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Ministério da Cultura apresenta nova estrutura

Depois de lançar o Programa de Valorização do Servidor, 
o Ministério da Cultura apresenta sua nova estrutura 
organizacional, que garantirá eficiência à gestão e 
aproximará as ações do Ministério da Cultura das 
demandas da sociedade. O Ministério seguirá composto 
por seis Secretarias, dentre elas as novas Secretaria da 
Economia da Cultura e a Secretaria de Infraestrutura 
Cultural. 

Leia +

Discurso do ministro de Estado da Cultura Marcelo Calero

"Senhoras e senhores,

Na década de 1940, um grande mineiro, Juscelino 
Kubitschek, então prefeito de Belo Horizonte, convidou o 
jovem arquiteto Oscar Niemeyer para projetar um novo 
centro de lazer e cultura para a população desta 
cidade..."

Leia +

Calero defende agenda conjunta com entidades de combate à pirataria

Em reunião com o ministro da Cultura, Marcelo Calero, 
representantes do setor audiovisual e de games que 
integram o Fórum Contra a Pirataria traçaram um 
panorama do setor no Brasil. De acordo com o fórum, a 
entidade conta com 28 associações duramente atingidas 
pela pirataria. Dados relacionados à televisão por 
assinatura indicam que, atualmente, mais de 20% das 
assinaturas de tevê a cabo é composta por conexões 
ilegais.

Leia +

Ministro da Cultura discute demandas dos setores audiovisual e editorial

O ministro da Cultura, Marcelo Calero, se reuniu na 
manhã da terça-feira, 16/08, com representantes do 
setor audiovisual e do mercado editorial brasileiro. Em 
seu primeiro compromisso do dia, Calero recebeu os 
diretores da Downtown Filmes, Bruno Wainer, e da Paris 
Filmes, Márcio Fraccaroli, para tratar da distribuição da 
produção cinematográfica brasileira.

Leia +

Calero se reúne com o presidente do Senado, Renan Calheiros

O ministro da Cultura, Marcelo Calero, se reuniu com o 
presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, em visita
de cortesia na terça-feira, 16/08. Dentre os assuntos da 
reunião, o ministro apresentou questões referentes à 
pauta da Cultura, como a Lei 8.313, conhecida como Lei 
Rouanet.

Leia +

Fundação Palmares celebra seus 28 anos

Criada em 22 de agosto de 1988, a Fundação Cultural 
Palmares tornou-se a primeira instituição federal 
dedicada à proteção, preservação e promoção da cultura 
negra, não apenas entendida por meio das linguagens 
artísticas, mas envolvendo também os modos de fazer, 
os saberes, as celebrações, a religiosidade, as 
expressões e os modos tradicionais de organização social
do povo negro (a exemplo das comunidades 
remanescentes de quilombo).

Leia +

Primavera dos Museus encerra inscrições no dia 22 de agosto
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http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura/-/asset_publisher/waaE236Oves2/content/calero-se-reune-com-o-presidente-do-senado-renan-calheiros/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fo-dia-a-dia-da-cultura%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_waaE236Oves2%25
http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura/-/asset_publisher/waaE236Oves2/content/calero-discute-demandas-dos-setores-audiovisual-e-editorial/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fo-dia-a-dia-da-cultura%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_waaE236Oves2
http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura/-/asset_publisher/waaE236Oves2/content/calero-defende-agenda-conjunta-com-entidades-de-combate-a-pirataria/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fo-dia-a-dia-da-cultura%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_waaE
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/discurso-do-ministro-de-estado-da-cultura-marcelo-calero/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OiKX3xlR9iTn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/ministerio-da-cultura-apresenta-nova-estrutura/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OiKX3xlR9iTn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4


Museus e centros culturais que ainda não inscreveram 
atividades na 10ª Primavera dos Museus têm até o 
próximo dia 22 para garantir sua participação na 
temporada de eventos. A Primavera acontece entre os 
dias 19 e 25 de setembro com o tema Museus, Memória 
e Economia da Cultura.

Leia +

Casa de Rui Barbosa abre ciclo de palestras sobre Educação e Esporte

Dentre as atividades que acontecerão este ano na 
Fundação Casa de Rui Barbosa, consta o ciclo de 
palestras Esporte e Educação, tendo como abordagem as
diferentes dimensões que perpassam estes conceitos. O 
mesmo contará com uma palestra por mês, e o público-
alvo está concentrado nos estudantes dos níveis 
fundamental e médio.

Leia +

Biblioteca Nacional apresenta Gabinete de Obras Máximas e Singulares

Organizados durante os séculos XVI e XVII na Europa, 
por eruditos, naturalistas, profissionais liberais e nobres 
interessados pela ciência e pela arte, os gabinetes de 
curiosidades eram originalmente locais de estudos, 
periodicamente abertos ao público. Os gabinetes de 
curiosidades conheceram seu apogeu com a descoberta 
do Novo Mundo, quando itens inusitados e exóticos 
atravessaram os mares e vieram enriquecer e diversificar
seus acervos.

Leia +

Inscrições para o Prêmio Luiz de Castro Faria foram prorrogadas até 02/09

O IPhan prorrogou o prazo de inscrições para a 4° edição
do Prêmio Luiz de Castro Faria, que vai selecionar 
pesquisas acadêmicas relativas à preservação do 
patrimônio arqueológico brasileiro.
Os interessados podem se inscrever, até o dia 2 de 
setembro de 2016, nas seguintes categorias: Monografia 
de Graduação, Dissertação de Mestrado e Tese de 
Doutorado. 

Leia +

Programação especial da Funarte reúne música, dança e teatro

Música, dança, teatro e espetáculos circenses integram a
programação preparada pela Fundação Nacional de Artes
para o período das Olimpíadas, entre os meses de agosto
e setembro, em diversas cidades brasileiras – em 
especial, no Rio de Janeiro, que sedia os jogos.

Leia +

Ancine recebe inscrições de filmes brasileiros ao Prêmio Goya até 26/08

A Ancine recebe inscrições de filmes para o processo de 
seleção do indicado brasileiro ao Prêmio Goya, outorgado
pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da 
Espanha. Até o dia 26 de agosto, é possível enviar 
longas-metragens para que possam concorrer a uma 
indicação para o prêmio de Melhor Filme Ibero-
americano na 31ª edição do evento, que acontece em 
fevereiro de 2017. 

Leia +

- Agenda da Representação Regional RJ/ES, de 19  a 26/08 será atualizada via Facebook

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

• Senado | Ministro da Cultura propõe mudanças no modelo de financiamento da Lei Rouanet (Leia +)

• Câmara Federal | Empresas de TI defendem mecanismo para garantir acesso de deficientes à internet (Leia +)

• Meio Ambiente | Aberto edital para áreas quilombolas com inscrições até 06 de setembro (Leia +)

• UFF/MinC | Com mais de 100 atrações para os próximos dois meses, o Festival Nacional de Cultura Popular – 
Interculturalidades 2016, organizado pelo Centro de Artes UFF, com apoio do MinC, faz parte da Maratona Cultural 
da Universidade Federal Fluminense (Leia +)

• Alerj | Consulta Pública PL nº 1.883/2016, que “Dispõe sobre o Sistema de Proteção do Patrimônio Cultural do Estado do 
RJ” (Leia +)

• Ales | Artesanato: expressões diversas e sustentabilidade (Leia +)

• SEC RJ | Feira Cultural Indígena ocupa Fundição Progresso até 21/08 (Leia +)

• Secult ES | Inscrições dos Editais da Cultura começam nesta sexta-feira, 19/09, e vão até 30/09 (Leia +)

• SMC Rio | Conselho Municipal de Cultura do Rio de Janeiro prorroga inscrições até 22/08 (Leia +)

• SMC Rio | Inscrições para o Programa de Fomento às Artes 2016/2017 prorrogadas até o dia 21/08 (Leia +)
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Acompanhe a programação dos CEUs do ES e RJ

• Colatina, ES. CEU     Colúmbia  

• Maricá, RJ. CEU Mumbuca  

• Niterói, RJ. CEU Ismael Silva

• Petropólis, RJ. CEU Praça Corta Rio

• Queimados, RJ. CEU     São Roque

Notícias de entidades da sociedade civil na área cultural

• Reserve na agenda: próxima reunião do Fórum dos Pontos de Cultura do RJ prevista para o dia 12/09, às 14h, 
em local a ser confirmado

• 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 +)

• Ponto de Cultura Nos Trilhos da Melhor Idade – Expo Cultura Olímpica até 21/08 (Leia +)

• IV Festival Nacional de Teatro de Prata, 19 a 27/08, Três Rios, RJ (Leia +)

• 66º Encontro Nacional de Folia de Reis em Muqui, ES, 20/08 (Leia +)

• Curso Prático de Produção de Eventos Culturais começa no período de 23/08 a 20/09 (Leia +)

• Pontão do TEAR. Formação de longa duração em Dança e Ritmos Populares. Todas as quintas-feiras de junho a 
dezembro (Leia +)

• Roda de violão no Ponto de Cultura Na era do Rádio. Toda segunda-feira às 18h, Sepetiba, RJ (Leia +)

• Ponto de Cultura Música Sustentável Lata Doida se apresenta no Centro Afrocarioca de Cinema, na Lapa, 19/08 
(Leia +)
 

• Segunda edição do Sarau da Baixada Literária, Nova Iguaçu, 19/09 (Leia +)

• Ponto de Cultura Verdejar oferece cursos, oficinas e produções a partir do dia 20/08 (Leia +)

• IV Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural acontece no período de 1º a 10 de setembro de 2016 (Leia +)

• Festival Nacional de Cultura Popular/Interculturalidades, RJ, até 21/09 (Leia +)

- Veja também!
  Prêmios e Editais

• Ancine 1 | Disponível o Calendário de Financiamento para o biênio 2016/2017 (Leia +)

• Ancine 2 | Prorrogado o prazo de inscrições para o edital de coprodução Argentina-Brasil (Leia +)

• Ancine 3 | Inscrições abertas para a 29ª. edição do Festival Internacional de Cinema de Tóquio/Japão (Leia +)

• Ancine 4 | Suporte Automático do Programa Brasil de Todas as Telas-Ano 3 abre inscrições (Leia +)

• Ancine 5 | Festival Internacional de Cinema de Viena recebe inscrições para pré-seleção (Leia +)

• Funarte/MinC | Prêmio Conexão Circulação Artes Visuais com inscrições até 15/09 (Leia +)

• Biblioteca Nacional | Editais para programas de apoio à pesquisa abrem de 1º a 22 de agosto (Leia +)

• Biblioteca Nacional 2 | Inscrições abertas para as nove categorias do Prêmio Literário Biblioteca Nacional 
(Leia +)

• Biblioteca Nacional 3 | Programa de Residência de Tradutores Estrangeiros no Brasil, inscrições abertas até 
02/09 (Leia +)

• Biblioteca Nacional 4 | Programa de Intercâmbio de Autores Brasileiros no Exterior 2016, inscrições abertas 
até 05/09 (Leia +)

• Ibram | Aberta chamada pública para o cargo de diretor do Museu Villa-Lobos, até 31/08 (Leia +)

• Iberescena | Aberta seleção de projetos para 2016-2017, inscrições até 30/09 (Leia +)
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