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MinC O Ministério Secretarias SEFIC - Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura Agenda SEFIC
Editais 2010 da SID/MinC

Editais 2010 da SID/MinC
Três segmentos beneficiados pelas políticas públicas do Ministério da Cultura, por meio da Secretaria da Identidade e da
Diversidade Cultural, poderão se inscrever, a partir desta sexta-feira, 16 de abril, aos primeiros concursos públicos de premiação
lançados pela SID/MinC em 2010. Foram publicados no Diário Oficial da União (Seção 3, pags. 13 a 21) os Editais dos Prêmios
Cultura Hip Hop 2010 - Edição Preto Ghóez, Culturas Ciganas 2010, Prêmio Inclusão Cultural da Pessoa Idosa 2010 -
Edição Inezita Barroso em conteúdos relacionados.

  
Os prêmios, que têm como objetivo dar continuidade às ações do Ministério da Cultura, por meio da SID/MinC, para a promoção e
proteção da diversidade cultural do país, somam um total de R$ 2,8 milhões em investimentos, beneficiando 205 iniciativas destes
segmentos. As inscrições, para os concursos poderão ser feitas pelos Correios, por áudio, vídeo e pela internet. As
inscrições online, no entanto, estarão disponíveis apenas nos próximos dias. A SID/MinC divulgará a data prevista para a
implementação deste novo recurso, ainda em fase de testes.

  
Cultura Hip Hop

 Dos concursos, voltados para os segmentos dos idosos, ciganos e Hip Hop, o Prêmio
Cultura Hip Hop 2010 está sendo lançado pela primeira vez pela SID/MinC. O Edital
Hip Hop premiará 135 iniciativas do movimento Hip Hop, com o valor de R$ 13 mil,
cada, divididas em cinco categorias (Reconhecimento, Escola de
Rua, Correria, Conhecimento - Quinto Elemento e Conexões), e homenageará o rapper,
compositor e líder do movimento, Preto Ghóez. O Prêmio terá recursos de R$ 1,7
milhão e será realizado em parceria com a Secretaria da Cidadania Cultural
(SCC/MinC), o Instituto Empreender e a Ação Educativa. As inscrições estarão abertas
até 11 de agosto de 2010. Acesse o sítio do Prêmio Cultura Hip Hop no
endereço www.premiohiphop.org.br

  
Confira o Edital.

 Acesse a Cartilha.
 Acesse o Manual de Orientação para as inscrições on-line.

  
Clique aqui para fazer a sua inscrição.

  
Culturas Ciganas

 O Prêmio Culturas Ciganas 2010 está em sua segunda edição e premiará 30 iniciativas
que envolvam trabalhos, individuais ou coletivos, que fortaleçam as expressões culturais
ciganas e contribuam para a continuidade e manutenção das identidades dos diferentes
clãs e povos presentes no Brasil que somam mais de meio milhão de pessoas. O primeiro
Edital de premiação para os ciganos do Brasil foi realizado em 2007, contemplando 20
iniciativas culturais do segmento. A nova edição do Prêmio Culturas Ciganas distribuirá
R$ 300 mil em prêmios, sendo R$ 10 mil para cada iniciativa premiada.

  
O Edital Culturas Ciganas 2010 será realizado em parceria com o Ministério da Saúde,
por meio da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP); com a Presidência da
República, por meio da Subsecretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais da
Secretaria Especial de Promoção de Políticas para a Igualdade Racial (SEPPIR) e da
Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos (SEDH);  e com a Pastoral dos Nômades do Brasil. As inscrições podem
ser feitas até 11 de agosto de 2010. Mais informações poderão ser obtidas na página da
SID/MinC www.cultura.gov.br/diversidade ou pelo endereço
eletrônico premioculturacigana2010@cultura.gov.br.

  
Confira o Edital.

 Acesse a Cartilha.
 Acesse o Manual de Orientação para as inscrições on-line.

  
Clique aqui para fazer a sua inscrição.

  
Cultura do Idoso

 O Prêmio Inclusão Cultural da Pessoa Idosa 2010 também está em sua segunda edição
e renderá homenagem a cantora e compositora Inezita Barroso. O concurso premiará
iniciativas culturais que beneficiem, diretamente, pessoas idosas. O primeiro Prêmio da
SID/MinC voltado para este segmento foi realizado em 2007, premiando 20 iniciativas
culturais.

  
O Edital disponibilizará R$ 800 mil em investimentos para a premiação de 40 iniciativas que
serão contempladas com o valor de R$ 20 mil, cada uma. O Prêmio Inclusão Cultural da
Pessoa Idosa 2010 - Edição Inezita Barroso será voltado para projetos desenvolvidos nas
categorias de Teatro, Dança, Música, Literatura, Artes Visuais e outras formas de expressão
artística. O Edital será realizado pela SID/MinC e pelo Instituto Empreender, com recursos da
Petrobras por meio da Lei de Incentivo à Cultura. As inscrições se encerram no dia 30 de
junho. Acesse a página eletrônica www.cultura.gov.br/diversidade para mais informações.

  
Confira o Edital em conteúdos relacionados.
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Acesse a Cartilha.
 Acesse o Manual de Orientação para as inscrições on-line.

  
Clique aqui para fazer a sua inscrição.

  
Concursos já realizados

 A SID/MinC realizou, entre 2005 e 2009, 15 concursos de seleções públicas de projetos, sendo quatro para o segmento de
culturas populares; dois para as culturas indígenas; seis para o segmento LGBT, um para as culturas ciganas; um para a inclusão
cultural da pessoa idosa; e um para projetos culturais voltados para pessoas em sofrimento psíquico.

  
Esses editais receberam um total de 7.595 inscrições, das quais 1.190 foram contempladas, em 530 municípios brasileiros. Cerca
de R$ 18 milhões foram investidos nesses editais no período de 2005 a 2009.

  
(Heli Espíndola/Comunicação/SID)

Veja conteúdos relacionados abaixo.
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