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Grupo fará vistoria
de riscos em museus
Cultura. Ministério da Cidadania criou iniciativa para vistoriar museus e instituições de cultura em todo o país
para avaliar os riscos que as estruturas apresentam. Intenção é evitar tragédias como a do Museu Nacional, no Rio
O Ministério da Cidadania –
à qual a Secretaria Nacional
de Cultura é subordinada –
anunciou ontem a criação de
um grupo de trabalho que fará uma fiscalização dos museus e instituições de lazer
administrados pelo governo federal para buscar eventuais riscos que as estruturas
possam oferecer a seus visitantes. O objetivo da ação é
evitar que outras tragédias
como a do incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ocorrido em setembro
passado, voltem a acontecer.
“Qualquer destruição de
patrimônio é uma perda irreparável, não somente pelo
valor financeiro, mas principalmente pelo valor simbólico”, disse o secretário Especial da Cultura do Ministério
da Cidadania, Henrique Pi-

180
dias é o prazo em que deve ser
apresentado o relatório final com
diagnóstico de avaliação de riscos
e plano de ação para combatê-los
res, um dos membros da iniciativa criada ontem.
Com representantes de
instituições como o Ibram
(Instituto Brasileiro de Museus), a Fundação Biblioteca
Nacional, a CGU (Controladoria Geral da União) e os ministérios do Desenvolvimento Regional, da Economia,
da Educação e da Justiça e Segurança Pública, o grupo de
trabalho teve suas atividades
iniciadas de imediato.
Após vistorias e consultas,

um relatório final será apresentado em 180 dias. Os planos devem apresentar não só
os riscos, mas o que deve ser
feito para diminuí-los e como
os prédios devem ser evacuados em casos de emergência.
Entre as instituições que
passarão por este crivo estão prédios como o Museu
Imperial de Petrópolis; a Biblioteca Nacional, o Museu-Casa de Rui Barbosa e o Velódromo Olímpico, todos
do Rio de Janeiro; as sedes
da Funarte (Fundação Nacional de Artes), incluindo
a de Brasília.
Todos os 30 museus administrados diretamente pelo Ibram estão na lista, como
também instituições conveniadas ao Iphan (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). METRO BRASÍLIA

Livro faz panorama sobre
a nova geração feminista
Um espectro ronda o Brasil
desde 2013, e hoje a pauta está presente em todos os debates. Heloísa Buarque de Hollanda explora a quarta onda
Feminista no livro “Explosão
Feminista - Arte, Cultura, Política e Universidade”.
Com 27 escritoras convidadas, ela traça um panorama sobre a pluralidade dos
feminismos: lésbico, negro,
radical, transfeminismo, indígena, protestante e asiático.
Cada capítulo é assinado por
uma ou mais autoras, que trazem informações, vivências e
suas visões das vertentes.
Militante desde a década de 1970, Heloísa participou da terceira onda do
movimento, marcada principalmente pela revolução
sexual. Ela fala sobre o aumento do alcance das pautas das mulheres. “A gente
estava em plena ditadura,
e o feminismo veio como
oposição, na luta contra o
regime, e eu fazia parte do
movimento cultural. Quando saí do país, descobri o
feminismo e não larguei
mais”, explica a autora Heloísa Buarque de Holanda.
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Destrinchando
A obra é dividida em quatro seções, começando com
a contextualização dos movimentos sociais de 2013 como fator de ignição da faísca
que deu origem à explosão
feminista, e termina com
uma homenagem e preservação da memória de veteranas do movimento.
A autora se surpreendeu
quando as incursões de junho
de 2013, ao invés de perder
força, serviram como base para articulações coletivas, que
deram origem aos primeiros
movimentos feministas contemporâneos. “Esses feminismos sempre existiram. Na
década de 1980, já existia o feminismo negro se colocando
com muita clareza, na figura
da Angela Davis, por exemplo. Além das brancas, as indígenas, as lésbicas, já estavam

Autora é militante desde os anos
1970 | FABIO SEIXO/DIVULGAÇÃ0

se organizando há 40 anos.
Agora, elas têm voz e visibilidade, com a repercussão na
internet”, pontua a autora.
O livro funciona como
uma enciclopédia do feminismo brasileiro atual, com
linguagem mais acessível do
que a dos artigos acadêmicos. Indicado para todos os
públicos, mas especialmente voltado para mulheres jovens que querem saber mais
sobre o tema, o livro tem
uma mensagem bem clara:
luta e democracia são palavras femininas. METRO RIO
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Sam Smith e Normani

Novo clipe
O cantor britânico Sam
Smith lançou ontem o
clipe do single “Dancing
with a Stranger”, uma
parceria com a americana
Normani. A música foi
divulgada no início do
mês e alcançou a 3º
posição da parada do
Reino Unido. Assista em:
hwww.youtube.com/
watch?v=av5JD1dfj_c

O Museu Imperial em Petrópolis será uma das instituições avaliadas | DIVULGAÇÃO

PUBLICIDADE

