
 

ATA DA QUARTA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CULTURA, 
LAZER E TURISMO 

Data: 09 de Junho de 2011 

Local: Auditório da ESBR (Porto Velho) 

A 4ª Reunião do Grupo de Trabalho Cultura, Lazer e Turismo iniciou às 

15h09m, no auditório da Energia Sustentável do Brasil, onde coordenadora e o 

gerente de socioeconomia da ESBR, Cirlene Furini e Luiz Antonio, deram as 

boas-vindas, agradeceram a presença de todos e solicitaram que os 

participantes se apresentassem. Em seguida, fez um breve relato sobre a 

terceira reunião e os encaminhamentos sugeridos. Dando prosseguimento, a 

representante da Fundação Iaripuna, Berenice Simão, apresentou as 

sugestões de ações culturais de projetos desenvolvidos em Mutum Paraná, 

Jaci Paraná e canteiro de obras.   

Projeto Arte de Todos, vai amadurecer o projeto de artes em Porto Velho, está 

em seu primeiro ano e que os resultados serão aferidos em 2012. Os dois víeis 

do programa é a contratação de profissionais locais e a fomentação de arte no 

município. Afirma também que outro objetivo desse curso é a continuidade do 

mesmo, amadurecendo a ideia de se criar uma Escola de Artes. 

Projeto Cultura na Praça onde contempla apresentação de bandas ou música, 

teatro e dança em locais abertos ao público, fomentando os artistas que estão 

iniciando carreira.  

Os dois projetos estão aprovados na Lei Rouanet e está aberto a patrocínios 

de empresas locais. Seus objetivos podem sofrer alteração e se adaptar a 

questão socioambiental. 

Sueli Biedacha reforça a importância desse projeto que foi apresentado, mas 

sugere ser encaminhado à ESBR para análise, tanto na área socioeconômica 

quanto Institucional. 

Perguntas: Como está sendo pensada a parceria desses projetos com a 

ESBR? Como funciona a questão da programação ou cronograma de eventos 

do projeto? Como funciona a questão de enquadramento na lei de incentivo 

(Rouanet)? Existe a possibilidade de esse projeto ter uma linha voltada para 

treinamento ou qualificação para as comunidades? É possível otimizar o 

cronograma desse projeto, onde se atinja Jaci, Nova Mutum e Canteiro, de 

modo a otimizar os recursos? Existe capacitação em artes plásticas que 

envolva recursos naturais? 

Todas as perguntas foram respondidas pela representante da FUNDAÇÃO 

IARIPUNA, Berenice Gusmão. 



 

Comentários: Luiz Antonio registra a importância de se ter uma estratégia de 

locomoção dos professores  

Encaminhamentos: 

- Agendar reunião com a Diretoria Institucional da ESBR para apresentar 

os projetos; 

- Agendar reunião com os responsáveis pela construção do museu EFMM 

de Porto Velho (SAE) com os de Nova Mutum (ESBR), Fundação Iaripuna 

e IBRAM; 

- Apresentação do status das obras do Programa de Apoio às Atividades 

de Lazer e Turismo que existem para o reservatório. 

Próxima reunião agendada para dia 11/ago, quinta-feira, às 14h30m. 

A reunião foi encerrada às 16h30m, com a leitura e assinatura da Ata. A lista 

de presença segue anexa ao documento, na qual os participantes endossam a 

referida ata. 


