Centro Cultural Visconde de Mauá
faz seis anos e é selecionado Ponto de Cultura
Em janeiro de 2009 o Centro Cultural
Visconde de Mauá se inscreveu no Edital para
Pontos de Cultura, lançado pelo Ministério da
Cultura em parceria com a Secretaria de
Cultura do Estado do Rio de Janeiro.
O resultado saiu em 22 de maio do mesmo
ano e, para nossa alegria, o CCVM estava
entre os 150 Pontos selecionados, concorrendo com mais de 700 candidatos.

A partir daí começou uma maratona
burocrática que dura até hoje, mas que não
nos impede de comemorar tão grande vitória.
Agora o CCVM se prepara para receber a
primeira parcela da verba oferecida pelos
governos federal e estadual, para ampliar o
alcance de suas atividades.
Enquanto aguardamos ansiosos por esse
apoio, vamos funcionando graças à boa

vontade de todos que vêm colaborando nesses
seis anos de atividades ininterruptas, seja com
pequenas doações ou trabalho voluntário, ou
simplesmente acreditando que esse processo
artístico-cultural-educacional, desencadeado
a partir de abril de 2004 pelo CCVM, só faz
ampliar a beleza de nossa região, já tão
privilegiada pela natureza. E mais: já somos
Ponto de Leitura desde setembro de 2009!
Carlos Victor, 11, Escola Municipal Rio Preto
Flautista de Hamelin - Projeto Caminhos da Leitura

Governo federal discute políticas públicas para
a cultura. O CCVM estava presente
De 11 a 14 de março passado aconteceu em
Brasília, DF, a II Conferência Nacional de Cultura.
Cerca de três mil conferencistas, entre artistas,
educadores, secretários (federais, estaduais e
municipais) de cultura e educação, produtores
culturais, de todos os estados brasileiros, lotaram o
Centro de Convenções Brasil 21, com suas idéias,
propostas, reivindicações para o setor cultural.
Foram quatro dias de efervescência cultural.
O processo de conferências de cultura já havia
iniciado em 2009, quando mais de três mil
municípios brasileiros (fato inédito), discutiram com
a sociedade civil o tema políticas públicas para a
cultura. Em seguida cada estado organizou suas
conferências. Quando se iniciou a II Conferência
Nacional, havia mais de trezentos ítens para serem
votados e discutidos.
O CCVM estava como observador e não tinha
direito a voto, mas isso não impediu de participar do
debate, e também de fazer vários contatos com
pessoas dos quatro cantos desse Brasil, que
também estão na luta por melhorias no setor cultural.

Homenagem Especial
ao amigo da Cultura:
nosso querido
Juan Clinton Llerena
Desde agosto passado estamos órfãos do
grande patrono da cultura na região de Visconde
de Mauá. Nosso amigo Juan Llerena, apoiador
incansável das atividades culturias locais foi
fazer política cultural no “andar de cima”.
Aele o nosso eterno agradecimento, e também
a promessa de que sua semente plantada será
muito bem cuidada e fortalecida pelos nobres
sentimentos e ações, que conduzem aqueles
que acreditam que a arte, a cultura e a educação
são fatores essenciais para a evolução da nossa
sociedade.

Novos amigos para
nossa Associação
Recentemente o vice-governador do
Estado do Rio, Luis Fernando Pezão
passou a fazer parte da Associação de
Amigos do CCVM. Num gesto pessoal e
espontâneo, Pezão enviou sua
contribuição, apostando na continuidade
dos trabalhos desenvolvidos pelo Centro.
A ele, e a todos os nossos colaboradores, que agora somam 119 associados, o
nosso muito obrigado.
O CCVM garante que manterá seus
associados bem informados sobre as
atividades e a prestação de contas
também, sempre disponível no mural de
entrada para apreciação de todos!
Participe você também!
Ligue (24) 3387-2137 e contribua!

O Centro Cultural Visconde de Mauá vive de pequenas doações, trabalho pouco remunerado e muitas vezes voluntário. Para as despesas
mensais de manutenção do Centro e de produções culturais em geral contamos com uma colaboração da Associação Pró-Bem-Viver Visconde
de Mauá desde setembro de 2005.AMauatur vem contribuindo desde setembro de 2009.
AAssociação dos Amigos do CCVM conta atualmente com 119 associados, contribuindo de maneira irregular. Temos ainda o percentual das
vendas eventuais (obras de arte, livros, cds, cartões), e a família Llerena cede o espaço há seis anos, sem ônus de aluguel.

Resende estava bem representada pelos seus
delegados Lais Amaral (Casa da Cultura) e Julio
Vidal (Conselho de Cultura).
Agora é ficarmos todos atentos às 32 propostas
aprovadas na grande plenária final e cobrar
resultados do governo.

Kali, 6, Escola A Caminho da Luz
Chapeuzinho Vermelho - Projeto Caminhos da Leitura

Acima, Jorge Mautner e Márcia, no encerramento da II
Conferência Nacional de Cultura, em Brasília.
À direita, em cima, Márcia e Celio Turino, Secretário de
Cultura e Cidadania do Ministério da Cultura; embaixo,
Lais Amaral, Presidente da Casa da Cultura Macedo
Miranda, Juca Ferreira, Ministro da Cultura e Julio Vidal,
do Conselho de Cultura de Resende

Exposição “O Papel das Vilas” já está na 3a etapa
O Espaço Cultural Recanto 21, em Quatis, RJ, está recebendo, de
06 a 28 de abril, a exposição O Papel das Vilas.
Depois de ficar no Centro Cultural Visconde de Mauá, de 22 de
dezembro de 2009 a 20 de fevereiro passado, e no Museu de Arte
Moderna de Resende, de 24 de fevereiro a 22 de março, Quatis
recebe esse projeto que já conta com cerca de 60 artistas
trabalhando em torno do papel artesanal produzido pela MR Papel
PAPELaria ARTEsanal. Por onde passa, a exposição agrega novos
artistas e novas linguagens. A nossa intenção (CCVM e MR Papel) é

“rodar” com a exposição durante todo o ano de 2010, Ano
Internacional da Biodiversidade, e quando também se comemoram
30 anos de pesquisa em papel artesanal no Brasil. Estamos
localizando espaços culturais nas cidades vizinhas que se interessem
em receber a exposição e interagir com o projeto.
Como não temos patrocinadores, o projeto conta com a parceria do
CCVM, MR Papel, os artistas envolvidos, e a boa vontade dos
anfitriões, como já aconteceu com o MAM de Resende e o Recanto
21, em Quatis.

Acompanhe a nossa programação!
V Salão do Pinhão - pintura, escultura e desenho. De 28 de abril a
31 de maio/2010;
l I Semana da APA da Mantiqueira - Arte e Educação Ambiental (1 a
7 de junho/2010);
l Exposição do artista Roberto Granja - (10 de junho/julho /2010);
l Exposição do artista Fabio Genovesi - (julho/agosto/2010);
l Exposição Visconde de Mauá no acervo do MAM - Resende (2 de
setembro/outubro/2010);
l IV Encontro de Corais de Visconde de Mauá (outubro/ 2010 - a
confirmar);
l Exposição - Nivea Leite (outubro/2010 - a confirmar);
l Caminhos da Leitura - (novembro/2010 - a confirmar);
l I Semana da Cosnciência Negra (novembro/2010 - a confirmar);
l Visitas guiadas à todas as exposições;
l VII Bazar de Natal - artesanato local ( 1 a 20 de dezembro/2010);
l Exposição da artista Rosenete Eberhardt - artes plásticas, música
e poesia ( 22 de dezembro/2010/fevereiro/2011).
l

Os desenhos incluídos nesta edição foram feitos durante visitas
guiadas ao Centro Cultural, quando os estudantes observam, apreciam e se interagem, recriando as obras que estão expostas na ocasião.
A cada nova exposição a comunidade escolar local é convidada para
as visitas guiadas. Nessas “aulas especiais de artes” os alunos são
motivados à apreciação artística, ampliando o seu universo cultural e
referencial, proporcionado pelas mais diferentes linguagens plásticas
apresentadas nas mais de 40 exposições já realizadas pelo CCVM.
Boletim Comemorativo do sexto aniversário do
Centro Cultural Visconde de Mauá - abril de 2010
Edição geral: Márcia Patrocínio e Joaquim Moura
Av. Venceslau Brás s/n - “Aldeia dos Imigrantes”
Visconde de Mauá, Resende RJ - 27553-970
Tel. (24) 3387-2137
marciapatrociniosilveira@ig.com.br
www.mauacultural.org.br

Impresso em papel reciclado com apoio da
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Veja de quantas atividades você pode participar no Centro Cultural Visconde de Mauá
A Procissão do Cruzeiro ganha reforço cultural
Em 2009, durante a 17a.
Festa do Pinhão, a procissão
do Cruzeiro, que acontece no
mesmo domingo da Festa,
foi recheada por violeiros e
cantoria, além do terço
tradicional puxado pela Rose
Nicolino.
A caminhada começou
com pouca gente na Igreja de
São Sebatião e depois novos
adeptos foram incorporando,
até chegar ao Cruzeiro. Na
volta, o tradicional e delicioso
café com broa de milho,
servido na Fazenda do Juca.
Esse ano teremos novamente o cortejo. Participe dos
resgates culturais e
religiosos de sua região!

O ano de 2009 foi especial para o CCVM na área de teatro. Sob a
direção da atriz premiada Gilda Guilhon, montamos um grupo de
teatro para encenar a peça A Bruxinha que era boa, de Maria Clara
Machado, que foi apresentada, com grande sucesso, no Centro
Cultural e em mais três escolas da região.
No Colégio Estadual Antônio Quirino Gilda e Dylza montaram com
os jovens Os Sertões, em homenagem a Euclides da Cunha.
Para lançar o belo livro de Maria Cristina Moraes, No País da
Esperança, Gilda encenou uma adaptação do mesmo com as
crianças da Comunidade Céu da Montanha.
E ainda, para abrir o projeto Caminhos da Leitura em Visconde de
Mauá, o Grupo de Teatro do CCVM improvisou a peça O Flautista de
Hamelin, orientado por Gilda.
Em 2010 o Grupo, continua ativo, sempre sob a direção da nossa
querida amiga, Gilda Guilhon.
Gilda como rata-mestra
em O Flautista de Hamelin

Daniel Campadello

músico e poeta Jorge Brito procurou o CCVM
para tratar do assunto Folia de Reis. Há muito
que ele queria resgatar uma antiga tradição
popular que vinha se perdendo na região.
De imediato o Centro Cultural abraçou a
causa e foram dois meses de ensaios até
que, de 26 de dezembro a 06 de janeiro, o
grupo formado por quatro pessoas (Jorge
Brito, Zé da Viola, Daleni e Márcia) atuou
incessantemente, levando alegria, música,
fé e devoção, debaixo de chuva, de sol
quente também, pelos vales e vilas da
nossa região.Aemoção foi imensa.
À frente do grupo, vinha o Sr. Jorge
trazendo a bela bandeira da Folia, bordada
colaborativamente por cerca de 30
bordadeiras moradoras da região (do vale
da Prata até Maringá).

Ângela Martins

Folia de Reis é resgatada em Visconde de Mauá Bruxas, sertões, ratos e esperança na
No segundo semestre de 2009 o escultor,
proposta teatral de Gilda Guilhon

Alfredo Carvalho

aulas de yoga, flauta doce, teatro, contação de histórias, salão do pinhão, bazar de natal com artesanato local, exposições de artes, visitas guiadas, literatura, encontros de corais, concertos, arte-educação, reuniões de interesse comunitário...

Nossos números em seis anos
Exposições de Artes Plásticas -Coletivas
Exposições de Artes Plásticas - individuais
Exposições Especiais
Salão do Pinhão - Desenho-pintura-escultura
Exposição de Fotografias - coletiva
Exposição de Fotografias - individual
Lançamentos de Livro
Lançamentos de CD

7
22
5
5
2
2
10
5

Lançamento de Calendário
Evento literário especial
Encontros de Corais
Festival Cinema e Música
(parceria com o Hotel Bühler)
Festival de video infantil
Apresentações dos alunos de flauta doce
Concertos Musicais

1
3
3
1
2
12
10

Apresentações musicais em eventos
Peças de Teatro
Oficinas de Criatividade
Oficinas de Música e Poesia
Oficinas de Violão e Guitarra
Oficinas de Papel Reciclado (MR Papel)
Auto de Natal (parceria c/ escolas)
Bazar de Natal (artesanato local)

13
7
7
3
3
2
4
6

Nossas Publicações
Caminho das Artes em V. M.
Caminhos das Cachoeiras em V. M. (mapa)
Caminhos da Leitura em V. M.
Marcador de livro (Caminhos da Leitura)
Boletins informativos
Folder para a Temporada do Pinhão
Cartões postais de obras expostas

1
3
1
1
6
1
21

Alunos do 5o ano da Escola Municipal Maria Dulce Freire Chaves visitam o CCVM
Os alunos do 5. ano da Escola Municipal Maria Dulce Freire Chaves,
localizada no bairro Surubi II, em Resende, subiram a serra para visitar o
CCVM e se surpreenderam com a beleza da montanha e da floresta.Cerca de
90% da turma não conhecia Visconde de Mauá. Antes de visitar a exposição

“Haikais de Barro” (objetivo principal da visita), todos foram conhecer um
pouquinho do Rio Preto, e foram também dar uma volta em Minas Gerais (depois
de atravessar a ponte de pedestres). As crianças ficaram encantadas com essa
possibilidade, tão inusitada para eles.

Depois do passeio, foi a hora da visita guiada ao CCVM, onde puderam
apreciar a cerâmica de alta temperatura da artista plástica Evelyn Kligerman e
a poesia de Roseana Murray. Depois de nutridos pela grandeza da natureza e
pela arte ali apresentada a eles, puderam ambém fazer seus trabalhos,

bastante inspirados, como vocês podem ver abaixo. Parabéns à E. M. Maria
D. F. Chaves pela iniciativa de propor a visita, e parabéns também ao CCVM
que aos 6 anos de arte, cultura e educação recebe, pela primeira vez, uma
escola que se propõe a subir a serra para visitar uma exposição artística!

Marisol Fonseca, 11
Wanderson de Mello, 10

J.J., 10

Luana Santos, 14

