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Cultura e Cinema brasileiros lamentam morte de Scola

O mundo do cinema e da cultura amanheceu mais triste 
nesta quarta-feira (20). Na noite anterior faleceu Ettore 
Scola, um dos maiores nomes do Cinema Italiano. O 
cineasta tinha 84 anos e estava em coma no 
departamento cardiológico do Hospital Policlinico de 
Roma. Nascido no dia 10 de maio de 1931 em Trevico, 
uma pequena cidade na província de Avellino, no sul da 
Itália, Scola iniciou sua carreira como diretor em 1964 
com o filme Fala-se de mulheres.

Leia +

Sai calendário da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura

Responsável por analisar e dar parecer final sobre 
aprovação de projetos culturais que se candidatam à 
captação de recursos de renúncia fiscal via Lei Rouanet, 
a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC) 
realizará 11 reuniões ordinárias em 2016. Com a 241ª 
edição marcada para acontecer de 26 a 28 de janeiro, 
em Brasília, a agenda mensal mais uma vez vai se 
revezar entre a capital federal e encontros itinerantes 
em cidades de diferentes regiões do país. 

Leia +

Consulta Pública sobre o Edital Cidades Sensitivas

O programa Cidades Sensitivas, realizado pelo Ministério
da Cultura, em parceria com a Universidade Federal de 
Pernambuco, está recebendo sugestões da sociedade 
para a elaboração do edital que irá selecionar 40 
ocupações culturais urbanas.

Leia +

Abertas inscrições para o Comitê Permanente de Cultura LGBT do MinC

Os representantes selecionados serão responsáveis pela 
elaboração e discussão de propostas de diretrizes e 
ações estratégicas de atuação para o fomento, 
reconhecimento, valorização, intercâmbio e difusão de 
produções da comunidade LGBT.

Leia +

Inscrições para Curso de Extensão em Acessibilidade em Ambientes Culturais

Estão abertas até 15/02 as inscrições para o Curso de 
Extensão em Acessibilidade em Ambientes Culturais, 
promovido de forma on-line (EAD) pela Secretaria da 
Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da 
Cultura. O curso tem parceria com a UFRJ e a UFRGS.

Leia +

Inscrições para o I Seminário Nacional de Turismo e Cultura

Estão abertas as inscrições para o I Seminário Nacional 
de Turismo e Cultura, realizado pela Casa de Rui 
Barbosa! Nesta primeira edição, em virtude do ano 
olímpico, a temática abordará especialmente os efeitos 
dos megaeventos nos fluxos turísticos, destacando 
oportunidades e desafios para o Rio de Janeiro. O prazo 
para envio de artigos a serem apresentados no 
Seminário vai até 6 de março!

Leia +

ESPAÇO RESERVADO PARA NOTICA DO MINC

https://www.facebook.com/MinisterioDaCultura/photos/a.286760238095914.58260.286725714766033/791720784266521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MinisterioDaCultura/photos/a.286760238095914.58260.286725714766033/790507907721142/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cidadaniaediversidade/photos/a.220084158115001.43757.217242761732474/846330592157018/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cidadaniaediversidade/photos/a.220084158115001.43757.217242761732474/846798138776930/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MinisterioCultura.RR.RJ.ES/photos/a.405561919501750.68856395.394143523976923/1014531291938140/?type=3&theater
http://www.cultura.gov.br/banner-1/-/asset_publisher/G5fqgiDe7rqz/content/cultura-e-cinema-brasileiros-lamentam-morte-de-scola/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fbanner-1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_G5fqgiDe7rqz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3D


A Semana Nacional de Museus é o principal evento para 
muitos museus no Brasil!

Não deixe de promover sua instituição. 

Participe!

#SemanaMuseus2016

Leia +

ESPAÇO RESERVADO PARA NOTICA DO MINC

No âmbito das comemorações do aniversário da cidade, 
a Fundação Biblioteca Nacional (FBN) e a Academia 
Carioca de Letras (ACL) convidam para o Ciclo de 
Conferências que celebrará os principais autores que 
ajudaram a conferir à literatura o caráter carioca desde o
nascimento do Rio de Janeiro, em 1565, até os dias 
atuais.

Leia +

Consulta Pública para Revisão das Metas do PNC foi prorrogada

O prazo da Consulta Pública para Revisão das Metas do 
PNC foi prorrogado até 15/02/2016. 

Leia +

Autodeclaração: seja um Ponto de Cultura e faça parte da Rede Cultura Viva

A potência da cultura Brasileira extrapola os limites da 
capacidade de fomento do Ministério da Cultura. 
É preciso lutar por mais investimentos na cultura, 
reconhecer e valorizar os processos culturais 
desenvolvidos de forma autônoma pela sociedade civil.
O reconhecimento e a autodeclaração de entidades e 
coletivos culturais como Pontos e Pontões de Cultura são
uma reivindicação histórica dos fazedores de cultura do 
Brasil e agora é possível a partir da Rede Cultura Viva.

Leia +

Conheça a Ouvidoria do Ministério da Cultura

A Ouvidoria do Ministério da Cultura recebe, examina e 
encaminha reclamações, sugestões, elogios, denúncias e
solicitação de informações, especialmente aquelas que 
demandam maior urgência. 

Basta acessar o link e participar! 

http://ouvidoria.cultura.gov.br/ouvidoria/login.jsp

Agentes culturais do Espírito Santo e do Rio de Janeiro no Mapa da Cultura

O Mapa da Cultura é um espaço para integrar e dar 
visibilidade para projetos, artistas, espaços, eventos 
culturais e seus produtores. Ele é a principal base de 
informações e indicadores do Ministério da Cultura, 
agregando cadastros de diferentes programas e ações.

Leia +

ESPAÇO RESERVADO PARA NOTICA DA RR

Adair Rocha, chefe da RR MinC RJ/ES, recebeu na manhã
desta sexta-feira Noni Ostrower, para discutir a 
publicação de um livro com as correspondências entre 
Fayga Ostrower e Hanna Levy-Deinhard, na Sala 
Drumonnd do Palácio Gustavo Capanema.

Leia +

ESPAÇO RESERVADO PARA NOTICA DA RR

Adair Rocha, chefe da RR MinC RJ/ES, recebeu na manhã
desta sexta-feira Noni Ostrower, para discutir a 
publicação de um livro com as correspondências entre 
Fayga Ostrower e Hanna Levy-Deinhard, na Sala 
Drumonnd do Palácio Gustavo Capanema.

Leia +

Folia de Reis Santa Marta – Aguardando link

https://www.facebook.com/MinisterioCultura.RR.RJ.ES/posts/1006452772745992
http://ouvidoria.cultura.gov.br/ouvidoria/login.jsp
http://www.culturaviva.gov.br/
https://www.facebook.com/MinisterioCultura.RR.RJ.ES/photos/a.405561919501750.68856395.394143523976923/996518103739459/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/515736755253880/
https://www.facebook.com/MuseusBR/photos/a.286245158069901.84393.272720266089057/1164815806879494/?type=3&theater


Adair Rocha, chefe da RR MinC RJ/ES, recebeu na manhã
desta sexta-feira Noni Ostrower, para discutir a 
publicação de um livro com as correspondências entre 
Fayga Ostrower e Hanna Levy-Deinhard, na Sala 
Drumonnd do Palácio Gustavo Capanema.

Leia +

Comemoração dos 25 anos da visita de Nelson Mandela ao Capanema

Adair Rocha, chefe MINC RJES, recebeu na terça, 19/01, 
Mãe Edelzuita de Lurdes e Sérgio Noronha, em 
articulação com a Fundação Cultural Palmares, para 
tratar da organização da comemoração dos 25 anos da 
visita de Nelson Mandela ao Palácio Gustavo Capanema. 

Leia +

Comemoração dos 20 anos do Instituto Pretos Novos

Tarde histórica, de depoimentos-compromisso, 
institucionais e pessoais na comemoração do IPN 
(instituto criado pra preservar e atualizar a memória do 
Cemitério dos Pretos Novos), sua vizinhança com o Cais 
do Valongo, como Quilombo Pedra do Sal. Isto é, com o 
sofrimento e com a potencialidade da história brasileira, 
na sua significação Africana. Escravidão, Nunca Mais!"

Leia +

- Agenda da Representação Regional RJ/ES, de 22 a 29/01/2016 será atualizada via Facebook

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

• Governo Federal | Capacitação online sobre Controle Social, inscrições até 25/02 (Leia +)

• Senado Federal | Lei de Inclusão entra em vigor e beneficia 45 milhões de brasileiros (Leia +)

• Câmara Federal | Comissão garante oferta de cursos de extensão para idosos nas universidades 
(Leia +)

• Alerj | Consulta Pública – PL 160 (Leia +)

• SEC RJ | Inscrições para eleição online do Conselho Estadual de Política Cultural até 29/02 (Leia +)

• Secult ES | Filme de curta-metragem capixaba disputa Festival de Berlim (Leia +)

• SMC Rio | Reunião de esclarecimentos sobre o Edital Pontos de Cultura – Cidade Olímpica, dia 
15/01, às 15h, Rua Afonso Cavalcanti, 455. Sala 235, Centro, RJ (Leia +)

• SMC Rio | Edital Pontos de Cultura – Cidade Olímpica – Prorrogado até 12/02 (Leia +)

• SMC Niterói | Edital Arte na Rua 2016 – Inscrições até 23/09 (Leia +)

• SMC Vitória | Casa do Cidadão promove ação no Dia de Combate à Intolerância religiosa (Leia +)

• Furnas | Edital de ocupação do seu espaço cultural em Botafogo, inscrições até 12/02 (Leia +)

• CEU de Colatina | Projeto de Hip Hop está de volta (Leia +)

• CEU de Maricá | Aulas gratuitas de Shuffleboard (Leia +)

• CEU de Petrópolis | Curso Básico de Informática, inscrições até 27/01 (Leia +)

- Notícias de entidades da sociedade civil na área cultural

• Pesquisa Acessibilidade em Pontos de Cultura (Leia +)

• Grupo de Estudos sobre o Programa Cultura Viva, reuniões todas as quintas, na Casa Nuvem, Centro,
RJ (Leia +)

• Oficina de Inventário Participativo no Ponto de Memória Nossa História Nosso Bem (Leia +)

• Encontro de Cultura na Rocinha, 23/01 (Leia +)

• Mostra Baixada em Cena, RJ, 10 a 26/03 (Leia +)

• Feira de Artesanato e Economia Solidária, todas as quintas, Centro de Niterói, próximo as Barcas 
(Leia +)

• Ponto de Cultura Mirante – Exposição Deságua, 26/01 (Leia +)

• Bloco do PC Lira de Ouro, Caxias, 29/01 (Leia +)

• Mostra África, Cinema – Um olhar contemporâneo, 26 a 30/01 (Leia +)

• Instituto Ekloos – Curso de Formação para Gestão Cultural, 26 e 27/01 (Leia +)

• 10º Encontro Internacional de Samba e Carnaval, Rio de Janeiro, 31/01 a 13/02 (Leia +)

• Bloco do EncontrArte 2016, Nova Iguaçu, RJ, 05/02 (Leia +)

• Beco Festival, Nova Iguaçu, RJ, 21/02 (Leia +)

• Curso de Formação em Pedagogia Griô, RJ, 04/03 (Leia +)

- Veja também!

  Prêmios e Editais

• Iphan | Prêmio Boas Práticas de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, inscrições até 25/01 (Leia +)

• Ancine | Inscrições abertas para Festival de Documentários de Sheffield, Inglaterra, até 07/02 (Leia +)

• MinC | Inscrições abertas para credenciamento de mediadores e árbitros em direitos autorais (Leia +)

• SPC/MinC/UFPE | Edital de pesquisa-ação Povos Originários do Brasil, inscrições prorrogadas até 10/02 
(Leia +)

http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura/-/asset_publisher/waaE236Oves2/content/minc-lanca-edital-para-digitalizar-acervos-sobre-povos-originarios/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fo-dia-a-dia-da-cultura%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_waaE2
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/inscricoes-abertas-para-credenciamento-de-mediadores-e-arbitros-em-direitos-autorais/10883?redirect=http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OiK
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/festival-de-documentarios-de-sheffield-tem-inscricoes-abertas/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OiKX3xlR9iTn%26p_p
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3436/novo-prazo-para-inscricoes-no-premio-boas-praticas-de-salvaguarda-do-patrimonio-cultural-imaterial
https://www.facebook.com/events/417130415150934/
http://noticias.sitedabaixada.com.br/geral/2016/01/15/beco-festival-anuncia-local-lineup-e-nova-data/
https://www.facebook.com/events/1640496112877625/
http://sambaglobal.net/10encontro/
http://www.ekloos.org/#!formao/c208i
https://www.facebook.com/mostraafricacinema/photos/a.131311187200808.1073741828.127552407576686/232688790396380/?type=3&theater
https://www.facebook.com/casafluminense/photos/a.456750261074805.1073741826.441637302586101/941857845897375/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/172630719768515/
https://www.facebook.com/CulturaNiteroi/photos/a.468216469909525.106789.468214309909741/1034117776652722/?type=3&theater
https://www.facebook.com/redebaixadaemcena/photos/a.216709062002026.1073741827.216389155367350/218236621849270/?type=3
https://www.facebook.com/MinisterioCultura.RR.RJ.ES/photos/a.405561919501750.68856395.394143523976923/1014748681916401/?type=3&theater
https://www.facebook.com/herialdoplotegher/posts/948839078538592
https://www.facebook.com/events/1681326555439661/
https://www.facebook.com/MinisterioCultura.RR.RJ.ES/photos/a.405561919501750.68856395.394143523976923/978401855551084/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CEUPRACACORTARIO/photos/a.988714397810023.1073741828.988687934479336/1223955527619241/?type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/470627753020230/
https://www.facebook.com/ceucolumbia/posts/927441484011895
http://teatroemcena.com.br/home/furnas-abre-edital-de-ocupacao-do-seu-espaco-cultural-em-botafogo/?platform=hootsuite
http://www.vitoria.es.gov.br/noticia/casa-do-cidadao-promove-acao-no-dia-de-combate-a-intolerancia-religiosa-19988
http://www.culturaniteroi.com.br/blog/?id=1805
http://www.rio.rj.gov.br/web/smc/exibeconteudo?id=5814098
https://www.facebook.com/RedeCariocadePontosdeCultura/photos/a.622120884477781.1073741829.614738195216050/1028884007134798/?type=3&theater
http://secult.es.gov.br/noticias/22458/filme-capixaba-disputa-festival-de-berlim.html
http://www.cultura.rj.gov.br/materias/inscricoes-para-a-eleicao-online-do-conselho-estadual-de-politica-cultural-prorrogadas-ate-29-de-fevereiro
https://www.facebook.com/ComissaoCulturaALERJ/app/128953167177144/
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/502832-COMISSAO-GARANTE-OFERTA-DE-CURSOS-DE-EXTENSAO-PARA-IDOSOS-NAS-UNIVERSIDADES.html
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/01/21/lei-brasileira-de-inclusao-entra-em-vigor-e-beneficia-45-milhoes-de-brasileiros
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https://www.facebook.com/MinisterioCultura.RR.RJ.ES
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https://www.facebook.com/MinisterioCultura.RR.RJ.ES/posts/1014086655315937


• Ibram | Implantação e Fortalecimento de Museus e Modernização de Museus. Inscrições até 29/02 (Leia +)

• Ibram | Chamamento Público Modernização de Museus, inscrições prorrogadas até 29/02 (Leia +)

• Funarte | Prêmio Mercosul de Artes Visuais. Inscrições até 20/03 (Leia +)

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

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