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Brasil integra reunião com ministros da Cultura da América Latina e Caribe

O desenvolvimento de uma sociedade leitora 
perpassa os debates que ocorreram na quinta-
feira, 09/11, em Santiago (Chile), na 33ª 
Reunião Ordinária do Centro Regional para o 
Fomento do Livro na América Latina e o 
Caribe. O secretário da Economia da Cultura 
do Ministério da Cultura, Mansur Bassit, 
representa o Brasil no encontro, que reúne os 
ministros da Cultura do Chile, da Colômbia, de
Costa Rica, do Equador, de El Salvador, da 
Guatemala, do Paraguai e do Peru. O Conselho
do Cerlalc se reúne a cada dois anos.

Leia +

Grupo de Trabalho definirá agenda do Brasil na Copa de 2018

Turistas e nativos que planejam acompanhar a
Copa do Mundo FIFA de 2018, na Rússia, 
podem esperar uma amostra do futebol-arte 
brasileiro também fora dos campos. Isso 
porque o governo federal irá formalizar a 
criação de um Grupo de Trabalho que definirá 
ações a serem promovidas no país que sediará
os jogos. A ideia é oferecer um retrato cultural
do "país do futebol" por meio de atividades 
como apresentações musicais e festivais 
gastronômicos, além de estimular rodadas de 
negócios vinculados, especialmente, à 
economia criativa. 

Leia +

Casa de Rui Barbosa vai sediar o III Encontro Transfopress Brasil 

O auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa 
receberá, nos dias 13 e 14 de novembro, o III 
Encontro Transfopress Brasil. O grupo 
Transfopress foi criado há quatro anos com a 
proposta de refletir sobre a imprensa periódica
publicada em língua estrangeira. 
Pesquisadores brasileiros têm se dedicado a 
repertoriar, organizar e analisar revistas, 
jornais, almanaques, boletins e todo tipo de 
impressos periódicos publicados em língua 
estrangeira em trabalhos que formam o 
conjunto das apresentações deste seminário.

Leia +

Diversão para todos os gostos é a promessa nos espaços da Funarte RJ

Até o dia 26 de novembro, o Teatro Cacilda 
Becker, no Largo do Machado, Zona Sul do Rio,
recebe a exposição O Preto no Espaço, de 
Pedro Pessanha. A mostra faz parte da 
Ocupação Diálogos, que ocupa o espaço da 
Funarte com atividades de dança e diversas 
outras expressões de arte relacionadas à 
cultura de matriz africana, no Rio de Janeiro.

Leia + 

Obras de restauro avançam no Museu Casa de Benjamin Constant

Fechado à visitação desde o início do ano para 
obras de restauro, o Museu Casa de Benjamin 
Constant, no Rio de Janeiro (RJ), registra 
estágio avançado da ampla intervenção física 
programada, que abarca suas duas edificações
históricas principais e parte da área verde 
onde a instituição está situada, no bairro 
carioca de Santa Teresa.

Leia +

E acontece...

• Nova diretora do Museu Villa-Lobos toma posse, no Rio de Janeiro – Leia + 

• V ENAC-Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural acontece de 13 a 15 de novembro - Leia +

• Inscrições abertas para o Festival Internacional de Cinema de Trento, na Itália – Leia +

• I Sarau em homenagem ao mês da consciência negra, Quilombo Machadinha, Quissamã, 10/11 - Leia +

• FLUP - A Festa Literária das Periferias, 10 a 15/11 – Leia +

• Voz das Culturas - Debate sobre políticas públicas para a cultura popular, Jongo da Serrinha, 11/11 - Leia +

• Reinauguração Museu Memorial dos Pretos Novos, Rio de Janeiro, 14/11 - Leia +

• Documentário Beyond Fordlândia, em sessão especial do Festival Filmambiente, no Espaço Itaú de Cinema, em 
Botafogo, no Rio de Janeiro, 14/11, às 19h - Leia +

http://filmambiente.com/festival/pt/diretor-de-beyond-fordlandia-convida/
https://www.facebook.com/events/865651500276822/
https://www.facebook.com/events/1980835408840033/
https://www.facebook.com/events/220300471841430/
https://www.facebook.com/events/370917256683786/
https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/inscri-es-abertas-para-o-festival-internacional-de-cinema-de-trento-na-it-lia
https://enacufrj.wordpress.com/
http://www.museus.gov.br/nova-diretora-do-museu-villa-lobos-toma-posse-no-rio-de-janeiro/
http://www.museus.gov.br/obras-de-restauro-avancam-no-museu-casa-de-benjamin-constant/
http://www.funarte.gov.br/artes-visuais/diversao-para-todos-os-gostos-e-a-promessa-dos-espacos-da-funarte-rj/
http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?page=materia&ID_S=9&NM_Secao=not%C3%ADcias&ID_M=3812
http://www.cultura.gov.br/banner-1/-/asset_publisher/G5fqgiDe7rqz/content/grupo-de-trabalho-definira-agenda-do-brasil-na-copa-de-2018/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fbanner-1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_G5fqgiDe7rqz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/brasil-integra-reuniao-com-ministros-da-cultura-da-america-latina-e-caribe/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OiKX3


• Revista MUSAS estende prazo para envio de artigos, até 1º. de dezembro - Leia +

• A Pedra da Gávea está na Brasiliana Fotográfica está na exposição digital da Biblioteca Nacional - Leia +

• Começam as comemorações do dia da consciência negra em Volta Redonda/ RJ, com o evento Semana do Povo 
Preto, dia 15/11 – Leia +
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