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FQmmyai discutir 
cultura naXonstituinte~~~ 

Tendo como tema central as 
relações entre Cultura e Consti
tuinte, será iniciado amanhã o 
10" Fórum Nacional de Secretá
rios de Cultura, que prosseguirá 
ateé o próximo domingo, no 
Garvey Park Hotel. CMcoquetel 
de abertura do encontro será 
hoje, às 20h. O primeiro seminá
rio, às 9h, com o tema Consti
tuinte x Cultura, contará com a 
participação de intelectuais co
mo António Houaiss, Mauro Sa-
tayana, Floriza Verucci e Rei
naldo Jardim, além de repre
sentantes das comissões de 
Educação e Cultura da Câmara 
Federal e do Senado. 

Outro seminário importante 
será realizado no próximo sába
do, às 9h, tratando do tema Uni
versidade x Cultura x Consti
tuinte, debatido pelo reitor da 
UnB, Cristóvam Buarque, e os 
professores Fernando Corrêa 
Dias, José Carlos Coutinho e 
Odete Ernst Dias. De acordo 
com a secretária extraordiná
ria de Cultura, Vera Pinheiro, o 
primeiro fórum foi -realizado no 
segundo semestre àe 1983, por 
iniciativa do "governador José 
Apanecfdp, então secretário da 

Cultura de Minas Gerais. 
"Os primeiros fóruns", diz 

Vera Pinheiro, "tinham como 
objetivo a criação do Ministério 
da Cultura". Uma vez alcança
do esse objetivo, com o advento 
da Nova República, a meta des
ses encontros passou a ser uma 
integração crescente entre as 
secretarias de Cultura esta
duais, com um intercâmbio dos 
trabalhos que estão sendo de
senvolvidos tendo em vista o co
nhecimento e a preservação da 
cultura brasileira. 

Neste 10s Fórum, a secretaria 
de Cultura apresentará alguns 
de seus trabalhos, como o Pro-
jeto Cidade Livre, que busca a 
preservação dos casas de ma
deira ainda existentes nas 
áreas pioneiras do DF, como o 
Núcleo Bandeirante, Candango-
lândia, Velhacap e Metropolita
na, juntamente com as áreas 
verdes e o ambiente natural dos 
primeiros tempos de Brasilia. 

D e n t r o d e s s e p r o j e t o , 
destaca-se a recuperação do 
Hospital Juscelinó Kubitschek 
situado na área da antiga inva
são do IAPI, onde a Secretaria 
da Cultura pretende instalar o 

Museu da Memória Candanga,, 
documentando a história de 
Brasilia sob o ponto de vista dos, 
seus construtores. Ontem pela> 
manhã o Grupo de Trabalho pa
ra a Preservação do Patrimô-. 
nio Histórico e Cultural de 
Brasilia, acompanhado pela se
cretária Vera Pinheiro, esteve; 
reunido com os secretários José. 
Carlos Mello (Governo), Fábio 
Bruno < Educação) e Carlos Ma
galhães (Viação e Obras). 

O encontro teve por objetivo, 
programar uma ação integrada 
entre a Cultura e as demais se
cretarias do GDF, dentro de 
uma visão do património histó
rico que objetiva não apenas o 
tombamento mas também a 
preservação da memória urba
na, envolvendo a educação e a 
conscientização da comunidade 
para essa questão. Duram» a 
reunião, mostrou-se as distor
ções que aconteceram na Can-
dangolândia, através de cons
truções e obras públicas que 
desfiguraram completamente a 
paisagem urbana original, 
destacando-se os componentes 
do património histórico que ain- • 
da podem ser preservados. 


