que estas últimas não sejam na mesma data. 

3 – Garantir o imediato pagamento dos prêmios, bolsas e convênios de todo Programa Cultura Viva 
no Sul do Brasil.

4  – Reivindicar  junto  ao MINC a  imediata  liberação dos  recursos  para  o  reconveniamento  do 
Pontão de Cultura Kuai Tema -PR; Pontão de Cultura da UFSC – SC; Pontão de Cultura Focu – RS 
para a consolidação, auxílio e mobilização das redes estaduais dos pontos de cultura.

5 – Agilidade nos processos de conveniamento do Pontão de Gestão Multiplicando Talentos - SC; 
Pontão Gênero e Cultura do Instituto Contato – SC; e do Pontão de Leitura do RS.

6  –  Organização  do  coletivo  de  estruturação  da  Teia  Regional  Sul,  sendo  composta  pelos 
representantes dos pontos dos três Estados. 

7 – Realizar dois encontros dos Pontos e Pontões da região Sul, sendo o primeiro ao final da Teia  
Catarina e o segundo em paralelo ao Fórum Social Mundial 2012, a ser realizado em Porto Alegre 
em janeiro. 

8 – Constituição de uma  pauta política integrada entre as três redes de pontos dos três estados, 
tendo como princípio o fortalecimentos do Programa Cultura Viva na região e em todo o País.

Comunicamos o entendimento de fortalecer o processo de expansão do programa de forma 
colaborativa entre  a  sociedade civil,  o Ministério  da Cultura e os demais  agentes  públicos que 
colaborarem com as diretrizes fundamentais do Programa Cultura viva. 

Assinam:
_________________________________________________________
Denilson Machado  - Representante Estadual da Rede de Pontos de SC;

_________________________________________________________
Erico Massolli – Representante Estadual da Rede de Pontos do PR;

_________________________________________________________
Marly Cuesta – Representante Estadual da Rede de Pontos do RS;

_________________________________________________________
Eduardo Milioli – Ponto de Cultura Multiplicando Talentos;



_________________________________________________________
Nelson Mota – Ponto de Cultura Baiacu de Alguém;

_________________________________________________________
Gilberto Manea – Pontão Kuai Tema – PR

_________________________________________________________
André Ruas de Aguiar – Pontão de Cultura da UFSC;

_________________________________________________________
Thiago Scarnio – Pontão de Cultura Ganesha; 

_________________________________________________________
Sergio Machado Mibielli – Coordenador da Rede de Pontos de Cultura de SC pela Secretaria de 
Estado de Turismo, Cultura, Esporte de Santa Catarina.

_________________________________________________________
Carla Ribeiro – Representação Regional MINC SUL.

Florianópolis, 25 de Junho de 2011.


