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Reunião no Capanema trata da recuperação de patrimônios da Baixada Fluminense

Adair Rocha, Chefe da Representação Regional MinC RR 
RJ/ES, recebeu na tarde de hoje, 14/08, na sede do 
Palácio Gustavo Capanema, representantes do IPHAN-RJ e
da Diocese de Duque de Caxias, para conversar sobre a 
recuperação de dois importantes patrimônios da Baixada 
Fluminense: a Igreja do Pilar e a Fazenda São Bento.

Leia +

Última semana de inscrições nos editais de Mídia Livre e Cultura de Redes  

Interessados em participar dos editais Cultura de Redes e 
Pontos de Mídia Livre, lançados em julho pelo Ministério 
da Cultura por meio da Secretaria da Cidadania e da 
Diversidade Cultural, têm até a próxima quarta-feira 
(18/8) para se inscrever.  Com investimentos de mais de 
R$ 5 milhões, o Edital Cultura de Redes é destinado a 
entidades culturais e a coletivos culturais, certificados ou 
não como Pontos de Cultura, e irá fomentar redes 
culturais brasileiras locais.

Leia +

População poderá opinar sobre ações do MinC no Dialoga Brasil  

A Cultura fará parte do Dialoga Brasil, plataforma on-line 
criada, no fim de julho, pelo governo federal para receber
sugestões da sociedade sobre programas federais. Com 
isso, qualquer cidadão poderá opinar e dar ideias ao 
Ministério da Cultura para aperfeiçoar iniciativas como a 
Política Nacional de Cultura Viva, a Política Nacional das 
Artes, o Vale-Cultura, o Mais Cultura nas Escolas e todas 
as políticas de apoio ao audiovisual brasileiro, entre 
outros.

Leia +

Plataforma digital do CNPC será lançada dia 17, próxima segunda-feira

O secretário de Articulação Institucional do MinC, 
Vinícius Wu, convida a todos para o processo eleitoral 
de renovação do Conselho Nacional de Política Cultural 
(CNPC), que será aberto na segunda-feira, dia 17.

Assista ao convite

Inscrições abertas para VI Fórum de Incentivo à Cultura  

Estão abertas até as 12h de 28 de agosto as inscrições 
para o VI Fórum de Incentivo à Cultura – O Produtor 
Cultural e a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que será 
realizado no dia 2 de setembro, em Recife (PE). As 
inscrições são validadas por ordem de chegada e estão 
sujeitas à lotação.

Leia +

Cultura pode dar sentido a novo projeto de país, defende Juca Ferreira

A Cultura foi tratada como tema central no 
desenvolvimento do País durante a cerimônia de abertura 
do XI Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 
(Enecult), realizada na noite da terça-feira (11), na 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador (BA). 
O Enecult é o principal evento de estudos em cultura do 
Brasil e, neste ano, reúne mais de 300 pesquisadores em 
12 eixos de trabalho.

Leia +

Conselho Nacional de Política Cultural agora tem Whatsapp

O Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) agora tem
Whatsapp! Dúvidas, sugestões e reclamações podem ser 
enviadas à equipe da ArticulaMinC. 

Não se esqueça que o telefone abaixo será apenas para o 
aplicativo!

Participe!!!!

Leia +

Cinemateca Brasileira e a preservação de materiais audiovisuais no Brasil

https://www.facebook.com/1595363034014002/photos/a.1595363087347330.1073741826.1595363034014002/1653742798176025/?type=1
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/cultura-pode-dar-sentido-a-novo-projeto-de-pais-defende-juca-ferreira/10883
http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura/-/asset_publisher/waaE236Oves2/content/inscricoes-abertas-para-vi-forum-de-incentivo-a-cultura/10883?redirect=http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura?p_p_id%3D101_INSTANCE_waaE236Oves2%26p_p_lifecyc
https://www.youtube.com/watch?v=dt59ddWNe4g&feature=youtu.be
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/populacao-podera-opinar-sobre-acoes-do-minc-no-dialoga-brasil/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OiKX3xlR9iTn%26p_p
https://www.facebook.com/cidadaniaediversidade/photos/a.220084158115001.43757.217242761732474/773997572723654/?type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/MinisterioCultura.RR.RJ.ES/photos/a.405561919501750.68856395.394143523976923/942476735810263/?type=1&theater


A Cinemateca Brasileira está realizando uma enquete 
sobre a preservação de materiais audiovisuais digitais no 
Brasil. Esta enquete vem na sequência da tradução 
brasileira do segundo relatório de The Digital Dilemma, 
publicado originalmente pela Academia de Artes de 
Ciências Cinematográficas dos EUA. 
O relatório original foi publicado em 2007 e editado em 
português como O Dilema Digital em 2009 pela 
Cinemateca Brasileira que, infelizmente, não pôde dar 
continuidade à edição do segundo volume.

Leia +

Uma Tradição nos Rio Grandes, Palácio Gustavo Capanema, Salão Portinari, 21/08

O fotógrafo Pablo Pinheiro compartilha a jornada para a 
realização do fotolivro Rio Grandes, realizado como parte 
do projeto sobre a figura do vaqueiro do Rio Grande do 
Norte e do Rio Grande do Sul. O projeto "Uma Tradição 
nos Rio Grandes – a imagem do Vaqueiro Contemporâneo 
em transição" foi contemplado com XIV Prêmio Marc 
Ferrez de Fotografia em 2014, uma das principais 
premiações no gênero.
A palestra gratuita será no Palácio Capanema, Salão 
Portinari no prédio do MinC/RJ.

Leia +

Festival da Cultura Japonesa de Petrópolis, de 11 a 15 de agosto

A Casa de Cláudio de Souza (Museu Imperial/Ibram) 
recebe, na próxima semana, a Semana da Cultura do 
Japão. O evento acontece de 11 a 15 de agosto e faz 
parte do Bunka-Sai – Festival da Cultura Japonesa de 
Petrópolis, organizado pela Associação Nikkei de 
Petrópolis.
Durante a semana, interessados poderão desfrutar, 
gratuitamente, de uma programação extensa e dinâmica, 
que abrange todos os aspectos da cultura japonesa. São 
palestras, oficinas, concerto de violinos, dentre outras 
atividades.

Leia +

- Agenda do Representante Regional MinC Rio de Janeiro-Espírito Santo

• 14/08, às 15:00 - Reunião do Chefe da Representação, Adair Rocha, com o Dr. Wellington Santana, 
da Diocese de Duque de Caxias, e com representante do IPHAN, para tratar da situação da Igreja Pilar 
e da Fazenda São Bento, no Gabinete da RR-RJ/ES. (Leia +)

• 18/08, às 9:00 - Participação do Chefe da Representação, Adair Rocha, na abertura do segundo 
módulo do processo de Formação em Gestão Cultural, do Pontão de Cultura Ekloos. (Leia +)

- Notícias do governo federal, outras esferas de governos, CEUs e órgãos legislativos da área cultural 

• Alerj | Pontos de Cultura do Estado poderão ter legislação própria (Leia +)

• Rio Criativo | Abertas inscrições para a Segunda Maratona Rio Criativo (Leia +)

• SEC RJ/SCDC MinC/MinC RR RJ-ES | Novos pontos de cultura no RJ (Leia +)

• SECULT ES | Oficinas de capacitação para editais, 12 a 15/08 (Leia +)

• SMC Vitória | Museu do Negro recebe 1º Encontro de Histórias Afro-Brasileiras (Leia +)

• SMC Rio | Dança toma conta dos palcos cariocas neste fim de semana (Leia +)

• CEU de Niterói | Show de humor Esquizofrenia, 13 a 29/08 (Leia +)

• CEU de Petrópolis | Exposição Brasil-Japão: uma amizade de 120 anos, até 14/08 (Leia +)

• CEU Columbia, Colatina, ES | Segunda chamada pública Labceus, 17/08 (Leia +)

- Notícias de entidades da sociedade civil na área cultural

• Auto de São Roque, dia 14/08, tem apoio do Ponto de Cultura Paquetá na Rede (Leia +)

• Segunda edição do Caleidoscópio acontece dia 15/08, no Ponto de Cultura Cisane (Leia +)

• Palestra sobre Vídeo Art, no Ponto de Cultura Pensar Cine, dia 15/08 (Leia +)

• 16º Festival Nacional de Teatro começa no dia 16/08, em Guaçuí, ES (Leia +)

• Oficina de Meditação de Leitura no Pontão do TEAR, de 22/08 a 19/09 (Leia +)

• I Conferência Livre de Políticas para as Mulheres Negras de Niterói, 19/08 (Leia +)

• Seminário Pensando os 450 anos do Rio de Janeiro a partir da favela, 19/08, Maré (Leia +)

• 1º Encontro de Saberes do Território Quilombo Machadinha, Quissamã, RJ, 22 e 23/08 (Leia +)

• Pontão Arroios. Laboratório de Comunicação Online, Paquetá, RJ, 25/08 (Leia +)

• História do Candomblé no Instituto Pretos Novos no RJ, 28/08 (Leia +)

• 12º Festival Nacional de Teatro de Duque de Caxias tem inscrições abertas até 31/08 (Leia +)

- Veja também!

Prazos para inscrição nos Prêmios e Editais:

• SAv MinC | Abertura de inscrições para o DOCTV II e FICTV I (Leia +)

• DDI/Minc | Inscrições para Consultores em Direitos Autorais até 17/08 (Leia +)

• SAv MinC | Inscrições para representante do Brasil ao Oscar 2016 até 02/09 (Leia +)

• SEC/MinC | Conexão Cultura Brasil Negócios/FIL2015 aceita inscrições até 13/09 (Leia +)

• Sefic/MinC | Edital de Intercâmbio Cultural (Leia +)

• Palmares | Inscrições abertas para Prêmio Oliveira Silveira até 28/09 (Leia +)

• Ancine | Inscrições abertas para Prêmio Goya até 02/09 (Leia +)

http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/ancine-recebe-inscricoes-para-candidatos-brasileiros-ao-premio-goya/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OiKX3xlR9iTn
http://www.cultura.gov.br/banner-1/-/asset_publisher/G5fqgiDe7rqz/content/edital-premiara-romances-com-tematica-afro-brasileira/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fbanner-1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_G5fqgiDe7rqz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%253
http://www.cultura.gov.br/inscricoes-abertas/-/asset_publisher/kQxYTMokF1Jk/content/minc-abre-inscricoes-para-o-edital-de-intercambio/10883?redirect=http://www.cultura.gov.br/inscricoes-abertas?p_p_id%3D101_INSTANCE_kQxYTMokF1Jk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
http://www.cultura.gov.br/banner-3/-/asset_publisher/axCZZwQo8xW6/content/minc-levara-20-pessoas-a-maior-feira-literaria-de-lingua-hispanica/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fbanner-3%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_axCZZwQo8xW6%26p_p_lifecycle%3D0%25
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=10&data=14/08/2015
http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura/-/asset_publisher/waaE236Oves2/content/edital-seleciona-consultores-na-area-de-direitos-autorais/18021?redirect=http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_waaE236Oves2%26p_p_lif
http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura/-/asset_publisher/waaE236Oves2/content/abertura-de-inscricoes-para-o-doctv-ii-e-fictv-i/10883?redirect=http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura?p_p_id%3D101_INSTANCE_waaE236Oves2%26p_p_lifecycle%3D0%25
http://blogdoandredeoliveira.blogspot.com.br/2015/08/12-festival-nacional-de-teatro-de-duque.html
https://www.facebook.com/ipn.museumemorial/photos/a.1588783704739450.1073741843.1573304602954027/1630136410604179/?type=1
https://www.facebook.com/arroios/photos/a.857964984258857.1073741828.785273701527986/869596506429038/?type=1
https://www.facebook.com/territoriocriativomachadinhaquissama/photos/pcb.114119105602622/114119068935959/?type=1&theater
http://redesdamare.org.br/blog/noticias/15738/
https://www.facebook.com/events/731151173674957/
https://www.facebook.com/institutotear/photos/a.420160791329035.106945.420128114665636/1047299218615186/?type=1
http://guacui.es.gov.br/noticias-cultura/noticias-teatro/1714-2015-08-05-14-32-45.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207105004444311&set=a.2484812960484.142887.1257430478&type=1&theater
https://www.facebook.com/events/1143929738956623/
https://www.facebook.com/paquetanarede/photos/a.841597352528148.1073741828.840045339350016/984888834865665/?type=1
https://www.facebook.com/ceucolumbia/posts/854262744663103
https://www.facebook.com/CEUPRACACORTARIO/photos/a.988714397810023.1073741828.988687934479336/1133178430030285/?type=1&theater
https://www.facebook.com/CeuNiteroi/photos/a.396021457234624.1073741829.183063038530468/481593542010748/?type=1&theater
http://www.rio.rj.gov.br/web/smc/exibeconteudo?id=5519772
http://www.vitoria.es.gov.br/noticia/museu-capixaba-do-negro-recebe-1o-encontro-de-historias-afro-brasileiras-18613
http://www.secult.es.gov.br/noticias/22224/
http://www.cultura.rj.gov.br/materias/rede-estadual-dos-pontos-de-cultura-recebe-novos-selecionados
https://www.facebook.com/riocriativo/photos/a.455861611132592.114951.453091028076317/968123423239739/?type=1
http://www.alerj.rj.gov.br/common/noticia_corpo.asp?num=49768
http://www.ekloos.org/#!formao/c208i
https://www.facebook.com/diocesededuquedecaxias/photos/a.1446973885575726.1073741825.1446973848909063/1611661142440332/?type=1&theater
http://www.museus.gov.br/casa-de-claudio-de-souza-recebe-semana-da-cultura-do-japao/
http://www.evento.br.com/eventos/797660/palestra-uma-tradicao-nos-rio-grandes
http://www.cinemateca.gov.br/page.php?id=115


• Funarte | Doze editais abertos (Leia +)

• Ibermúsicas | Nove concursos abertos para brasileiros (Leia +)

• SCDC/MinC | Edital Pontos de Mídia Livre, inscrições até 18/08 (Leia +)

• SCDC/MinC | Edital Pontos de Cultura Indígena, inscrições até 01/09 (Leia +)

• SCDC/MinC | Edital Cultura de Redes, inscrições até 01/09 (Leia +)

• Ancine | Prêmio Adicional de Renda. Inscrições até 27/08 (Leia +)

• Brasil de Todas as Telas | Inscrições até 31/08 em Alagoas (Leia +)

• FBN | Edital de Nove Prêmios literários: Inscrições até 10/09 (Leia +)

• FBN | Edital de chamada pública para parcerias e coedições: Inscrições até 11/06/2016 (Leia +)

• FBN | Edital de Apoio à Tradução e à Publicação 2015-2017 (português e inglês): até 12/06/2016 (Leia +)

Mais notícias do Ministério da Cultura
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