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Anunciados investimentos para ações da Funarte

Na véspera do Dia Nacional das Artes, 
comemorado em 12 de agosto, uma série de 
ações de incentivo às artes visuais, à música, ao 
teatro, à dança e ao circo, no âmbito da Fundação 
Nacional de Artes (Funarte), foi anunciada pelo 
ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, em coletiva 
de imprensa no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira 
(11/8), com a presença do presidente da Funarte, 
Stepan Nercessian. Entre as iniciativas estão o 
pagamento de editais, lançamento de editais para 
ocupação dos espaços cênicos da Funarte em 
2017 e 2018, liberação de recursos, formação da 
segunda turma da Escola Nacional de Circo e 
reativação das Salas Cássia Eller e Klauss Vianna, 
em Brasília.

Leia +

Últimos dias para a pré-inscrição no I Fórum dos Segmentos Artísticos do RJ

Estão abertas as pré-inscrições para o I Fórum 
Estadual dos Segmentos Artísticos Culturais do Rio
de Janeiro até 15 de Agosto. O evento acontecerá 
nos dias 23 e 24 de agosto no Teatro João 
Caetano. Durante os dois dias, estarão em debate 
os Planos Setoriais dos diversos segmentos 
artísticos: Artes Cênicas (Teatro/Dança/Circo), 
Música, Audiovisual, Literatura, Cultura Popular, 
Artes Visuais, Economia Criativa, Museus e 
Patrimônio. As pré-inscrições atendem em especial
artistas, agentes, animadores, produtores, 
pesquisadores culturais, gestores municipais de 
cultura e conselheiros municipais e estaduais de 
cultura.

Leia +

Inscrições abertas para o seminário “Conviver com o Patrimônio Cultural”

No próximo dia 17 de agosto, a Secretaria de 
Estado da Cultura do Espírito Santo e a 
Superintendência do Iphan/ES realizarão o 
seminário “Conviver com o Patrimônio Cultural” na
Universidade Federal do Espírito Santo.  
O Seminário integra a programação da “Semana 
do Patrimônio Cultural” e contará com a 
participação de palestrantes das mais diferentes 
áreas de conhecimento. A data, 17 de agosto, 
marca o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, 
celebrada desde 1998, por ocasião do centenário 
do advogado, escritor e jornalista Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, primeiro presidente do Iphan. 
A atividade é gratuita e conta com o apoio do 
Instituto Brasileiro de Museus da Universidade 
Federal do Espírito Santo e do Instituto Tomie 
Ohtake.

Leia +

Biblioteca Nacional recebe doação de obras do artista plástico Marcos Duprat

A Biblioteca Nacional recebeu doação de 58 peças 
do acervo do artista plástico Marcos Duprat. 
A seleção foi feita pelo próprio artista 
considerando as diferentes fases dos 40 anos de 
trabalho. Os trabalhos de Marcos Duprat deixam 
transparecer traços dos países onde viveu em 
função da carreira diplomática: Ásia, Europa e 
Estados Unidos. Duprat diz que resolveu doar suas
obras para a Biblioteca Nacional por ela ser, 
provavelmente, a instituição cultural histórica de 
maior significado no país. O desejo de preservação
também contou para sua decisão: “creio que 
estamos vivendo momento significativo de 
mudança histórica e cultural, com o advento da 
tecnologia da informação e a proliferação de 
imagens, que provoca um distanciamento entre o 
espectador e o trabalho real, original”.

Leia + 

MinC envia livros para a biblioteca da Casa de Las Américas

Uma remessa de 81 livros de diferentes 
segmentos, como literatura, arquitetura e 
antropologia, foi enviado para a Casa de Las 
Américas, centro de estudos de literatura, artes e 
ciências sociais na América Latina, localizada em 
Havana, Cuba. As obras foram doadas pelo 
Ministério da Cultura, em uma parceria com a USP
e a Fundação Alexandre Gusmão, com a 
participação da Fundação Cultural Palmares, para 
formação do centro de estudos brasilianistas da 
entidade. Esta é a primeira remessa, e novos 
livros serão enviados regularmente para reforçar a
biblioteca, dando visibilidade à produção literária 
brasileira em toda a América Latina. A Casa de Las
Américas foi criada em 1959 e, desde 1960, 
patrocina o Prêmio Literário Casa de Las Américas,
um dos mais importantes da América Latina.

Leia +

Fundação Palmares defende o Decreto nº 4887/2003

http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/minc-envia-livros-para-a-biblioteca-da-casa-de-las-americas/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OiKX3xlR9iTn%26p_p_l
https://www.bn.gov.br/acontece/noticias/2017/08/biblioteca-nacional-recebe-doacao-58-obras-artista
https://secult.es.gov.br/Not%C3%ADcia/inscricoes-abertas-para-o-seminario-conviver-com-o-patrimonio-cultural
http://www.cultura.rj.gov.br/materias/secretaria-de-estado-de-cultura-do-rj-abre-inscricoes-para-o-1-forum-dos-segmentos-artisticos-do-rj
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/ministro-da-cultura-anuncia-investimentos-da-funarte/10883


O Decreto nº 4887/2003, erguido após profunda 
discussão com a sociedade civil, é conhecido por 
regulamentar o procedimento, de competência 
atribuída ao INCRA, para identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação e 
titulação das terras ocupadas pelas comunidades 
remanescentes de quilombo. No próximo dia 16 de
agosto, será julgada pelo Supremo Tribunal 
Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
3239, que diz que o Decreto nº 4887/2003 
reconhece o direito à propriedade das terras a 
quem apenas se autoidentificar como 
remanescente das comunidades dos quilombos e 
que a demarcação dessas terras se dá por mera 
indicação dos interessados, sem considerar 
critérios histórico-antropológicos. Acreditando que 
os argumentos que fundamentam a ADI são 
equivocados, a Fundação Palmares afirma que a 
data 16 de agosto poderá ser vista como um 
marco do reconhecimento à resistência, à força e 
à grandeza dessas comunidades, que enfrentaram
séculos de opressão e desprestígio do Estado 
brasileiro e convida a sociedade a participar de 
ação a favor do Decreto nº 4887/2003.

Leia +

Ancine apresenta publicação inédita com dados primários do setor de TV 
paga

A Agência Nacional do Cinema vai passar a 
publicar regularmente no OCA – Observatório 
Brasileiro do Cinema e do Audiovisual os informes 
sobre os Resultados Mensais da TV Paga. 
A participação de conteúdo brasileiro na grade 
geral e no horário nobre, a distribuição das obras 
nacionais por faixa horária e a média semanal de 
programação brasileira são alguns dos dados que 
serão consolidados e divulgados todos os meses. 
O informe também trará rankings dos títulos mais 
exibidos no horário nobre e dos canais com mais 
tempo de programação brasileira dentro da TV 
paga.

Leia +

O Dia Internacional dos Povos Indígenas é celebrado nesse final de semana, 
no RJ

Organizado pela Associação Indígena Aldeia 
Maracanã, o dia internacional dos Povos 
Indígenas, comemorado anualmente no dia 09 de 
agosto, será celebrado nesse próximo final de 
semana, dias 12 e 13 de agosto, no Parque Lage -
Escola de Artes Visuais, na Rua Jardim Botânico, 
414, Rio/RJ. Com feira cultural indígena – 
artesanatos, música e dança - e mesas de debates
com os temas "A Saga da Aldeia Maracanã: sua 
história de lutas, conquistas e desafios atuais" e 
"Ameaças a demarcação das terras indígenas e a 
inconstitucionalidade do marco temporal", o 
evento acontece a partir das 9h e é aberto ao 
público.

Leia +

E acontece...

• Último dia para inscrições nas oficinas de animação e de crítica cinematográfica do Festival de Cinema de Vitória,
até hoje, dia 11/08 - Leia +

• Últimos dias para ver a mostra sobre a Revolução Pernambucana de 1817 na Biblioteca Nacional, até 15/08 
- Leia +

• Palestra sobre a interligação de acervos digitais acontece na Casa de Rui Barbosa, dia 16/08, com entrada franca
- Leia +

• O Programa Encontros com o Cinema Brasileiro está com inscrições abertas até o dia 20/08 - Leia +

• O Museu do Ingá/Niterói - RJ abre espaço para a Feira no Ingá, neste sábado, dia 12/08 - Leia +

• Oficina de Jongo, ministrada pelo grupo Grupo Afrolaje, será realizada no Centro Cultural Oca Dos Curumins, 
neste sábado, dia  12/08 - Leia +

• Galpão Gamboa recebe a Mostra Baixada Em Cena, neste sábado, dia 12/08 - Leia +

• Exposição fotográfica ‘Transpotências’ que revela o cotidiano de mulheres trans de Vitória/ES foi aberta no 
Mucane, no Centro de Vitória/ES - Leia +

• Abertas as inscrições para seleção de diretor para o Museu da República/Palácio Rio Negro, até dia 28/09 
- Leia +

• As inscrições online para o Edital de Ocupação do Teatro Cacilda Becker/2017 vai até 24 de agosto - Leia +

• Exposição Itinerários Indígenas em cartaz no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, até 30/09 - Leia +

• Exposição Carybé e os múltiplos índios no Museu do Ingá/Niterói -RJ, até 29/10 - Leia +

• O Festival do Cinema Universitário Brasileiro recebe inscrição de filmes, com até 30 minutos, produzidos por 
estudantes, até 18/08 - Leia +

• As inscrições online para o Edital de Ocupação do Teatro Glauce Rocha/2017 vai até 24 de agosto - Leia +
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