
O Ponto de Cultura
de Betim



PONTO DE 
CULTURA CRIARTE

O Ponto de Cultura Criarte, uma parceria com o 
Governo do Estado de Minas Gerais, visa proporcionar 

a formação cultural através de oficinas e trabalhando junto 
com as lideranças da comunidade, artistas, artesãos, educadores, 

alunos das escolas públicas, grupos 
folclóricos, griôs e sociedade em geral.

A proposta do Ponto de Cultura 
Criarte é pesquisar e mapear as 

manifestações culturais que 
ocorrem na cidade de Betim 

como dança, música, 
artesanato, folclore, 

gastronomia, 
histórias da 
tradição oral e 
brincadeiras



Participe, conheça, acesse o nosso blog:
www.ramacrisna.org.br/criarte 

A 
participação do 

Grupo de Jovens Comunicadores 
Antenados é de grande importância na 

execução do projeto, pois registra através de 
vídeos, fotos, fanzines, material impresso e blog, as 

ações que acontecem ao longo dos três anos de duração 
do CRIARTE. Este acervo reúne informações disponíveis para a 

comunidade, escolas públicas, universidades e público em geral 
tanto em mídia digital como impressa. O Criarte é o único Ponto de 

Cultura do município de Betim.



JOVENS COMUNICADORES ANTENADOS
Através de atividades de produção, edição de textos, 

imagens, vídeos e áudios o Projeto Jovens Comunicadores 
Antenados, criado em 2007, por meio do patrocínio 

da Petrobras, possibilita aos jovens se tornarem 
potenciais produtores de conteúdo e agentes 

transformadores da sociedade em que 
vivem, uma vez que são referência 

para a comunidade.



Em março de 2012, o projeto comemorou seus cinco anos com a 
exposição Projeto Antenados - 5 Anos Transformando Vidas-, aberta 
ao público, no Museu Paulo Moreira Araújo Gontijo, em Betim, visitada 
por mais de 1.500 pessoas. 

Nesses 5 anos de atividades foram 216 produções áudios-visuais, entre 
institucionais, reportagens e matérias; 9 curtas-metragens; 14 jornais 

impressos com tiragem de mil exemplares cada e 100 fanzines. 

Os Antenados participaram de cursos e seminários, 
programas televisivos, eventos como: Favela É Isso 

Aí, Encontro Marcado Com Fernando Sabino, 
FID- Fórum Internacional de Dança e do 

Programa Ação com Serginho 
Groisman.



Além 
disso, realizaram 

oficinas de áudio visual para mais 
de 2.800 pessoas, entre alunos e professores 

de escolas públicas e privadas. Receberam prêmios 
como o Professor Aluísio Pimenta e Menção Honrosa 

Cidadãos do Mundo do Jornal Hoje em Dia. Através do 
Ponto de Cultura Criarte já produziram 15 shows em

todo o município. 

Os Antenados são parceiros da 
Petrobras, Teksid, Oi Futuro, Jornal 
Hoje em Dia, Centro Mineiro de 
Referência em Resíduos, Servas, 
Fundação Estadual do Meio 
Ambiente, Sebrae, Cemig, 

Rotary Clube Betim, 
Rotary Clube Belo 

Horizonte Liberdade, 
Fundamig, entre 

outros.

Participe, conheça, acesse: 
http://ramacrisna.org.br/projetos/proj_antenados.html 

http://projetoantenados.blogspot.com.br/ 



A RAMACRISNA

A Ramacrisna é uma Instituição Social, sem fins 
econômicos, sem vínculos religiosos ou partidários. 

Foi fundada em 1959 pelo jornalista Arlindo Corrêa da 
Silva, falecido em 1993. 

Seu objetivo é promover o desenvolvimento sustentável nos 
pilares  econômico, ambiental e social de comunidades em situação 

de vulnerabilidade, localizadas em área rural e de periferia. 
A Ramacrisna é a instituição responsável pelo Ponto de Cultura Criarte, 
executado pelo Grupo de Jovens Comunicadores Antenados, projeto 
criado pela instituição.

Conheça mais, acesse o nosso site:
www.ramacrisna.org.br

31 35962828



PARCEIROS


