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 ANEXO II 

PLANO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

CAPITULO I 

ALTA FLORESTA, POLO CULTURAL 

 

1. O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA 

1.1 – Alta Floresta, Rincão do Mato Grosso 

No início da década de 1970, durante a 

intensa atividade seringueira na Amazônia, o 

empresário e colonizador, Ariosto da Riva, após 

estudar e analisar o potencial da região, adquiriu 

uma grande área no norte do Mato Grosso, com 

a intenção de instalar um novo projeto de 

colonização, para fundar Alta Floresta, 

Paranaíta e Apiacás, através da INDECO que 

desde a década de 70 vinha abrindo estradas e 

apoiando o setor produtivo. A abertura de 

caminhos na floresta e construção dessa nova 

cidade, contou com o árduo trabalho e 

determinação de muitas famílias vindas, em sua 

maioria, do sul do país, em busca de novas 

oportunidades com o propósito de construir 

suas vidas aqui, onde a economia seria baseada na agricultura em pequenas propriedades, 

propiciada pelo clima e solo fértil. O projeto de colonização contemplaria investimentos na 

infraestrutura, incluindo educação e saúde, dando aos colonos condições mínimas 

necessárias para se instalarem e se firmarem com suas famílias nas terras de Alta Floresta.  

A execução do projeto de colonização teve início em 1974, mas apenas em 1976 foi 

possível acabar de desmatar a clareira onde seria construída a cidade e, no dia 19 de maio 

do mesmo ano, fundou-se o município de Alta Floresta. A emancipação político-

administrativa se deu em 18 de dezembro de 1979. 

Colonizador Ariosto da Riva 

https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
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Imagem aérea do Paço Municipal 

  

Na década de 80, com o a febre do ouro, a economia do município voltou-se para a 

atividade garimpeira, tendo a cidade um rápido aumento populacional, chegando a ter mais 

de 100.000 (cem mil) habitantes. Pouco tempo depois, devido à queda do valor do metal e 

a consequente diminuição da economia gerada pelo garimpo, a pecuária começou a 

crescer e ter grande participação na economia da região.  

Hoje, Alta Floresta se consolidou como um dos mais importantes centros urbanos do 

Norte do Mato Grosso, graças ao trabalho e dedicação de muitas pessoas que 

 

Imagem aérea de Alta Floresta 
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consolidaram suas vidas aqui e escolheram Alta Floreta como lar e, também, dos que 

aqui nasceram e resolveram ficar. A soma de esforços tornou viável o desenvolvimento de 

nossa cidade. Consolidando-se como polo cultural, educacional e turístico. Impulsionada 

pelo comércio e em pleno desenvolvimento do agronegócio, nosso município contribui 

expressivamente para que o estado de Mato Grosso seja o maior produtor agropecuário 

nacional. Seguimos valorizando nossas potencialidades, para evoluir ainda mais nos 

próximos anos, rumo ao futuro com planejamento sério e eficaz, tratando com 

responsabilidade essa terra e os (as) que aqui vivem. 

O clima tropical chuvoso, com duas estações bem definidas: verão chuvoso 

e inverno seco. Temperaturas entre 20° a 38 °C, mas podem chegar e ultrapassar os 40°C 

nos dias mais quentes em alguns pontos do município.  

O município de Alta Floresta possui uma área de 8,07 km² e está localizado no 

extremo norte do estado de Mato Grosso, a 830 km da capital do estado, Cuiabá. 

O nome de Alta Floresta foi escolhido em um concurso realizado por uma emissora 

de rádio da capital, "A Voz do Oeste" e jornais cuiabanos. A ganhadora foi a professora 

Nelza Luci Asvolinsque Faria, homenageada com o título de Cidadã Alta-florestense” como 

reconhecimento por ter nomeado esta cidade. 

 

A bandeira do Município de Alta 

Floresta foi criada pelo heraldista e 

vexilólogo Dr.  Lauro Ribeiro Escobar e 

assim se descreve: retângulo vermelho, 

tendo ao centro um triângulo amarelo, 

carregado do Brasão do Município. 

O vermelho indica a audácia, 

coragem, valor, galhardia, intrepidez, 

nobreza conspícua, generosidade, honra, 

caridade e magnanimidade daqueles que 

lutaram, vencendo obstáculos na luta pelo progresso do Município. E o amarelo lembra o 

solo ubérrimo de Ata Floresta, representando a riqueza, esplendor, glória, nobreza, poder, 

força, fé, prosperidade e soberania.  

 

 

 

 

Bandeira do município 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cuiab%C3%A1
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Brasão 

O Brasão tem a seguinte interpretação: 

a) O escudo ibérico, era usado em Portugal à época 

do descobrimento do Brasil e sua adoção evoca os 

primeiros colonizadores e desbravadores da nossa 

Pátria; 

b) O leão rompante de ouro, é peça das armas da 

família Nunes, aludindo, no Brasão de Alta Floresta ao 

vulto de Antônio Nunes Severo Gomes, pioneiro 

fundador do povoado. E o leão, emblema heráldico de 

força, grandeza, coragem magnanimidade e vigilância; 

c) A flor de liz é o símbolo de Nossa Senhora e lembra 

a Santíssima Padroeira de Alta Floresta, Nossa Senhora Aparecida; 

d) O contra-chefe (parte inferior do escudo) de ouro, refere-se às riquezas do solo de 

Alta Floresta e as faixas ondadas, aos cursos de água, em especial, os rios Teles Pires e 

Juruena. A cor azul designa justiça, formosura, doçura, nobreza, perseverança, firmeza 

incorruptível, glória, virtude, zelo e lealdade; 

e) A coroa mural é o símbolo da emancipação política e, de prata, com oito torres, das 

quais unicamente estão aparentes, constitui a reservada às cidades. As portas abertas de 

sable (preto), proclamam o caráter hospitaleiro do povo de Alta Floresta; 

f) Os ramos de cacaueiro, guaraná, cafeeiro e castanheiro-do-pará, atestam a fertilidade 

das terras generosas de Alta Floresta, de que são importantes produtos e apontam as lides 

do campo como fator básico da economia municipal; 

g) No listel a frase “Nada Resiste ao Trabalho”, antes escrita na forma em latim “Labori 

Nihil Resistet”, demonstra que não há obstáculos ao trabalho e a data 18/12/1979 foi 

quando Alta Floresta foi elevada à categoria de município. 

*Fonte das informações da Bandeira e Brasão: Revista de Alta Floresta – Edição Comemorativa (1983). 

 

 

1.2 Aspectos Demográficos 

O município de Alta Floresta, segundo dados do IBGE, sua população estimada para 

2022 é de 52.105 habitantes, com densidade demográfica de 5,48 hab/Km², possui um IDH 

de 0,714 (2010). E o nível de escolarização na faixa etária de 6 a 14 anos é de 98%. 

Brasão do município 
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1.3 Aspectos Econômicos 

A economia do município de Alta Floresta passou por diversas transições ao longo 

de sua história com forte predominância atualmente da atividade pecuarista, agro 

business e turismo ecológico. 

Inicialmente a proposta da colonização do município era economia baseada na 

agricultura com produção especialmente de café, guaraná e cacau (como evidencia-se no 

brasão do município). Porém as dificuldades no manejo do solo e a descoberta do ouro 

provocaram mudanças no projeto original. 

 

OURO – a “era do ouro” deu-se na transição das décadas de 70 para 80 com a notícia 

de grandes “despescadas” e atração de enorme número de garimpeiros e grande 

movimentação econômica para o município. 

 

MADEIRA – Um dos principais segmentos econômicos de Mato Grosso e de grande 

importância para a economia do Brasil, o setor madeireiro, encontrou em Alta Floresta 

uma base próspera que alia desenvolvimento econômico à responsabilidade ambiental. 

 

PECUÁRIA – A pecuária também tem forte presença, nosso município possui um 

rebanho aproximado de 750 mil cabeças de gado. São duas plantas de frigoríficos com 

capacidade de abate para 1.000 animais. Ao longo dos anos, Alta Floresta investiu muito 

em pastagem e melhoramento genético do rebanho, agregando mais valor à sua produção 

e proporcionando maior retorno econômico 

 

AGRONEGÓCIO - O agronegócio tem ganhado força em nosso município. O setor 

movimenta aproximadamente 400 milhões de reais, sem contar investimentos em 

maquinas, implementos, insumos, contratação de mão de obra entre outros. 

 

 O campo vem mostrando grande potencial com a significativa expansão em área e 

produtividade. Hoje nosso município possui 31.744 hectares dedicados ao plantio com soja, 

segundo INDEA, aproximadamente 19.046,4 hectares cultivados com milho safrinha e 

1.200 hectares com arroz, o que corresponde a uma área total cultivada de 51.990,4 

hectares. As perspectivas de crescimento são de 20% de área plantada bem como de 

incremento de produtividade para os próximos anos. 
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Outro indicador do forte crescimento do setor é a presença de empresas de 

implementos, hoje são 5 (VALTRA; CASE; NEW HOLLAND; JOHN DEERE E MASSEY 

FERGUINSON) e a instalação de novos secadores. 

 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA – o município dispõe de forte atividade comercial com a 

presença da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas e de grandes redes do varejo de diversos 

segmentos e franquias. No setor industrial o município se destaca na cadeia produtiva do 

leite e proteína animal, indústria de madeira e base florestal, construção civil dentre outras. 

 

ECONOMIA CRIATIVA – a economia criativa do município é também diversa, com 

destaque no setor “expressões culturais” que envolvem a realização de eventos, o comercio 

de artesanato utilitário e a gastronomia, com presença de vários vares com música ao vivo. 

Um número significativo de escolas de dança e música também responsáveis pela 

produção de espetáculos e eventos correlatos a suas atividades. O setor da arquitetura e 

da construção civil vive grande expansão com a presença de vários escritórios e 

diversificação de atendimentos com especial destaque a decoração e interiores. O 

audiovisual e design configuram crescimento devido a presença de emissoras de tv e 

produtoras locais. A Secretaria de Cultura e Juventude criou recentemente a VARANDA 

CRIATIVA – Feira de Artesanato e Comidas Típicas, realizada na Praça da Cultura com a 

presença de grande número de expositores e volume de vendas. 

 

 

 

1.4 Aspectos Turísticos  

Alta Floresta é considerada polo receptivo do turismo por oferecer infraestrutura 

necessária para os nossos turistas que procuram atividades ecológicas como a pesca 

esportiva (pesque e solte) e a observação de aves nesta região, é através do aeroporto que 

muitos desses turistas desembarcam em Alta Floresta porém não são somente  esses perfis 

de turistas que circulam na região, considerado também turismo, o de negócios, são 

vendedores e representantes que chegam muitas vezes de carro e utilizam dos serviços 

que Alta Floresta possui como hoteis, restaurantes, oficinas, postos, barbearia, entre tantos 

outros que acabam contribuindo também com a economia local. 
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Outros perfis identificados pelo turismo é o dos moradores de municípios vizinhos que 

utilizam de alguns serviços que só Alta Floresta possui como é o caso relacionado à saúde, 

hospitais, clínicas, consultórios mais especializados. 

 

  De acordo com consulta no cadastro do turismo, o CADASTUR, existem hoje no 

município de Alta Floresta 51 empreendimentos ligados direto e indiretamente com esse 

segmento, apesar de pouco expressivo esses dados indicam que essa cadeia de serviços 

é grande e diversificada: Agências de viagens, transportadoras, meios de hospedagens, 

empreendimentos gastronômicos, organizadores de eventos e prestadores especializados 

em segmentos turísticos são alguns desses segmentos que já se beneficiam do turismo em 

Alta Floresta. 

No turismo de pesca hoje são mais de 9 pousadas em funcionamento em nosso 

município com a modalidade “pesque e solte”. São em média 6.240 turistas atendidos por 

ano nessas. Mais de 160 empregos diretos gerados que movimentam cerca de 7 milhões 

de reais em receitas em nosso município. Estima-se mais de 28 milhões de reais de 

faturamento médio/ano em diárias, segundo SEBRAE. 

O ecoturismo e o turismo científico em nosso município tem seu destaque com o 

empreendimento Cristalino Jungle Lodge, que gera reconhecimento internacional para Alta 

Floresta e região.  

Outro destaque de nossa cidade é o capital gastronômico, seja com os peixes, com 

as carnes, frutas, castanhas, doces, enfim, a gastronomia regional é diversificada, e 

também muito elogiada pelos turistas.  

Cristalino Jungle Lodge Visita da modelo Gisele Bundchen ao 
Cristalino 
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Não podemos esquecer do artesanato com madeira, as sementes que são 

transformadas em biojoias ou ecojoias onde cada peça é original e exclusiva, o artesanato 

indígena, os cipós e uma infinidade de matérias primas que nas mãos de nossos preciosos 

artesãos se tornam souvenirs e viajam como boas recordações para o mundo todo, 

contribuem com a 

diversificação da economia 

local com geração de 

emprego e renda. A AAPA 

(Associação Altaflorestense 

dos Artesãos representa a 

classe e administra a Casa 

do Artesanato, importante 

espaço de difusão da 

produção artesanal local e 

ponto de visitação dos 

turistas.  

No quesito à acessibilidade aos turistas, embora, esteja o município distante dos 

grandes centros, a região tem grande acessibilidade por via aérea, contando com uma das 

melhores e maiores pistas da região Centro-Oeste brasileira, com operações regulares 

prestadas por uma das melhores companhias aéreas do mundo (Azul Linhas Aéreas 

Brasileiras), bem como acesso terrestre por rodovias pavimentadas partindo da capital 

Cuiabá. 

 

1.4  Educação no município 

No início da colonização, Ludovico da Riva, filho de Ariosto, convidou Benjamin Pádua 

para criar e gestar o sistema educativo de Alta Floresta. Benjamim, era membro do 

Conselho Estadual de Educação e tinha conhecimento e influência no meio educacional, 

prestando serviços até para o Ministério da Educação. O Instituto de Educação Vitória 

Furlani da Riva, foi a primeira entidade a responder pela área em nosso município e, por 

meio dela surgiu a primeira escola de mesmo nome, segundo Perin (2015) 

De lá para cá a educação se expandiu e consolidou em nossa terra. Hoje Alta Floresta 

é considerada um polo educacional. A cidade conta com 15 escolas estaduais (Ensino 

Fundamental e Médio), sendo 11 no perímetro urbano e 4 no rural. Uma destas é de direção 

do Corpo de Bombeiros Militar.  De acordo com a Assessoria Pedagógica, as unidades 

atendem um total de 7.111 alunos (as) matriculados (as).  O município administra 18 

Aeroporto Municipal "Piloto Osvaldo Marques Dias" 
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instituições (Ensino Infantil e Fundamental), sendo 15 na área urbana e 3 na zona rural. 

Estas atendem o total de 4.723 alunos (as). Temos, ainda, cinco escolas privadas 

(Educação Infantil ao Ensino Médio), além de instituições de ensino especial como a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE e o Centro Educacional 

Especializado em Deficiência Auditiva - CEEDA, escolas de idiomas, profissionalizantes e 

preparatórios.  

A SECITECI e o IFMT cumprem 

importante papel na oferta de cursos 

técnicos, sendo que o segundo também 

oferece graduação e pós-graduação. 

A formação superior é grande 

destaque, que atrai estudantes de norte a 

sul do país e traz consequente movimento 

a economia local nos mais diversos 

segmentos. Atualmente são várias 

instituições que produzem conhecimento 

em larga escala, atendendo mais de seis 

mil alunos com cursos presenciais, 

semipresenciais e 100% online. Na 

esfera pública, além do IFMT, 

temos a presença da Universidade 

do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT, com cursos presenciais 

que têm por finalidade atender os 

anseios e demandas da sociedade 

local e regional e a 

contextualização da problemática geoambiental, econômica e social do estado com os 

cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Florestal e Direito. As demais são 

de organização privada com cursos presenciais (IENOMAT/UNIFLOR/FADAF) e à 

distância: (UNOPAR, UNIGRAN, UNIC, UNIASSELVI, UNICESUMAR, ESTÁCIO, 

UNINTER, FAEL).  

 

1.6  - CULTURA 

1.6.1 – Segmentos Culturais, Manifestações e Bens de Cultura 

IFMT Campus Alta Floresta 

UNEMAT - Campus Alta Floresta 
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Alta Floresta é reconhecida nacionalmente como polo cultural. Fruto do talento e 

trabalho de inúmeros artistas, coletivos e entidades nos mais variados segmentos. 

No teatro nossa cidade já viu coexistirem mais de 10 grupos, o que em tempo motivou 

o surgimento da Associação Alta-Florestense de Teatro (AATE). A participação destes 

sempre foi constante dentro e fora de nosso município em festivais e mostras sempre 

voltando para casa com premiações.  

No cinema também somos destaque, com grande produção no audiovisual. Conta 

com a presença de cineclubes e projetos de exibição de filmes. O Cineclube Floresta, 

quando em atividade, foi responsável pela realização de várias edições do Festival de 

Cinema na Floresta que reuniu cineastas e produtores de várias localidades em nossa 

cidade. Também temos em funcionamento o CineFloresta, espaço privado de exibição de 

filmes do circuito comercial. 

Na música temos um grande número de cantores e compositores que mobilizaram a 

formação da Associação de Alta–florestense de Cantores e Compositores - AACC. Alguns 

destes cantores tiveram participação em programas de TV de abrangência nacional. Temos 

presença de um número significativo de escolas privadas de música de longa data. Estas 

são responsáveis por ofertar Recitais, mostras e outras programações a comunidade. 

A dança é outro segmento artístico de grande presença e força. São coletivos em 

variadas modalidades. Temos ainda a presença de várias escolas privadas que ofertam 

grande número de opções de cursos e produzem espetáculos, mostras e festivais que 

movimentam a cidade e são, também, oferecidas aulas através de projetos sociais e 

atividades ligadas a entidades religiosas.  

Nas artes visuais temos artistas com grande produção, que expõem e comercializam 

suas obras por meio de exposições individuais e coletivas. Muitos destes já tiveram suas 

peças expostas e comercializadas fora de nosso estado, inclusive. 

Nosso artesanato é referência. A qualidade das peças surpreende os turistas e 

chegam em qualquer feira sem deixar a desejar. São das mais variadas técnicas e fins e 

são expostas em diversos espaços de nosso município e fora dele.   
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Coleções de Artesanato produzidas por artistas locais 

 

A literatura é outro expoente a nos encher de orgulho. São vários livros publicados ao 

longo de nossa história em linguagens variadas: poesias, romances, contos.... Essas obras 

tornam-se objeto de estudo em nossas escolas e colaboram no incentivo a escrita e leitura. 

O resultado já é observado na medida que surgem novos escritores a cada ano. 

 

1.6.2 - As manifestações culturais existentes, tradicionais e contemporâneas. 

 

E como não citar as festas 

populares? Os carnavais de rua 

sempre foram grande destaque em 

nossa cidade. Chegamos a ter duas 

Escolas de Samba: G.R.E.S. Unidos 

da Rua e G.R.E.S. Unidos da Floresta. 

Estas travavam acirrada disputa em 

desfiles com carros alegóricos, 

passistas e toda estrutura. Os blocos 

seguem animando as festas nos 

últimos anos com grande concentração de foliões. Outro momento de grande ajuntamento 

Festa Junina 
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são as festas juninas. A Praça da Cultura é endereço de uma das mais tradicionais, com 

direito a barracas, quentão e quadrilha. A tradição segue viva por aqui! A forte presença da 

pecuária impulsiona a realização das PROVAS DE LAÇO que tem forte apego popular. 

Bem como as EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS, que sempre reuniram enorme público 

com vasta programação.  

A Capoeira também tem grande presença com 3 grupos com forte atuação no 

município. 

 

1.6.3 Eventos oficiais 

São muitos os eventos que movimentam a cena cultural do município dentre os quais 

se destacam alguns oficializados por meio de Lei Municipal. São eles: 

 

FESCAF – Festival da Canção de Alta 

Floresta em 2022 chegará a sua 33ª edição. O 

tradicional evento costuma reunir compositores 

de diversas localidades do país que além de 

competir nas premiações em dinheiro vem 

neste oportunidade de dar maior visibilidade ao 

seu trabalho. O festival também oportuniza 

espaço para cantores locais competirem com 

músicas não inéditas. 

 

  

 

FESTIVAL RURAL - criado pela Lei Municipal 1.465/2006 sua primeira edição 

aconteceu no ano de 1991 e desde sua criação e execução, vem resgatando valores 

artístico-culturais entre crianças, jovens e adultos através da música. Os moradores 

das comunidades rurais têm a oportunidade de mostrar seus trabalhos musicais de 

maneira alegre e descontraída, resgatando seus valores culturais em sua totalidade, 

uma vez que o Festival Rural é realizado somente com cantores e compositores 

residentes nas Comunidades Rurais.  

Cartaz 32º FESCAF (2021) 
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MISS ALTA FLORESTA - 

criado pela Lei Municipal 

402/1992 o concurso evidencia a 

beleza e o empoderamento 

feminino. Mais recentemente foi 

também criado por lei os 

concursos em versões para 

crianças, adolescentes e idosas.  

Miss Alta Floresta, Caroline Back, eleita também Miss Mato Grosso 2018 

 

CONCURSO DE ARTES PLASTICAS criado pela Lei Municipal 1.605/2008 o 

concurso visa a promoção das artes visuais em suas variadas formas de expressão por 

meio da premiação de da exposição dos trabalhos dos participantes. 

 

CONCURSO DE POESIA - criado pela Lei Municipal 404/1992 visa estímulo a 

produção literária e leitura por meio do concurso e publicação do “Caderno Poético” com 

os escritos selecionados.  

 

BAILE DOS PIONEIROS - criado pela Lei Municipal 337/1991 o evento realizado 

pelo Lions Club de Alta Floresta celebra o aniversário do município (19 de maio) 

 

Vários eventos realizados por entidades movimentam a cena cultural do município 

dentre os quais se destacam: 

 

FESTIVAL DE TEATRO DA AMAZÔNIA 

MATO-GROSSENSE – festival não competitivo 

promovido pelo grupo Teatro Experimental de 

Alta Floresta que em 2021 chegou a sua 9ª 

edição trazendo uma vasta programação que 

conta com participação de artistas, grupo e cias 

de diversas localidades do país e de outras 

nacionalidades. 

 

Cartaz Festival de Teatro da amazônia mato-
grossense 
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FESTIVAL DE CINEMA NA FLORESTA – em sua 

4ª e última edição, realizada em 2010 o evento que 

chegou a exibir de 44 obras cinematográficas em seus 

sete dias de programação além da realização de 

palestras, mesas-redondas e oficinas de cinema que 

atraiam para região renomados produtores, cineastas 

e técnicos. 

 

Destaque ainda para os festivais de dança promovidos por escolas de dança que 

também atraíram importantes nomes da atividade para o município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No PATRIMÔNIO HISTÓRICO em 14 de março de 2007 foi criada Lei 1537/2007 que 

dispôs sobre a Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Natural do 

município de Alta Floresta. A legislação abriu portas para que através da Resolução nº 001 

de 01 de abril de 2009 do Conselho Municipal de Cultura fosse realizado o tombamento do 

Avião Douglas DC–3 – PTKVA como Patrimônio Histórico e Cultural do município de Alta 

Floresta. 

 

Avião Douglas DC-3 na Praça da Cultura 
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O Avião Douglas DC-3 chegou em Alta Floresta no ano de 1980 comprado pela 

mineradora São Benedito, época em que o garimpo era pujante nessa região e precisava 

de transporte para levar cargas e passageiros até o local onde se garimpava. Foi ele que 

em épocas de chuvas quando não havia estradas asfaltadas da capital e até o nosso 

município. Trazia mantimentos para abastecer o mercado local, pois os caminhões com 

cargas muitas vezes demoravam, até 30 dias para chegar ao destino. Ele também trouxe 

da cidade de Goiânia as vacinas contra a coqueluche, que no ano de 1981 adoeceu 

praticamente todas as crianças que moravam em nossa cidade e região, erradicando assim 

a doença. 

Por esses e tantos outros motivos é que o Conselho Municipal de Cultura no ano de 

2008, criou uma  comissão para restauração e trazê-lo para a Praça da Cultura e ser 

apreciado por todos os moradores e quem visita nossa cidade. Ele foi colocado em 

exposição no dia 1º de abril de 2009. 

 

1.6.2 Infraestrutura física e tecnológica 

A cidade é provida de variados espaços e equipamentos públicos e privados artístico 

culturais.  

As principais praças são: 

 

PRAÇA CÍVICA: localizada à Av. Ariosto da Riva concentra espaços para práticas de 

esporte e lazer, playground, quiosques de comerciantes e a Casa do Artesanato. 
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PRAÇA DA CULTURA – Complexo localizado no Canteiro Central do município, com 

intensa visitação pública especialmente por abrigar o Centro Cultural Helena da Riva e o 

Avião Douglas DC-3. Assim denominada por Lei Municipal nº 1.381/2005. 

 

PRAÇA DA IGREJA MATRIZ – localizada no canteiro central dispõe de espaço para 

pratica esportiva e descanso com presença de arborização e bancos. 

Encontra-se em fase de estudos, elaboração de projetos e captação de recursos a 

PRAÇA DA JUVENTUDE para a região da grande Cidade Alta. 

 

Praça da Igreja Matriz 

 

 

Dentre os parques existentes destacam se o PARQUE DAS CAPIVARAS localizado 

na tradicional “Avenida C” (Av. Jaime Veríssimo de Campos) muito frequentado para 

caminhadas o parque recentemente criado oportuniza variadas opções de atividade de 

esporte, lazer e contemplação para a comunidade. Bem como o PARQUE ZOOBOTÂNICO 

“LEOPOLDO LINHARES” onde funcionou o antigo zoológico, PARQUE DOS PIONEIROS,  
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Parque das Capivaras 

 

CASA DO ARTESANATO: espaço público 

sob gestão da AAPA - Associação Alta-

Florestensse dos Artesãos fica localizada na 

Praça Cívica e conta com grande diversidade 

de produtos para comercialização. 

 

 

 

 

CENTRO CULTURAL 

HELENA DA RIVA – Com 

1.242,42 m² de área 

construída, o complexo 

cultural está localizado em 

espaço privilegiado, na Praça 

da Cultura e abriga a a 

Secretaria de Cultura e 

Juventude, Biblioteca 

Municipal, Galeria Inês Grade, 

Teatro Agostinho Bizinoto e a 

E.MA. 

Casa do Artesanato 

Centro Cultural Helena da Riva, quando de sua inauguração (2009) 
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DR. RUY RAMOS - A 

Biblioteca Pública Municipal DR. Ruy Ramos foi fundada em 1984 

através da Lei Municipal n° 035/84, é vinculada ao setor municipal de 

Cultura, conforme artigo 116, Inciso V da Lei Orgânica do município.  

Seu nome é uma homenagem ao Dr Ruy Ramos, autor da letra e 

música da “Canção de Alta Floresta”, importante composição que é considerada por muitos 

o “hino” do município. 

 

     

Imagens do espaço interno da Biblioteca Pública Municipal  Dr. Ruy Ramos 

 

GALERIA INÊS GRADE – fundada oficialmente em 

2021 o município passou a ter um espaço dedicado 

exclusivamente as artes visuais que recebe regularmente 

exposições de seu acervo próprio e de artistas locais. O 

nome é honrosa homenagem a artista plástica de grande relevância para o município. 

 

TEATRO AGOSTINHO BIZINOTO – o espaço 

possui dimensões que permitem a montagem de 

grandes espetáculos e compreende:  Hall de entrada 

com 2 (dois) banheiros, 2 (duas) bilheterias e sala 

acesso à Técnica; Mezanino destinado a “Técnica”; sala de espetáculos com palco  

em modelo italiano com 150 m² e plateia com capacidade para 267 (duzentas e 

sessenta e sete) pessoas. Assim denominado por Lei Municipal 2440/2018 em homenagem 

ao mestre da cultura falecido no ano anterior.  
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E.M.A. – Escola Municipal de Artes – recentemente criada a E.M.A. visa 

consolidar a política pública de cultura estabelecida através da efetivação 

de técnicos em artes e a oferta de cursos e oficinas, com vistas a 

promoção de formação ampliação das vagas e opções de atividades.   

  

FEIRA LIVRE MUNICIPAL – fundada em 03 

de agosto de 1.984 o espaço é principal ponto de 

vendas dos produtores locais. São 2 barracões 

construídos pelo poder público e sob gestão da 

Associação dos Feirantes. 

 

 

MUSEU HISTÓRIA NATURAL – inaugurado 

em 2005 o Museu de História Natural de Alta 

Floresta é um projeto de pesquisa e extensão 

universitária da Universidade do Estado de Mato 

Grosso, sob coordenação do professor Dr. Jesus 

da Silva Paixão, geólogo de formação. A 

estrutura física comporta dentre seus espaços um 

anfiteatro para 200 pessoas. 

 Museu de História Natural de Alta Floresta 
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O município dispõe de espaços culturais geridos por instituições tais como o CENTRO 

CULTURAL “CASA PINARDI”, INSTITUTO CASA DA CULTURA, ESPACO CULTURAL 

TEAF, CTG Clube.  

E ainda conta com CineFloresta sala comercial de exibição de filmes do circuito 

nacional e internacional. E escolas privadas de dança e música. 

 

Quanto ao acesso à internet o município dispõe de provedores de internet privados. 

E não dispõe de espaços com acesso gratuito.  

 

 

CAPITULO II 

DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS 

CULTURAIS 

 

2.1 Direito à Cultura e os Direitos Culturais 

 Os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, cuja história remonta 

a Revolução Francesa e a sua Declaração dos direitos do Homem e do Cidadão (1789), 

que sustentou serem os indivíduos portadores de direitos inerentes a pessoa humana, tais 

como direito a vida e a liberdade. 

Cultura refere – se tanto ao modo de vida total de um povo – isso inclui tudo aquilo 

que é socialmente aprendido e transmitido, quanto ao processo de cultivo e 

desenvolvimento mental, subjetivo e espiritual, por meio de práticas e subjetividades 

especificas, comumente chamadas de manifestações artísticas. 

Neste sentido, o artigo 5º da Constituição Federal assegura a liberdade de expressão 

artística no seu inciso: IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e 

de comunicação, independentemente de censura ou licença; 

Estabelece garantias aos direitos autorais e conexos nos incisos: 

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação 

ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei 

fixar. 

XXVIII – são assegurados nos termos da lei: 
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a) A proteção as participações individuais em obras coletivas e a 

reprodução da imagem e a voz humanas, inclusive nas atividades 

desportivas; 

b) O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que 

criarem ou de participarem aos criadores, aos interpretes e as 

respectivas representações sindicais e associativas; 

E o direito a proteção do patrimônio cultural no inciso: 

LXXIII – qualquer cidadão é parte legitima para propor ação popular 

que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que 

o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má – fé, 

isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

A constituição brasileira reservou considerável tratamento para a 

cultura pelo fato de possuir seção especifica para o tema, em cujo artigo 

inaugural, art. 215 que diz que” O Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso as fontes da cultura nacional, e 

apoiara e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 

culturais” o conjunto que compreende os artigos 215 e 216 está 

diretamente direcionado ao tema cultura na Constituição Brasileira de 

1988. 

DA CULTURA 

Art.215. O Estado garantira a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso as fontes da 

cultura nacional, e apoiara e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

  § 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e Afro – brasileiras, e 

das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

§ 2º a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes 

seguimentos étnicos e nacionais. 

§ 3º A lei estabelecerá O Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 

desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder publico que condizem a: 

I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 

II promoção, produção e difusão de bens culturais; 

III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; 

IV democratização do acesso aos bens de cultura; 

V valorização da diversidade étnica e regional. 

Art. 216 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referencia a identidade, a ação, a memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações cientificas, artísticas e tecnológicas; 
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IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados as manifestações 

artístico-culturais; 

V -  os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e cientifico. 

§ 1º O Poder público com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 

brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 

acautelamento e preservação. 

§ 2º Cabem a administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e 

as providencias para franquear sua consulta a quantos dela necessitam. 

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. 

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos 

antigos quilombos. 

§ 6º É facultativo aos Estados e Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até 

cinco décimos por cento de sua receita tributária liquida, para o financiamento de programas e projetos 

culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: 

I – despesas com pessoal e encargos sociais; 

II – serviço de dívida; 

III – qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações 

apoiados. 

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma 

descentralizada e participativa, institui um pro cesso de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de 

cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo 

promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. 

§ 1º O Sistema Nacional de cultura fundamenta se na Política Nacional de cultura e nas suas 

diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege se pelos seguintes princípios: 

I – diversidade das expressões culturais; 

II – universalização do acesso aos bens e serviços culturais; 

III – fomento a produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; 

IV – cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural; 

V – integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas; 

VI – complementaridade nos papeis dos agentes culturais; 

VII – transversalidade das políticas culturais; 

VIII – autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; 

IX – transparência e compartilhamento das informações; 

X – democratização dos processos decisórios com participação e controle social; 

XI – descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações; 

XII – ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. 

§ 2º Constitui a Estrutura do Sistema Nacional de Cultura,nas respectivas esferas da federação: 

I – órgãos gestores da cultura; 

II – conselhos de política cultural; 

III- conferencias de cultura; 

IV – comissões Inter gestores; 

V – planos de cultura; 

VI – sistemas de financiamentos de cultura; 

VII – Sistemas de informações e indicadores culturais; 

VIII – programas de formação na área da cultura; e 

IX – sistemas setoriais de cultura. 

§ 3º Lei Federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua 

articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71 de 2012.  
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§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Munícipios organizarão seus respectivos sistemas de cultura 

em leis próprias.  

 

O art. 215 remete se aos princípios mais gerais e faz menção, enquanto que o artigo 

216 abrange aparentemente ações especificas de políticas de patrimônio, inclusive quando 

indica o princípio da participação social na implementação das políticas patrimoniais. O Art. 

216 revela uma ideia de ação direta, com objetivos definidos. 

Os direitos culturais são implementados, principalmente por meio do estado, da 

política pública, porem cabe também aos agentes não estatais a sua promoção em nível 

local. E necessário que o Estado tome medidas audaciosas e eficientes no sentido de 

afiançar que existam condições previas para participar da vida cultural, promove-la, facilita-

la, bem como dar efeito acesso aos bens culturais, ao patrimônio cultural, preserva-los e 

garantir o acesso e o exercício do direito a cultura a todos os brasileiros. 

 

2.2   Sistema Nacional de Cultura 

O sistema Nacional de Cultura é um conjunto que reúne a sociedade civil e os entes 

federativos da Republica Brasileira – União, estados, municípios e Distrito Federal – com 

seus respectivos Sistemas de cultura. As leis, normas e procedimentos pactuados definem 

como interagem os seus componentes, e a Política Nacional de Cultura e o modelo de 

gestão compartilhada constituem-se nas propriedades especificas que caracterizam o 

sistema.  

Nessa estruturação proposta, os elementos constitutivos do Sistema Nacional de 

Cultura que devem ser instituídos nos Estados, Munícipios e Distrito Federal são: 

 

I – Coordenação: 

Órgãos gestores da Cultura. 

II – Instancia de Articulação, Pactuarão e Deliberação: 

• Conselhos de Política Cultural. 

• Conferencias de Cultura. 

• Comissões Inter gestores. 

 

III – Instrumentos de Gestão: 

• Planos de Cultura. 

• Sistemas de Financiamentos a cultura. 

• Sistemas de informações e indicadores Culturais: 
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Programa de Formação na Área de Cultura. 

IV – Sistemas Setoriais de Cultura: 

• Sistema de Patrimônio. 

• Sistema de Museus. 

• Sistema de Bibliotecas. 

• Outros que vierem a ser constituídos. 

Princípios que norteiam o Sistema Nacional de Cultura registrados 

nos documentos do Ministério da Cultura: 

• Diversidades das expressões culturais: 

• Universalização do acesso aos bens e serviços culturais; 

• Fomento a produção, difusão e circulação de conhecimento 

e bens culturais; 

• Cooperação entre os entes federados, os agentes públicos 

e privados atuantes na área cultural; 

• Complementaridade nos papeis dos agentes culturais; 

• Transversalidade das políticas culturais; 

• Autonomia dos entes Federados e das instituições da 

sociedade civil; 

• Transparência e compartilhamento de informações; 

• Democratização dos processos decisórios com participação 

e controle social; 

• Descentralização articulada e pactuada da gestão, dos 

recursos e das ações; 

• Ampliação progressiva dos recursos contidos nos 

orçamentos públicos para a cultura. 

• A atuação democrática do Estado na gestão pública da 

cultura não se constitui numa ameaça a liberdade. Ao 

contrário, assegura os meios para o desenvolvimento da 

cultura como direito de todos os cidadãos com plena 

liberdade de expressão e criação. 

 

2.3 Contexto Municipal: Sistema Municipal de Cultura e Gestão Municipal 
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A cultura ocupa um papel central no processo de desenvolvimento de uma cidade, 

exigindo da gestão local o planejamento e a implementação de políticas públicas que 

respondam aos novos desafios do mundo contemporâneo. Políticas estas que valorizem 

as raízes históricas e culturais da cidade, que reconheçam e promovam a diversidade das 

expressões culturais presentes em seus territórios, que intensifiquem as trocas e os 

intercâmbios culturais que democratizem os processos decisórios e o acesso aos bens e 

serviços culturais e que trabalhem a cultura como um importante fator de desenvolvimento 

econômico de promoção e coesão social. 

Baseado neste entendimento, a partir do início de 2021 o município de Alta Floresta 

vivencia um novo modelo de gestão pública de Cultura, iniciando pela organização 

sistêmica das suas políticas Culturais. O primeiro passo foi legitimar sua relevância por 

meio da representativa na administração pública por meio de Secretaria e não mais apenas 

Diretoria. Hoje a Secretaria Municipal de Cultura e Juventude é realidade e dispõe em seu 

quadro de: Secretária Municipal, Diretor Municipal, Coordenação dos equipamentos das 

quais é responsável (Galeria, Biblioteca, Teatro), além de assessoria de gabinete, auxiliares 

administrativos, serviços gerais e vigilância. Também dispõe de veículo próprio e motorista. 

Para a E.M.A. conta com uma servidora para coordenação e técnicos em artes (contratados 

e efetivos) que oferecem cursos e oficinas. 

Após interrupção na implementação dos dispositivos que compõem o SMC com trocas 

de governo a equipe da Secretaria atualizou seu cadastro junto ao Sistema Nacional de 

Cultura e seguiu com os passos para implementação do SISTEMA MUNICIPAL DE 

CULTURA (instituído por Lei Municipal nº 2.172/2014). Possui seu FUNDO MUNICIPAL DE 

CULTURA também criado pela mesma lei do SMC, com CNPJ criado em 2020 e agora 

organizando os meios legais para sua regulamentação e abertura de conta. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA existe instituído por Lei Municipal nº 

290/90 e desde então cumpre suas funções no debate e construções de políticas públicas 

de cultura. 

Alta Floresta possui Programa de incentivo à cultura instituído por lei municipal nº 

287/90 desde sendo pioneiro em instituir tal política pública de fomento. Recentemente 

recebeu nova legislação por meio da Lei Municipal de Incentivo 2140/2021 que instituiu 

incentivo fiscal para realização de projetos culturais alinhada as mudanças na legislação. 

 

A confiança da população na cultura foi recuperada por meio de 

muito trabalho: 
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✓ Execução de 100% dos recursos da Lei Aldir Blanc no 

município; 

✓ Suporte aos interessados em inscreverem-se nos editais da 

SECEL; 

✓ Conquistando melhorias para os equipamentos culturais 

como Centro Cultural Helena da Riva, Biblioteca Municipal 

Dr. Ruy Ramos; 

✓ Promovendo a organização via Regulamentos e outros 

dispositivos os espaços geridos pela pasta; 

✓ Criação da Galeria Inês Grade e promoção a de exposições 

na mesma; 

✓ Organização de cursos e oficinas com a criação da E.M.A.; 

✓ Resgatando a realização de eventos tradicionais como o 

FESCAF; 

✓ Desenvolvendo ações inovadoras como a VARANDA 

CRIATIVA; 

✓ Retomando o diálogo com a sociedade civil por meio do 

fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura; 

✓ Divulgação permanente de todas as ações realizadas no site 

da prefeitura e nas redes sociais e aplicativos de 

mensagens. 

 

2.3.1 Lei Aldir Blanc e Alta Floresta 

 Alta Floresta recebeu por ocasião 

da Lei Emergencial de apoio à 

Cultura “Aldir Blanc”. em 2020 o 

montante de R$ 370.470,63. Este 

recurso foi integralmente aplicado 

por meio dos Chamamentos 

Públicos 003/2020 (Edital de 

Premiações) que contemplou um 

total de 116 projetos culturais e o 

004/2020 que atendeu a 5 espaços 

culturais. E representou um marco para o município que pode realizar o primeiro edital de 

premiações da cultura de sua história. 
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A SECEL –Secretaria de Estado de 

Esporte, Cultura e Lazer foi 

responsável pela realização de Edital 

de Seleção Pública. Foram 5: MT 

Nascentes, Mestres da Cultura, 

Conexão Cultura Jovem, Circuito de 

Mostras e Festivais e MT Criativo. 

Alta Floresta mais uma vez foi 

destaque e referência. Teve 27 

projetos selecionados totalizando um valor de R$ 1.520,00 (um milhão quinhentos e vinte 

reais) em recursos que ao serem atraídos ao município fomentarão a economia local. 
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FICHA TÉCNICA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 

Prefeito: VALDEMAR GAMBA 

Vice-Prefeita: ROSELI RAMPAZIO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE 

Secretária: ELISA GOMES MACHADO 

 

DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE 

Diretor: VALDIR GARCIA DA CRUZ JÚNIOR  

 

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 

I  REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS/ SUPLENTES: 

 

 

II  REPRESENTANTE NÃO GOVERNAMENTAIS /SUPLENTES. 
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