
Rede de Cultura e Protagonismo Juvenil lança Guia Cultural de Itatiaiuçu

Patrocínio da Mineração Usiminas garante publicação interativa elaborada após oficinas com
jovens estudantes da rede pública.

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2022 -  Nesta terça-feira, 22/11, a cidade de Itatiaiuçu ganha um novo Guia
Cultural. A publicação,  elaborada de modo colaborativo junto a estudantes da Escola Estadual Manoel Dias
Correa, por meio da Rede de Cultura e Protagonismo Juvenil, será lançada em evento promovido com apoio da AIC
- Agência de Iniciativas Cidadãs. Durante o encontro, que marcará a conclusão do projeto na cidade,  a partir
das 19h30, na sede da instituição de ensino (Rua Bonfim, 01, Centro), haverá distribuição gratuita de exemplares. A
iniciativa contou com o patrocínio da Mineração Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O Guia Cultural de Itatiaiuçu foi desenvolvido pelos participantes do projeto a partir de um mapeamento coletivo
das principais referências culturais existentes no município, com o objetivo  de promover a difusão e a
valorização  da cultura local. Por  meio de ilustrações, poemas, fotos, entrevistas,  entre  outras  informações  –
produzidos pelos jovens atendidos pela  iniciativa –, a publicação fala das tradições e práticas cotidianas da
população de Igarapé, de seus conhecimentos e saberes e de suas manifestações artísticas e   culturais. Lúdico
e divertido, o material, composto ainda por um mapa, é feito em formato interativo, instigando quem lê a  se
aprofundar sobre a história do município e se reconhecer como parte dela. 



Sobre o projeto
A  Rede de Cultura e Protagonismo Juvenil  é um projeto voltado à formação  de agentes culturais  juvenis.
Executada em Igarapé e Itatiaiuçu entre junho e novembro de 2022, a iniciativa contou a participação de jovens
estudantes indicados pelas suas escolas.  Ao longo de seis meses, foram desenvolvidas atividades formativas
envolvendo tarefas práticas e circulação por variados espaços das cidades, com pesquisas, entrevistas, rodas de
conversa, produção de vídeos, peças de comunicação e intervenções artísticas, culminando na construção de um
evento cultural. Com o apoio de educadores e arte-educadores, os participantes desenvolveram uma campanha
de comunicação com foco no fortalecimento da cultura local,  compreendendo o mapeamento de grupos,
coletivos e iniciativas culturais, uma série de cartazes e o Guia Cultural.

Em Itatiaiuçu e em  Igarapé, o projeto Rede de Cultura e Protagonismo Juvenil é realizado pela AIC -  Agência de
Iniciativas Cidadãs, com patrocínio da Mineração Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e com
apoio do Instituto Usiminas.

Sobre a AIC

Promover o desenvolvimento humano pleno de sujeitos e comunidades é o horizonte que norteia o trabalho
da AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs, organização sem fins lucrativos que soma quase 30 anos de atuação
em variados projetos e programas sociais voltados para a construção da cidadania, junto a uma rede de mais
de 500 entidades parceiras. Esse trabalho já obteve o reconhecimento de mais de 30 prêmios nacionais e
internacionais, concedidos por  organizações como ONU Cidades, Unicef e Unesco.

Serviço - Lançamento Guia Cultural de Itatiaiuçu
Data: dia 07 de dezembro de 2022 Horário: 19h30 às 21h30

Local: Escola Estadual Manoel DiasCorrea - Rua Bonfim, 01 - Centro, Itatiaiuçu
Outras informações sobre o projeto: igarape.rededecultura.org.br

Instagram: @rededeculturaserraazul

Assessoria de imprensa
Mayra Marques
 (31) 99648-9502

mayra  @aic.org.br      

Coordenação do projeto 

 Sebastião Everton
(31) 98765-7690

sebastiao@aic.org.br

Priscylla Ramalho
(31) 99412-8532

priscylla@aic.org.br  
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