
O Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Economias Criativas (NEPEC) promoverá o 
segundo evento preparatório para o V Fórum Internacional de Cidades Criativas.   
Numa roda de prosa, a criatividade será abordada por três importantes líderanças no 
contexto da cidade e região de Franca, em mais um evento de preparação para o 
Fórum Internacional de Cidades Criativas, que se realizará em Franca, em dezembro de 
2021. 

 
Dando sequência ao sucesso do EVENTRO PREPARATÓRIO realizado em agosto, este 
segundo será realizado no dia 17 de setembro, entre 14 e 15h30, no Teatro do SESI, 
na Av. Santa Cruz.  
  
O evento, realização dos parceiros NEPEC, ACIF, SEBRAE e Uni-FACEF, tem como 
objetivo afinar a programação do V Fórum Internacional de Cidades Criativas, que está 
programado para o final deste ano, em prol do fomento da Economia Criativa, em 
Franca.  
 
O SEGUNDO EVENTO PREPARATÓRIO, que se dará no formato de uma RODA DE 
PROSA, é destinado a convidados e organizadores. Será mediado pelo especialista 
Decio Coutinho, que é o idealizador da metodologia, curador e realizador de todas as 
edições anteriores desse fórum.  
 
Sobre o Fórum, afirma a mestre em desenvolvimento regional Tânia Mara Pinto de 
Sousa, coordenadora do NEPEC, “reuniremos criativos e lideranças para discutir a 
respeito do importante momento que estamos vivendo, buscando possibilidades de 
desenvolver outras frentes de economia, tendo a criatividade como mola propulsora 
de um desenvolvimento pungente e regenerativo”. 
 
“A realização deste fórum, além de colocar Franca no cenário internacional como uma 
cidade que busca possibilidades de futuro, objetiva compartilhar novas experiências do 
Brasil e do exterior”, afirma Tânia. “A ideia é levar ao público do evento o 

conhecimento sobre economia criativa, gestão cultural e exemplos de projetos que 
transformaram cidades e regiões através do desenvolvimento cultural criativo. 
Estimular o poder público em ações estratégicas para promover o desenvolvimento 
para o crescimento socioeconômico, cultural e sustentável da nossa cidade”, conclui.  
 
O Fórum, e todas as atividades preparatórias, contam com o apoio da Prefeitura de 
Franca, CIESP, Comdecom, SENAC, SESI, SENAI, UNESP, Mulheres do Brasil e patrocínio 
do Colégio Copérnico/Faculdade Metropolitana. 
 
 
Sobre o mediador: 
 
Decio Coutinho é colunista de Economia Criativa da Rádio BandNews Goiânia. Possui 

especialização em “Sociedades Pós-industriais e Organizações Criativas”, na Itália, e é 
administrador com mestrado em Antropologia. Gestor de projetos de Economia 
Criativa e Cidades Criativas, gestor da Incubadora Goiás Criativo, palestrante no Fórum 
Mundial de Turismo e Cultura, curador de quatro edições do FICC (Fórum Internacional 



de Cidades Criativas), delegado do Brasil no Culture Summit Abu Dhabi 2019, liderança 
do Prêmio Brasil Criativo 2019, líder do Dia Mundial da Criatividade Goiânia 2020 e 
membro da RBCIH-Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. 
 
 
Sobre os Proseadores: 

 
Carlos Renato Donzelli: Diretor executivo da Holding do Grupo Luiza, docente no Uni-
FACEF e Presidente do Conselho no Franca Basquete.  
Flávia Mildres Rodrigues Ribeiro: Graduada em Educação Física, é membro do comitê 
da igualdade racial no grupo Mulheres do Brasil.  
Álvaro Alves Filho: Diretor regional das unidades SESI de Franca, Sertãozinho e Ribeirão 
Preto.  
 
 
Contatos sobre o evento: 
Tânia Mara Pinto de Sousa – 16.99179.5252 
Ana de Araújo – 16.99971.9163 
Delzio Marques – 16.99216.0217 


