
Brasil foi reeleito para vice-presidência da CIC da OEA  
 
O Brasil foi reeleito para a vice-presidência da Comissão Interamericana de Cultura (CIC), da 
Organização dos Estados Americanos (OEA). A recondução do país foi deliberada por ocasião 
da III Reunião Ordinária da CIC, realizada nos dias 2 e 3 de outubro, na cidade de Washington, 
capital dos Estados Unidos da América. 
 
Na reunião, discutiu-se a centralidade da cultura para a promoção do desenvolvimento e da 
inclusão social, a importância do reconhecimento desse papel desempenhado pela cultura e se 
debateu as formas de financiamento desse desenvolvimento. Ainda fez parte da discussão, a 
proposta de plano de ação da Comissão Interamericana de Cultura para o próximo biênio 
(2008-2009). 
 
A reeleição do Brasil deve-se ao bom desempenho que o país tem realizado à frente da vice-
presidência da CIC. O comissário-geral do Comissariado da Cultura Brasileira no Mundo, 
Marcelo Coutinho, justifica a recondução brasileira: 
 
“A reeleição se deve ao fato de o Brasil buscar, assim como o faz em outros foros, alcançar 
atuação mais proeminente com vistas a conseguir participar do processo decisório e contribuir 
para a formulação da agenda e do plano de ação dessa Comissão, bem como com vistas a 
ajudar a projetar, na Organização dos Estados Americanos (OEA), a relevância da cultura e de 
seu papel central para o desenvolvimento”, explicou. 
 
Durante a Reunião da CIC também foi possível estreitar os laços com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial e, ainda, com a Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad). O objetivo é a construção de um plano de ação 
entre a economia da cultura e a importância da cultura na inclusão social. 
 
A delegação brasileira foi chefiada pelo secretário de Políticas Culturais do Ministério da 
Cultura, Alfredo Manevy. Além do comissário Marcelo Coutinho, participou do encontro a 
assessora Internacional do Comissariado da Cultura Brasileira no Mundo, Suzana Pereira. 
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