8 - Planeta Saturno / Música
MPB FM/Isabela Taviani/ Ana Costa/ Edu
Krieger/ Anna Luísa/ Lica Cecato/ Gabriel
Moura/Cristina Braga/ Jorge Mautner/ Tim
Rescala/Carlos Malta/ Caique Botkay / Botika
7 - Planeta Urano / Artes Visuais
Oi Futuro/ Ivana Bentes/ Chico Caruso/
Duda Fonseca (grafitagem)/ Apocalipse
Crew/ Exposição Fotolatando

Camarim
6 - Planeta Vênus / Dança
Carlinhos de Jesus / Angel Viana / Ana Kfouri

Banheiros
5 - Planeta Mercúrio / Poesia Mano Melo/
Pedro Bial / Guilherme Zarvos/ Chacal /
Cláudia Alencar/ Tavinho Paes

Banheiros

4 - Planeta Netuno / Cinema
Grupo Estação, Adriana Rattes/Tonico
Pereira/ Rosane Santiago / Silvio Tendler/
Irene Ferraz/ Ruth de Souza

Camarim
3 - Planeta Júpiter/ Teatro
Domingos Oliveira/ Maitê Proença/Sérgio Brito/
Bernardo Jablonski/ Aderbal Freire Filho/ Bete
Mendes/ Heloísa Perissé / Rogério Fróes/
Bemvindo Sequeira/Camila Amado/ Antônio
Pedro/ Maria Pompeu/ David Pinheiro

Banheiros
2 - Planeta Marte / Esportes
Oi Futuro/ Diego Hipólito/
Flávio Canto/ Fernanda Keller

1 - Planeta Terra / Cidadania
SESC/Maurício Andrade/ Bruno Villas Boas

Passarela 1
(Rua Paissandu)

“A CULTURA COMO INCLUSÃO SOCIAL”
Domingo, 3 de dezembro – Aterro do Flamengo
De 10 às 16 horas
Apresentação
________________________________
Um dos locais mais belos do Rio de Janeiro, o Aterro do Flamengo, será o cenário da realização
de um grande evento nacional da campanha
“Natal Sem Fome dos Sonhos” da Ação da
Cidadania – a Cultura como Inclusão Social.
Nesse dia, convidamos toda a população
carioca a fazer a sua parte doando livros e
brinquedos nos 10 planetas, que mostrarão
a importância da cultura como ferramenta
de inclusão social. A Cultura como Inclusão
Social provará que é possível qualificar as
expressões e práticas da arte e cultura
populares transformando-as em promoção
de bem-estar social, dando mais sabor à
vida da população com menor renda e
menos direitos.
A recuperação da auto-estima dessa parcela da população é o início da compreensão de que
somos iguais e, portanto, temos ou deveríamos ter os mesmos direitos aos sonhos e às suas
realizações. Sem dúvida, as diferentes manifestações artísticas são as formas mais rápidas de
alcançarmos sucesso junto à população excluída e realizarmos esta transformação.
O Evento
________________________________________
Ao longo de quase um quilômetro do Aterro do Flamengo, entre a passarela da Rua Paissandu e o
Hotel Glória, serão montadas tendas que representarão “planetas” das diversas manifestações
culturais chamando o público a se deliciar e a refletir a construção de um Brasil mais feliz.
Cada “planeta” terá a capacidade média de comportar 100 pessoas. Neles os diferentes artistas
estarão apresentando sua arte e debatendo com o público sua contribuição. O acesso às tendas
se dará com a doação de um livro infanto-juvenil e um brinquedo, ou com a aquisição da camisa,
que dá direito a um passaporte para os dez “planetas”.
Estamos buscando parceiros junto às empresas que fazem sua parte exercendo a
responsabilidade social, bem como, os atores, artistas, escritores, escultores e poetas, para que
com uma atitude cidadã, possamos realizar este grande ato de solidariedade consciente.

Visando uma grande participação da população, estaremos apresentando aos meios de
comunicação propostas de divulgação do evento, com suas atrações e personalidades.
Isso sem contar que o Rio de Janeiro estará, de 24 a 30 de novembro, sediando o Fórum Cultural
Mundial no Centro Cultural da Ação da Cidadania, que terá seu encerramento público no Cultura
como Inclusão Social, dia 3 de dezembro, no Aterro do Flamengo.
A Cultura e Seus Planetas
___________________________________________
Levar a sociedade a discutir a cultura como investimento de inclusão social, e o poder da arte
como ferramenta de transformação e construção da cidadania, é o papel que a Ação da
Cidadania pauta como um dos seus objetivos primordiais. Manter o sonho de centenas de jovens
de acesso à cultura e aos seus direitos cidadãos é um compromisso a ser assumido por toda a
sociedade civil.
Em cada “planeta”, estaremos incitando o público presente não só a desfrutar das
apresentações, mas também a refletir sobre o seu papel nesse contexto, a sua responsabilidade
como elemento fundamental na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e
igualitária. Nossa intenção é fazer com que cada um, ao sair deste evento, perceba que é
possível sonhar, que é possível transformar a realidade, ainda que individualmente.
Para cada planeta já contamos com padrinhos, que buscarão mobilizar em sua área o maior
número de representações, para viabilizar a montagem de um programa de apresentações, com
atividades simultâneas ao longo de todo o evento.
1 – Planeta Vênus / Dança – Carlinhos de Jesus / Angel Viana
Companhias que têm histórico e visibilidade no meio cultural com trabalhos de qualidade na
área social estarão prestigiando o evento, fazendo sua parte e ampliando este cordão cidadão.
2 – Planeta Júpiter / Literatura – Ziraldo
Tendo à frente o padrinho da Campanha Natal sem Fome dos Sonhos, o escritor e cartunista
Ziraldo, várias atividades lúdicas envolverão o público, a exemplo dos contadores de histórias.
Neste planeta também contamos com a presença dos imortais da Academia Brasileira de Letras,
que estarão prestigiando o evento, autografando e doando seus livros.
3 – Planeta Saturno / Música – Caique Botkay e Botika
Grupos representantes da diversidade sonora, que vão do hip hop ao clássico, passando pela MPB
e o juvenil rock, estarão mostrando que a interseção a ser potencializada é exatamente a
possibilidade de que todos podem ter acesso e mostrar a sua arte.
4 – Planeta Mercúrio / Poesia – Mano Melo
Para abrilhantar ainda mais o evento, poetas estarão falando suas poesias, encantando e
chamando o público a participar, a sonhar, a transformar através da magia das palavras.

5 – Planeta Urano / Artes visuais – Ivana Bentes
Grandes artistas estarão criando sobre o tema do Natal sem Fome dos Sonhos e do evento: a
cultura como ferramenta de inclusão social.
6 – Planeta Marte / Esportes – Diego Hipólito, Flávio Canto, Fernanda Keller
Mente sã em corpo são. As diferentes modalidades esportivas têm sido responsáveis por
encaminhar e salvar jovens por todo este país.
7 – Estrela Sol / Teatro – Domingos de Oliveira, Maitê Proença, Eduardo Tornaghi
Buscaremos dentro do cenário artístico carioca, diretores que verbalizem através de seus
espetáculos o compromisso social.
8 – Planeta Netuno / Cinema – Grupo Estação, Adriana Rattes
Proporemos debates com os diretores, envolvendo o público numa discussão de como este tipo
de manifestação cultural poderá enriquecer o compromisso com a transformação social.
9 – Planeta Terra / Cidadania – Maurício Andrade
O exercício de consciência cidadã, da solidariedade, da igualdade, do convívio com a
diversidade. A ética por princípio deve ser exercida por todos.
10 – Planeta Comunicação – Infoglobo – Alessandra / Daniela
Dedicada à comunicação de massa, vai discutir o papel da mídia na transformação social.
Integrando todos os planetas teremos as artes curativas com Pedro Tornaghi, com dezenas de
formas e meios diferentes de alcançar a paz e o exercício do bem coletivo.
Ao fim do evento, teremos uma contribuição de cada planeta para a montagem de um
espetáculo musical, que será apresentado ao final de 2007 na programação da Campanha Natal
Sem Fome dos Sonhos.
Estimamos um público superior a 40 mil pessoas durante o evento - Cultura como Inclusão
Social.
Parceiros institucionais do evento:
________________________________________________
SESC Rio
Oi Futuro
MPB FM
TV Globo
Infoglobo
Realização: Ação da Cidadania – Campanha Natal Sem Fome dos Sonhos.

Considerações Finais
_________________________________
A Campanha Natal Sem Fome dos Sonhos da Ação
da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela
Vida será, sem dúvida, o marco do início de um
novo sonho de transformação de parcela da
sociedade excluída, através da cultura, do
acesso aos meios básicos de vida, como o direito
à alimentação, educação, saúde e emprego.
Quando foi lançada em 1993, pelo sociólogo
Herbert de Souza – Betinho, tínhamos como
desafio superar a fome de comida. Eram 32
milhões de pessoas na linha da miséria; este
número chegou a 54 milhões de pessoas em 2004
- 11 milhões e duzentas mil famílias, de acordo
como IBGE. Nossa luta nesses 13 anos sempre esteve ao lado da cultura, para sensibilizar a
sociedade e juntos pressionarmos o Estado por políticas públicas mais eficientes. Conquistamos
resultados, saímos da distribuição de leite em 1993 para uma política de política de
transferência de renda (Bolsa Família, PETI, BPC, etc), que hoje beneficia mais de 16 milhões de
famílias, 40% a mais que o número de famílias na miséria.
Vamos continuar lutando, de outra forma, para garantir que todas possam, pelo menos, se
alimentar com dignidade. As famílias que ainda não recebem esses benefícios estão sendo
localizadas pela Ação da Cidadania e, juntos, vamos brigar para que as Prefeituras cumpram seu
papel de incluí-las no Bolsa Família ou outro benefício social. Por isso, agora, a fome de saber e
cultura é nosso maior desafio. São 32 milhões de analfabetos destinados a viver da solidariedade
e dos benefícios do Estado, pois não conseguirão através de seu trabalho uma renda suficiente
para viver com dignidade e exercer sua cidadania. É inadmissível aceitarmos esta situação.
Assim, vamos iniciar uma grande mobilização da sociedade para que ações efetivas de políticas
públicas possam, em cinco anos, transformar esta realidade.
A comida é fundamental para a sobrevivência, mas o que transforma é a educação e a cultura.
Os Espaços de Leitura, criados com a doação de livros, serão o embrião de nossa luta. A partir do
incentivo à leitura de jovens, vamos levantar e identificar os analfabetos e realizar campanhas
junto às prefeituras, governos estaduais, governo federal e empresários para uma alfabetização
em nível nacional. Os Espaços de Leitura serão a base para diferentes manifestações culturais contação de histórias, teatro, poesia, canto, música, etc. Por isso, o domingo 3 de dezembro
será uma data nacional para marcar o início deste novo sonho: trabalhar a cultura como inclusão
social, e assim, contribuir para um Brasil, de fato, para todos.
Os brinquedos têm por objetivo dar o direito à criança de voltar a sonhar em ser professor,
médico, engenheiro, artista. Hoje, nos bolsões de pobreza, a dura realidade de violência
vivenciada pelas crianças, induz a querer uma arma como sonho de sobrevivência, e o que se vê,
a cada dia, são crianças sendo mortas cada vez mais cedo, sem o direito de sonhar e viver uma
vida digna. O lúdico do brinquedo pode levar milhares de crianças a ter e desejar uma nova vida,
isto é nosso desejo e nosso sonho. Participe! Faça sua parte.

