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Bienal do Livro do Rio de Janeiro tem apoio do MinC

A Bienal Internacional do Livro do Rio de 
Janeiro, maior evento literário do País, 
começou essa semana no Riocentro. Esta 
edição tem apoio do MinC via incentivo fiscal 
da Lei Rouanet. A Bienal do Livro vai até o dia 
10 de setembro, no Riocentro. Pelo menos 330
autores já confirmaram presença no evento, 
que ocorre há 36 anos, permitindo uma 
aproximação entre escritores e seus leitores. 
Estão programados debates, bate-papos com 
autores e personalidades, sessões de 
autógrafos e atividades culturais.

Leia +

Brasil e China assinam acordo de coprodução cinematográfica

Foi assinado, hoje, dia 01, o acordo de 
coprodução cinematográfica entre Brasil e 
China. O acordo, articulado pelo Ministério da 
Cultura (MinC) e pelo Itamaraty, deverá 
impulsionar o setor cinematográfico de ambos 
os países. Na vigência do acordo, as 
coproduções realizadas por empresas do Brasil
e da China terão tratamento nacional em 
ambos os territórios. Ou seja: os filmes 
realizados conjuntamente terão acesso aos 
mecanismos públicos de financiamento 
disponíveis nos dois países, como o Fundo 
Setorial do Audiovisual (no Brasil). E serão 
considerados produtos nacionais nos 
respectivos mercados. Também será possível a
participação de produtores de países com os 
quais Brasil ou China tenham firmado acordo 
de coprodução.

Leia +

Contra a Pirataria, MinC cria GT com Conselho Superior de Cinema

O Grupo de Trabalho (GT) foi criado em 
conjunto com o Conselho Superior de Cinema 
(CSC), para auxiliar a pasta e a Agência 
Nacional do Cinema (Ancine) na elaboração de 
políticas e ações de combate à pirataria. A 
medida foi aprovada por unanimidade pelos 
integrantes do Conselho em reunião realizada 
nesta quarta-feira (30), em Brasília. O GT tem 
previsão para funcionar durante dois anos, 
para a formulação de propostas que tornem 
efetivo o enfrentamento à pirataria.

Leia +

Festival Zózimo Bulbul destaca obras de cineastas negros

O Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul 
acontece no Cine Odeon, na Cinelândia, no 
Centro do Rio de Janeiro/RJ, até 9 de 
setembro. O evento está em sua décima 
edição e conta desde o início com o apoio da 
Fundação Palmares. O festival que reúne 80 
filmes de várias nacionalidades. Esta edição do
evento, realizado pelo Centro Afrocarioca de 
Cinema, comemora os 80 anos do nascimento 
do artista, morto em 2013. Além de ator, 
Zózimo Bulbul, nome artístico de Jorge da 
Silva, foi cineasta, produtor e roteirista.

Leia + 

Inscrições abertas para o 13º Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória

Estão abertas as inscrições para o edital 
“Seleção e Premiação de Espetáculos Teatrais 
do Estado do Espírito Santo”, para compor a 
Programação da 13ª edição do Festival 
Nacional de Teatro Cidade de Vitória - 
FENATEVI 2017, que será realizado de 13 a 21 
de outubro deste ano. Podem ser inscritos 
espetáculos teatrais produzidos no Estado nas 
categorias adulto, infantil e teatro de rua. As 
inscrições vão até o dia 10 de Setembro.

Leia +

Lançados 34 Editais de estímulo às atividades artístico-culturais em 
Vitória/ES
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A Secretaria de Estado da Cultura (Secult/ES) 
lançou, nesta quinta-feira (31), no Palácio da 
Cultura Sônia Cabral os Editais 2017.  
O evento contou com a apresentação musical 
da banda Mary Di. Artistas, pesquisadores da 
área, produtores, grupos culturais e demais 
interessados poderão se inscrever em uma 
série de 34 editais em diferentes áreas 
temáticas que totalizam um investimento de 
mais de R$ 8 milhões com recurso do 
Funcultura e R$ 2 milhões oriundos da parceria
com o Fundo Setorial do Audiovisual/Ancine 
(FSA). As inscrições começam a partir da 
próxima quarta-feira, 06 de setembro e 
terminam no dia 20 de outubro.

Leia +

OEI abre licitação para projetos junto ao Ibram

A Organização dos Estados Ibero-
americanos (OEI) está com duas licitações
abertas para contratação de empresas 
para ações junto ao Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram): avaliação e análise do 
alcance dos produtos gerados pelo Projeto 
“Desenvolvimento da Gestão Estratégica 
do Ibram e dos Museus Brasileiros para o 
Fortalecimento Institucional na Formulação
e Implantação de Políticas Públicas”; e 
realização de diagnóstico sobre a gestão e 
o financiamento dos museus brasileiros, 
compreendendo os aspectos 
administrativos, financeiros, de 
planejamento e de institucionalidade com 
a finalidade de avaliar o impacto das ações
do Ibram no campo museal.

Leia +

E acontece...

• Acontece, em Petrópolis/ RJ, a Festa Literária da Serra Imperial até amanhã, dia 02/09 - Leia +

• Mostra de arte na Fábrica Bhering, em Santo Cristo, no Rio de Janeiro/RJ, amanhã, dia 02/09 - Leia +

• Exposição André Carloni, A Arte como Memória (ES), no Arquivo Público do Espírito Santo, em Vitória/ ES, até 
dia 31/10 - Leia +

• A Funarte lança a coleção de livros Plínio Marcos – obras teatrais, na Livraria da Travessa, dia 05/09 - Leia +

• Na Praça de Itapina, em Colatina/ES, acontece o I Festival de Cultura e Gastronomia, até domingo, dia 03/09 - 
Leia +

• Na Praça Tiradentes, no centro do Rio/ RJ, acontece a Feira de Arte Impressa e a encenação de peça de 
Guimarães Rosa, amanhã, dia 02/09 - Leia +

• No palco do Teatro Cacilda Becker, no Rio/RJ, o espetáculo Cheiro de Manga é encenado até domingo, dia 03/09 
- Leia +

• Exposição do fotógrafo Roger Cipó sobre relações de afeto nos terreiros de Candomblé tem visitação na Galeria 
Pretos Novos, no Rio/RJ, até dia 02/09 - Leia +

• Reinvenções da Cultura do projeto UFF Debate Brasil acontece no Teatro da Universidade Federal Fluminense, dia
05/09 - Leia +

• Mostra És o que és, acontece na Praça da Bandeira, no Rio/RJ, dia 03/09 - Leia +

• Festival Cultura.RJ acontece nos teatros, salas de música, museus, casas de shows e praças localizados entre o 
Porto e a Lapa, entre os dias 15 e 24/09 - Leia +

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

• Inscrições para apresentação de trabalho para o Seminário Tecnologia e Cultura: Humanidades Digitais e 
Competência em Informação, até 24/09 - Leia +
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