PARCERIA CAIPIRA FOMENTANDO A
CULTURA NO INTERIOR PAULISTA
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QUEM SOMOS?
AGCIP: CELEBRANDO A PRIMEIRA DÉCADA COM CULTURA!
A AGCIP (Associação de Gestão Cultural no Interior Paulista “Prof. Gilberto Morgado”) com sede na cidade de Monte
Alto/SP, inscrita no CNPJ: 08.025.817/0001-26, iniciou seu trabalhos em 2005, sendo fundada, de direito, em 22 de março
de 2006.
É uma Associação Civil, sem ins lucrativos, políticos ou religiosos. Vem traçando uma história de méritos e realizações.
Iniciou com seis municípios; hoje, conta mais de trinta, além de entidades e artistas associados.
A AGCIP trabalha pelo crescimento da produção cultural, esportiva e turística no interior paulista, suscitando parcerias
que insiram criança, adolescente, adulto e idoso no meio social, sem discriminação, a im de resgatar a cidadania, em todos
os níveis, através de ações culturais, esportivas e turísticas.
Temos consciência das diiculdades enfrentadas, principalmente no setor cultural. A cultura ainda não é, na maioria das
esferas governamentais, tratada como mecanismo de política de inclusão social.
Para promover as metas da AGCIP na cultura, esporte e turismo, a associação traça parcerias com os Governos Federal,
Estadual e Municipal, entidades e militantes nessas áreas: o ápice dessas ações é o Consórcio Culturando.
Visite o sítio www.agcip.org.br e conheça mais sobre esta entidade que vem suprindo com muita dedicação e parcerias
lacunas de fomento cultural, esportiva e turística que existe nesse país, em especial no interior do Estado de São Paulo.

17 prefeitos reunidos com o
MinC, em Barretos, assinando
convênios do Consórcio
Intermunicipal Culturando (2010)

A AGCIP PROMOVEU COM PROJETOS DE SUCESSO, AS SEGUINTES AÇÕES
Criação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO (foto acima), que hoje agrega 19 cidades e
dezenas de ações e convênios, com investimentos de R$ 20 milhões, direta ou indiretamente.
Exposição Fotográica Itinerante NEGRO INTERIOR: conta a história do negro no interior paulista,
com foco na primeira metade do século XX.

PARCERIAS INTERMUNICIPAIS

Espaço CULTURANDO na Festa do Peão de Barretos: Desde
2008, a AGCIP, em parceria com os Independentes de Barretos,
criou na Festa do Peão, um palco e um espaço para exposição. Em
oito anos de parceria, já se apresentaram mais de 15 mil artistas
nesses espaços, do artista amador de escolas a atrações de destaque nacional.
Mostra Regional de Talentos: Artistas de uma cidade se
apresentam na região, ganhando visibilidade e incentivo;
Eventos Culturais: possibilitaram que algumas cidades promovessem eventos
com custo bem mais acessível do que o valor de marcado;

Oicinas Culturais: cada cidade dispõe de seus melhores monitores nas mais diversas áreas, para ministrarem cursos de capacitação dos monitores da região, gratuitamente (Matão, Sertãozinho, Monte Alto, Cosmorama,
São Carlos, etc.);
Conferências Intermunicipais de Cultura: em Sertãozinho, Monte Alto, Guaíra, Pontal e Poloni – dentre
as mais representativas, em número de municípios, do Brasil.
Média de 30 cidades participantes por Conferência.
Manutenção da REVISTA CULTURANDO: lançada em dezembro de 2005, a Revista Culturando, com temas e assuntos ligados a cultura, é única do gênero no interior paulista: está em sua 19ª edição;
Criação do sítio da AGCIP: www.agcip.org.br, lançado em 2006.
Um sítio cultural voltado ao interior paulista, com dados de informação e formação.
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EMENDAS PARLAMENTARES
Projeto de Difusão Cultural: circulação de saberes e fazeres culturais com apresentações de
palco, intervenções junto ao público, oicinas e palestras/bate-papo sobre cultura enraizada.
Em 6 anos, percorreu mais de 30 cidades.
Festival de Viola Caipira Raiz: reunindo duplas ou trios (com sanfona) de fazedores de música caipira raiz, da moda de viola ao pagode sertanejo. A AGCIP já co-organizou 4 edições do Festival “Rose
Abrão”, o mais tradicional do país, em parceria com Os Independentes, de Barretos.
Feira Regional de Cultura Nordestina, Feiras do Livro, Cursos Livres de Formação Universitária e outros projetos.

LEIS DE INCENTIVO (ProAC/ICMS e Lei Rouanet/IR)
Mostra Regional de Talentos Especiais: 3 dias de Mostra, só para
pessoas com deiciência para expressarem suas habilidades artísticas
– CAPTADO E EXECUTADO.
Cine-Cosmorama: construção de cinema funcional e autossustentável para a
cidade de Cosmorama, em parceria com
a Associação Antialcoólica local –
CAPTADO E EXECUTADO.
Fermentação da Cultura Caipira: circulação de fazeres caipiras na música, teatro,
poesia, contação de histórias por cidades
do interior paulista – EM EXECUÇÃO
Folclore em Cena: Debates sobre o Folclore x Cultura Popular com
cineclube, palestras, apresentações variadas e importantes nomes do
fazer cultural brasileiro, como Pífanos de Caruaru (foto abaixo) e Sérgio
Mamberti (foto abaixo e à esq.)– EM CAPTAÇÃO E EXECUÇÃO

Ao lado, palhaços do
Dalapagarapa, parceiro da
AGCIP em toda sua década

apresentacaoAGCIP.indd 3

16/12/2015 13:54:05

ALGUNS MOMENTOS MARCANTES

Conferência Intermunicipal de Pontal (2009), com 33 municípios - a maior do País no ano

Servindo a Queima do Alho no 1º Encontro
da Diversidade, no RJ (2010)

Oicinas como uma das realizadas em Matão (2009): atualização e intercâmbio de ideias e ações

Sessão na Assembleia Legislativa do Estado, com ato em prol da cultura
caipira (2009); AGCIP é de utilidade pública estadual

Representantes de dez cidades e, acima de tudo, parceiros de longa
data em um dos encontros da AGCIP

Sessão Solene sobre a Cultura Caipira, na Assembleia Legislativa de
SP (2008), promovida em parceria com a AGCIP que, junto ao Consórcio criado, geriu 60 Agentes de Leitura (foto acima) em convênio com o
MinC e cidades consorciadas (2010-2011)
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