
PLANEJAMENTO CULTURAL/2008

AÇÃO REGIONAL

Projeto Resgate do Patrimônio Histórico

“Sensibilização das Comunidades Locais”

Objetivo  Geral:  Apresentar  mecanismos  de  sensibilização  da  comunidade 
regional, para a importância da valorização, preservação e proteção do patrimônio histórico 
e  cultural  dos  municípios,  dando  continuidade  ao  projeto  “Resgate  do  Patrimônio 
Histórico”, desenvolvido  no  ano  de  2006,  conforme  deliberado  através  da  Carta  de 
Intenções em Relação ao Patrimônio Cultural do Alto Vale do Itajaí.

Atividades Previstas:

1. Intercâmbio Cultural;

2. Legislação específica ao setor;

3. Organização do setor de cultura nos municípios;

4. Promoção  e divulgação do patrimônio cultural da região;

5. Roteirização do Patrimônio Cultural;

6. Sensibilização dos agentes culturais e comunidade regional;

7. Treinamento e capacitação de equipes técnicas locais da cultura.

PROGRAMAS DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO CULTURAL REGIONAL

ATIVIDADE 1

Intercâmbio Cultural

Objetivo  Geral:  Criar  mecanismos  de  incentivo  e  organização  dos  bens 
(materiais e imateriais) cadastrados nos municípios e na região, facilitando o intercâmbio 
entre as diversas esferas de organismos públicos e privados.

ATIVIDADE 2

Legislação específica ao Setor

Objetivo Geral: Incentivar, orientar e apoiar a criação de legislações específicas 
às diversas áreas culturais, proporcionando aos municípios suporte jurídico, auxiliando na 
implantação  de  estruturas  físicas,  administrativas,  materiais,  humanas  e  financeiras  nos 
municípios e na região, além de auxiliar na implementação de políticas públicas para o setor 
cultural, através da elaboração de minutas de lei da área cultural aos municípios.

ATIVIDADE 3

Organização do Setor de Cultura nos Municípios

Objetivo Geral: Promover a organização e o fortalecimento das bases do setor 
cultural  nos  municípios,  através  da  administração  pública,  proporcionando  ferramentas 
necessárias ao apoio e incentivo à programas e políticas públicas para a cultura.



ATIVIDADE 4

Promoção e Divulgação do Patrimônio Histórico da Região

Objetivo Geral:  Desencadear  e apoiar  ações de promoção e divulgação dos 
usos, costumes e tradições herdados, junto ao poder público e comunidade regional, através 
de  ações  e  pontos  estratégicos,  difundindo  e  fortalecendo  o  interesse  pelos  aspectos 
culturais regionais, através de plano de promoção e divulgação do patrimônio histórico da 
região.

ATIVIDADE 5

Roteirização do Patrimônio Cultural

Objetivo  Geral:  Incentivar  e  apoiar  ações  voltadas  à  utilização  dos  bens 
culturais cadastrados, através da elaboração de roteiros turísticos e culturais nos municípios 
e na região do Alto Vale do Itajaí.

ATIVIDADE 6

Sensibilização dos Agentes Culturais e Comunidade Regional

Objetivo Geral:

Dar continuidade ao processo de informação, conscientização e sensibilização 
do poder público, gestores e proprietários de bens culturais, associações e entidades de 
classe, profissionais do setor cultural e de áreas afins, iniciativa privada e população em 
geral,  sobre a importância de preservar e proteger o patrimônio cultural  local e regional, 
oferecendo  suporte  e  subsídios  necessários  na  implementação  de  ações  voltadas  ao 
resgate e a valorização dos recursos culturais disponíveis.

ATIVIDADE 7

Treinamento e Capacitação de Equipes Técnicas Locais da Cultura

Objetivo Geral:  Incentivar e apoiar encontros para treinamento e capacitação 
aos  envolvidos  direta  e  indiretamente  com  a  cultura  nos  municípios  e  na  região, 
proporcionando informações e conhecimentos importantes à aplicabilidade e sustentação 
das ações propostas ao resgate, preservação, valorização e proteção do patrimônio cultural 
das localidades envolvidas.


