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Caros TC Denise e Alceu, 

Após nosso encontro de ontem devo confessar que as ideias começaram a florescer no sentido 

de viabilizamos o nosso projeto. E como a minha área é a idealização de eventos, shows e 

afins, após uma conversa com Denise tomei a iniciativa de esboçar uma ideia e um formato 

que acredito pode ser o start da coisa toda. 

Levando em consideração a informação de que a nova Ministra tem como uma das suas 

prioridades a reativação dos pontos de cultura e também considerando os contatos 

anteriormente feitos pela Tainã com o ex Ministro Gilberto Gil, tudo pode se encaixar de 

maneira objetiva e com solução de continuidade, pois estaríamos atendendo a um dos 

principais anseios da nova Ministra, e ao mesmo tempo homenageando a quem de direito deu 

vida aos pontos de cultura ou seja iniciaríamos com o pé direito. 

Fico no aguardo de suas considerações. 

Forte abraço e segue o baile, mas a música é a gente que toca!!!!! 

Cacau Franco 

 

 

 

 

Tópico 01: Música & arte. 

Sub-projeto. 

Sugestão do Nome: MOMUART “Primeira mostra de música & arte dos pontos de cultura” 

 

Ação: Realização de eventos culturais registrados em documentário, dando visibilidade aos 

trabalhos dos artistas dos pontos de cultura além, da troca de conhecimentos com artistas 

importantes de fora da comunidade. 

Padrinho do projeto: O criador dos pontos de cultura ex Ministro da Cultura o músico, cantor e 

compositor Gilberto Gil.  

Formato: 

A nossa produção elege um ponto de cultura (mãe) identificado por ter um pouco mais de 

infraestrutura e que venha realizando ações de impacto na comunidade. 

Neste ponto de cultura (mãe) o Artista convidado ira passar uma tarde com as comunidades 

dos pontos de cultura do entorno do ponto (mãe) aonde trocará informações e experiências 

vividas no transcorrer da sua trajetória, passando desta maneira informações e conhecimentos 

importantes para os artistas das comunidades presentes. 



No dia seguinte será realizado um show com toda infraestrutura para que os pontos 

participantes apresentem seus artistas e culminando com um show do Artista convidado.  

Todas as ações serão devidamente documentadas em vídeo para transformar-se em DVD para 

distribuição gratuita as comunidades participantes, bibliotecas da cidade, e outros locais que a 

nossa produção julgar pertinentes. 

Estes registros em vídeo serão também disponibilizados para a venda e terão divulgação 

direcionada neste sentido. 

 


