
2009. FÓRUM POTIGUAR DE CULTURA: PROPOSTAS.

1. Promover e incentivar a realização de palestras, oficinas, cursos, seminários, fóruns de formação técnica e cultural, bem como eventos 
que divulguem novos talentos, que possibilitem a troca de experiências e que divulguem a diversidade cultural de nosso Estado. 

2. Realizar projetos que una a cultura e a educação, através da inclusão do estudo da cultura no currículo escolar, da divulgação da nossa 
diversidade nas escolas e na mídia e na realização de ações que valorize a diversidade cultural local.

3. Criar, modernizar e incentivar espaços e centros culturais (casas de cultura, museus, bibliotecas, pontos de cultura e associações 
culturais), bem como promover a capacitação dos agentes culturais que fazem parte destes espaços;

4. Criação de um Fundo de Cultura, com percentual pré-estabelecido, para a promoção de ações culturais, em especial em comunidades 
rurais e carentes;

5. Descentralização espacial dos eventos e festividades populares, através da criação de pólos de festividades populares e de um 
calendário cultural do RN. 

6. Contribuição do poder executivo estadual para a implantação de novos grupos artísticos e incentivo à manutenção dos grupos já 
existentes, através de capacitações, encontros, eventos, mostras culturais e editais de incentivo cultural

7. Realização de encontros periódicos dos pontos de cultura no estado, contemplando capacitações e estimulando-os através de 
premiações para os melhores projetos realizados;

8. Criação de um cadastro que contemple artistas, grupos, projetos e espaços culturais do Rio Grande do Norte;

9. Realização de cursos de formação para arte e cultura, a partir da implantação de escola de música, teatro e dança nos municípios 
pequenos do RN;

10. Intercâmbio entre os municípios;

11. Criação do PAC municipal (programa de acesso à cultura);

12. Instituir programas de financiamento de políticas públicas de cultura para os municípios do RN; destinada à manutenção e 
funcionalismo das casas de cultura.


