Paraíba terá projetos incluídos em programa da Open City
17 12 2004

A Paraíba deve ser incluída no programa de desenvolvimento da Fundação Oásis Cidade Aberta (FOCA/OPEN CITY), que tem a finalidade
promover a valorização do homem através de suas potencialidades criativas.
Entendimentos neste sentido foram iniciados na quinta-feira, 16, na sala de exposições da Subsecretaria de Cultura do Estado, onde a
presidente da FOCA Internacional, Marília Bernardes, expôs para a subsecretária de Cultura, Cida Lobo, e representantes de vários programas do
Governo, a metodologia e atividades que a Fundação realiza no Brasil e em países como o Canadá, Portugal, Itália e Angola.
A intenção da Fundação Oásis Cidade Aberta, que tem sede em Curitiba, é promover ações que despertem o interesse dos paraibanos em
investirem na sua própria cultura. “Queremos mostrar que em qualquer cidade, por menor que ela seja, terá sempre alguma coisa que possa ser
destacada e se transforme em um grande empreendimento para a população local. Nosso objetivo é promover o crescimento econômico
sustentável através do intercâmbio, da colaboração, da visibilidade e da capacitação do homem para atingir nichos de mercado internacional”,
disse a presidente da FOCA Internacional, Marília Bernardes.
Para Cida Lobo, o importante é que cada microrregião do Estado tenha seu representante nesse projeto, já que cada município poderá despertar
para o empreendimento através da cultura ou de outro setor da sociedade organizada. “Existe um interesse do Governo paraibano, da Fundação
FOCA e do Grupo Votorantim na realização dessas ações. Não se trata apenas de uma ação cultural, mas de um projeto multidisciplinar, que tem
o objetivo de descobrir o potencial dos municípios em variadas frentes de trabalho e desenvolvimento”, disse.
Participaram da reunião representantes de projetos como Paraíba em Suas Mãos, educação infantil, Projeto Cooperar, Fundação Espaço Cultural,
UFPB (Pró-Reitoria para Assuntos Comunitários) e Secretaria de Ação Social do Município de Caapora.
Um dos projetos que serão implantados na Paraíba é a publicação de livros e revistas com abordagem educacional, dentro da coleção de fábulas
de lazer pedagógico. A revista terá textos preparados por estudantes, como forma de incentivar a prática pedagógica e a consciência ambiental.
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