
 
 

Venha-Ver recebe II Edição do Projeto Semeando Cultura    
 
Em 2012 a iniciativa, realizada em Ielmo Marinho, foi premiada pelo Ministério da Cultura. 
A segunda edição do projeto terá a programação ampliada.  

 
O município de Venha-Ver, a 463 quilômetros de Natal, recebe no próximo mês de janeiro 
as atividades culturais do projeto Semeando Cultura 2013. Serão realizadas oficinas nas 
áreas de Teatro, Audiovisual, Fotografia, Comunicação, Literatura de Cordel e Projetos 
Culturais. As inscrições serão abertas na segunda semana de janeiro. 
 
O Semeando Cultura 2013 tem o objetivo de promover capacitações na área da cultura e 
criar espaço para a valorização das manifestações culturais da comunidade onde é 
realizado. Contribuir para a democratização do acesso aos meios de produção cultural 
também faz parte da proposta do projeto. 
 
As atividades são gratuitas e voltadas a toda a comunidade. O projeto está marcado para 
o período de 21 a 26 de janeiro. Serão oferecidas oficinas de fotografia, de literatura de 
cordel, oficina de teatro, oficina de rádio, oficina de produção de vídeo e oficina de 
elaboração de projetos culturais. Os participantes terão a oportunidade de aprender 
técnicas específicas de cada área, além de participar de atividades práticas que objetivam 
ampliar o olhar da comunidade para a importância dos aspectos culturais do município.   
 
No encerramento das atividades, um festival cultural reunirá o material produzido nas 
oficinas em exposições. O evento também contará com apresentações de artistas locais e 
a participação dos alunos, que terão a oportunidade de aprender sobre a organização de 
eventos culturais. 
 
O projeto Semeando Cultura é realizado pelo Coletivo Caminhos Comunicação & Cultura, 
formado por produtores independentes, que desenvolve projetos culturais, com foco na 
capacitação principalmente nas áreas do Audiovisual e Fotografia. Coordenado pela 
radialista e produtora cultural Érica Lima, o projeto conta com recursos do Programa BNB 
de Cultura, do Banco do Nordeste.  
 
É a segunda edição da iniciativa, que em 2011 foi realizada no município de Ielmo 
Marinho. O projeto foi reconhecido pelo Ministério da Cultura, sendo escolhido pelo 
Prêmio Agente Jovem de Cultura, que incentiva as políticas públicas dedicadas à 
juventude. O valor do prêmio será destinado a outro projeto cultural que levará atividades 
culturais para o município de Macaíba, na região metropolitana de Natal, com uma 
programação e data de realização ainda a serem definidas. 
 
Mais informações sobre o Projeto Semeando Cultura 2013 podem ser obtidas através dos 
seguintes contatos: Érica Lima (coordenadora do projeto) 8805-5468, ou Dayana Oliveira 
(assessora de imprensa) 8810-7111, ou ainda no site www.olharcultural.com  
 

http://www.olharcultural.com/

