Cadastro Cultural do Município de Floresta – Pernambuco

O Cadastro Cultural do Município de Floresta faz parte do conjunto de ações
desenvolvidas pela Diretoria de Cultura e Turismo. Nesse sentido, a busca de
estabelecer um diálogo concreto e permanente com os diferentes agentes
culturais faz o CADASTRO ter um caráter de alargar sua área de atuação,
abrangendo os mais variados segmentos culturais, no intuito de fortalecer as
políticas públicas promovidas por esta gestão.

Com a implantação do CADASTRO CULTURAL, a Prefeitura de Floresta
promove meios de preservar e fortalecer os nossos bens culturais. Desafio que
reconhece e amplia as políticas de patrimônio e pensa um conjunto de
diretrizes que proporciona condições para a população ter asseguradas suas
referências.

A grande responsabilidade do CADASTRO CULTURAL é de valorizar as
expressões dos bens identitários e de consumo, mantendo os seus sentidos e
promovendo a inclusão social e cidadania.

Patrimônio Material
O patrimônio material está associado aos elementos materiais, sendo formada
por elementos palpáveis e concretos, como por exemplo, as obras de arte e as
igrejas.

Patrimônio Cultural Imaterial
O Patrimônio cultural imaterial ou patrimônio cultural intangível é uma categoria
de patrimônio cultural definida pela Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio
Cultural Imaterial e adotada pela UNESCO, em 2003. Tendo abrangência nas
expressões culturais e nas tradições que um grupo de indivíduos preserva em
respeito da sua ancestralidade, para as gerações futuras. São exemplos de
patrimônio imaterial: os saberes, os modos de fazer, as formas de
expressão, celebrações,
as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições.

Sendo assim, vê-se necessário a criação do Cadastro Cultural para construir
rede de informações essenciais para um melhor aproveitamento das
expressões artísticas e dos agentes culturais.

Objetivos do Cadastro Cultural
•
•

•
•
•
•
•

Criar banco de dados de artistas, produtores, técnicos, grupos artísticos e
equipamentos culturais da cidade de Floresta.
Disponibilizar informações por multimídia sobre o patrimônio imaterial, material,
potencial histórico e artístico no site da Prefeitura Municipal de Floresta,
promovendo intercâmbio entre os bens locais e as diversidades regionais;
Viabilizar a pesquisa direta ao acervo do patrimônio local e circunvizinho;
Consolidar a política cultural do Município de Floresta, ampliando o campo de
atuação;
Estabelecer um diálogo concreto e permanente com os diversos públicos;
Sistematizar as informações, constituir e implantar os bancos de dados;
Contribuir para a preservação da diversidade Cultural do Município de Floresta
e para a disseminação de informações sobre o patrimônio cultural Florestano a
todos os segmentos da sociedade local, nacional e internacional;

Inclusão de Pessoas Físicas
Nome Artístico ou Fantasia:

Nome Completo:

Segmento Cultural:

Ident. da Cor:

Sexo:

RG:

Orgão Expedidor:

UF:

Data de Emissão:

CPF:

Data de Nascimento:

Endereço e Número:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Email:

Nacionalidade:

CEP:

Telefone:

Naturalidade:

*Anexar comprovação da atuação no segmento cultural
Redes sociais utilizadas:

Inclusão de Pessoa Jurídica
Nome Jurídico:

Nome Artístico ou Fantasia:

Segmento Cultural:

Razão Social/CNPJ:

Endereço e Número:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Data de Fundação:

Email:

Telefone:

*Anexar comprovação da atuação no segmento cultural
Redes Sociais Utilizadas:

Estado:

