
 

 

Cultura local de Santa Bárbara e Rio Piracicaba é celebrada em eventos 
promovidos por jovens; encontros gratuitos acontecem nos dias 17 e 25/02 

Eventos são resultado de formação promovida pelo projeto Rede de Patrimônio Criativo e 
Colaborativo de MG. Dentre as atrações, estão exibição de filmes e desfile de roupas 

fantásticas. 

 
Formação do projeto propôs incursão por temas como cultura, identidade e patrimônio cultural. 

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2023 – No mês de fevereiro, a agenda das cidades de 
Santa Bárbara e Rio Piracicaba (MG), na Serra do Caraça, inclui dois eventos gratuitos que 
celebram as referências culturais locais. Propostos como encerramento do projeto Rede de 
Patrimônio Criativo e Colaborativo de MG, realizado pela AIC - Agência de Iniciativas 
Cidadãs, os eventos têm sua organização protagonizada por jovens participantes do projeto e 
combinam diferentes atrações relacionadas à valorização dos patrimônios locais. 
 

Em Santa Bárbara, a iniciativa vem como gostinho de Carnaval. O evento Quimera acontece 
na sexta-feira, 17/02, entre 17h e 19h30, na Praça do Rosário (Av. Petrina de Castro Chaves, 
44, Centro).  Na programação, estão diferentes atrações idealizadas e executadas pela turma 
participante do projeto: live painting (pintura ao vivo) por artistas locais, desfile de roupas 
fantásticas e um estúdio a céu aberto. As peças artesanais que integram o desfile mostram a 
leitura dos jovens sobre a memória e os patrimônios da cidade.  
 
Já em Rio Piracicaba, a programação do evento Contando Nossa História vai apresentar as 
produções realizadas pela turma ao longo do projeto, com exposição de fotos, exibição de 
podcast e filme. Além disso, a abertura do evento será abrilhantada por apresentação do Coral 
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Rio Piracicaba. O encontro acontece no sábado, 25/02, entre 15h e 18h, na Câmara Municipal 
(Av. Dom Joaquim Silvério, 174, Centro). 

Ao longo dos últimos meses, o projeto Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo ofertou 
uma formação gratuita em educação patrimonial e educomunicação para jovens das duas 
cidades. Audiovisual, artes gráficas, fotografia, rádio e produção de conteúdo foram 
linguagens abordadas no percurso formativo, que também passeou por temas como cultura, 
identidade cultural e patrimônio imaterial e agora culmina na produção dos eventos. 

O projeto é uma realização da AIC - Agência de iniciativas Cidadãs, por meio da Lei Federal de 
Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, através de sua chamada aberta 
anual, e apoio das Prefeituras Municipais das duas cidades.  

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. Seu trabalho 
já obteve o reconhecimento de mais de 30 prêmios nacionais e internacionais, concedidos por 
organizações como ONU Cidades, Unicef e Unesco. 

Eventos finais Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo 

Quimera – Santa Bárbara 
• Data: 17/02 - Sexta  
• Horário: 17h às 19h30 
• Local: Praça do Rosário (Av. Petrina de Castro Chaves, 44, Centro) 

Contando Nossa História – Rio Piracicaba 
• Data: 25/02 - Sábado 
• Horário: 15h às 18h 

• Local: Câmara Municipal (Av. Dom Joaquim Silvério, 174, Centro) 

Assessoria de imprensa 
Beatriz Cordeiro 
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beatriz@aic.org.br 

https://aic.org.br/atuacao/cultura/rede-patrimonio-criativo-colaborativo/
http://aic.org.br/
mailto:beatriz@aic.org.br

