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Inscrição para a Semana Nacional de Museus se encerra em março

Até 03 de março de 2017, museus e outras entidades 
culturais poderão se inscrever para participar da 15ª 
Semana de Museus, coordenada pelo Ibram. 
A Semana Nacional de Museus acontece anualmente 
para comemorar o Dia Internacional de Museus, 18 de 
maio. A eficácia das atividades desempenhadas pelo 
setor museal na realização dessa ação comprova que o
concerto nacional de programações culturais é um 
verdadeiro instrumento de ampliação do acesso à 
cultura e de visibilidade do setor. Museus e outras 
entidades culturais interessadas em participar da 15ª 
edição da Semana devem inscrever eventos e 
promover sua realização entre os dias 15 e 21 de maio
de 2017, chamando, assim, a comunidade a refletir, 
discutir e trocar experiências sobre o tema sugerido 
pelo ICOM: Museus e histórias controversas - dizer o 
indizível em museus.

Leia +

Festival de Cinema de Nova Iguaçu está com inscrições abertas

O 5º Iguacine - 5ª edição do Festival de Cinema da 
Cidade de Nova Iguaçu vai acontecer entre os dias 24 
e 26 de março. Estão abertas as inscrições para o 
evento, que busca difundir filmes nacionais, realizando 
um panorama da produção independente. A mostra 
competitiva aceita curtas-metragens de até 30 minutos
de duração, concluídos entre 2016 e 2017. O festival é 
dividido em duas categorias competitivas: a Mostra 
Competitiva Baixada, para projetos realizados na 
Baixada Fluminense, que tenham a temática da região 
ou realizadores oriundos do local, e a Mostra 
Competitiva Nacional. Os interessados devem 
preencher a ficha de inscrição disponível no site oficial 
do evento até o dia 24 de fevereiro.

Leia +

No Espírito Santo, MinC promove curso de gestão cultural

O Espírito Santo tem um grande incentivo para 
fortalecer as ações ligadas ao Sistema Nacional de 
Cultura (SNC). Por meio de uma parceria entre o MinC 
e o Instituto Federal do Espírito Santo, com 
participação da Secretaria Estadual de Cultura, são 
oferecidas 200 vagas para o Curso de Extensão e 
Aperfeiçoamento de Gestores e Conselheiros Culturais.
Produtores do setor também poderão participar. As 
inscrições vão até às 23h59 de 24 de fevereiro.

Leia +

Sindicato dos Artistas reivindica preservação de direitos trabalhistas e 
sociais

Preservar os direitos trabalhistas e sociais dos artistas,
previstos na lei 6.533, de 1978, e discutir ações de 
fomento para a categoria. Foi com esse objetivo que 
representantes do Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro 
(Sated) se reuniram com o ministro da Cultura, 
Roberto Freire, na última quarta-feira, 15/02, em 
Brasília. O ministro recebeu um documento com o 
posicionamento do Sindicato a respeito da lei. Roberto 
Freire prometeu realizar uma interlocução da classe 
artística com outros órgãos do governo federal e com o
Congresso Nacional.

Leia +

Últimos dias de inscrição para concurso do Emblema do Patrimônio Cultural 

Em 2017 o  Iphan completa 80 anos de atuação e, 
como parte das comemorações, lançou o edital do 
concurso nacional para a escolha do Emblema do 
Patrimônio Cultural Brasileiro. O objetivo da seleção é 
criar uma identidade visual para os bens do Patrimônio
Cultural Brasileiro, valorizando sua condição especial e 
apoiando sua promoção. 

Leia +

Publicado acompanhamento de indicadores para desenvolvimento do 
Audiovisual

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3945/iphan-promove-concurso-para-selecao-do-emblema-do-patrimonio-cultural-brasileiro
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/artistas-debatem-preservacao-de-direitos-trabalhistas-e-sociais/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OiKX3xlR9iTn%26p
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/curso-capacita-capixabas-para-gestao-cultural/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OiKX3xlR9iTn%26p_p_lifecycle%3D0%252
http://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/inscri-es-abertas-para-o-5-iguacine-festival-de-cinema-da-cidade-de-nova-igua
http://eventos.museus.gov.br/


A Ancine disponibilizou em seu Portal a aferição dos 
indicadores propostos para o cumprimento de metas 
aprovadas no Plano de Diretrizes e Metas para o 
Audiovisual – PDM.  O documento aprovado pelo 
Conselho Superior do Cinema em 2012 estabelece as 
bases para o desenvolvimento do mercado audiovisual 
brasileiro entre 2010 e 2020. 
O Plano funciona como um guia para as ações do 
poder público para o setor. As primeiras diretrizes 
avaliadas tratam de exibição cinematográfica e dos 
serviços de TV por assinatura e vídeo por demanda.

Leia +

E acontece...

• Inscrições abertas de curta-metragem para o Festival Internacional Huesca, até 02/03 - Leia +

• Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo abre temporada 2017 com concerto de carnaval - Leia +

• Desfile oficial do Loucura Suburbana, com saída do Instituto Municipal Nise da Silveira, no dia 23/02  - Leia +

• Estão abertas inscrições no Projeto Escola de Rua, aprendizado através da dança, em Duque de Caxias - Leia +
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