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Sá Leitão quer aprovação da MP 796, que prorroga Recine e traz novas 
medidas para o setor audiovisual

Depois de o Congresso Nacional ter derrubado
o veto presidencial ao Projeto de Lei de 
Conversão da Medida Provisória 770/2017, 
que prorroga até 2019 a utilização do 
benefício fiscal do Recine, o ministro da 
Cultura, Sérgio Sá Leitão, vai concentrar 
esforços para garantir a aprovação da MP 
796/2017. "Além de prorrogar o Recine e a 
Lei do Audiovisual até 2019, a MP 796 traz 
medidas positivas não contempladas pela MP 
770, como a elevação do teto por projeto e a 
inclusão do setor de games, além de ter o 
necessário estudo de impacto orçamentário 
exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal", 
ponderou.

Leia +

Games produzidos no Brasil ganham reconhecimento mundial

O mercado mundial de games vem 
apresentando crescimento expressivo. 
Pesquisa divulgada pela empresa Newzoo 
mostra que, em 2016, o mercado global 
faturou cerca de U$ 100 bilhões, um 
crescimento de 8,5% em relação a 2015. 
E a expectativa é que, em 2019, esse 
montante chegue a US$ 118,6 bilhões.

Leia +

Encontro com o MinC no Espírito Santo tem avaliação positiva

Nesta semana, nos dias 21 e 22 de novembro,
o Espírito Santo recebeu o Ministério da 
Cultura. O chefe da Representação Regional 
do MinC nos Estados do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo, Julio Bernardes, e o 
Coordenador do Núcleo de Políticas Culturais 
da RR RJ ES, Reginaldo Magalhães, 
participaram de reuniões com os gestores e 
equipes das secretarias estadual e municipal 
de cultura e com produtores e artistas. 

Leia +

Ancine concede prazo adicional para adaptação de salas de cinema a 
recursos de acessibilidade visual e auditiva

A Diretoria Colegiada da Ancine decidiu 
prorrogar o prazo para a entrada em vigor de 
dispositivos da Instrução Normativa nº 128 
que tratam da obrigação de provimento de 
recursos de acessibilidade visual e auditiva 
nas salas comerciais de cinema. O normativo 
fixava o dia 16 de novembro para o fim da 
carência e determinava que 50% das salas de 
grupos exibidores com mais de 20 salas e 
30% dos espaços de grupos com menos de 20
salas estivessem adaptadas até a data.

Leia + 

Funarte recebe a cultura de matriz africana no Rio de Janeiro

De 1º a 26 de novembro a Ocupação 
Diálogos, contemplada pela Funarte no edital 
de ocupação do Teatro Cacilda Becker, 
apresenta no espaço, no Largo do Machado, 
Zona Sul do Rio de Janeiro, um programa com
atividades de dança e diversas outras 
expressões de arte. Os ingressos têm entrada 
franca, ou são por contribuição voluntária, ou 
preços populares.

Leia +

Promover mobilidade social e levar políticas públicas a comunidades 
quilombolas: entrevista com Erivaldo Oliveira

http://www.funarte.gov.br/danca/funarte-recebe-a-cultura-de-matriz-africana-no-rj-2/
https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/ancine-concede-prazo-adicional-para-adapta-o-de-salas-de-cinema-recursos-de
https://www.facebook.com/MinisterioCultura.RR.RJ.ES/posts/1632515046806425
http://www.cultura.gov.br/banner-2/-/asset_publisher/0u320bDyUU6Y/content/games-produzidos-no-brasil-ganham-reconhecimento-mundial/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fbanner-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0u320bDyUU6Y%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_stat
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/sa-leitao-quer-aprovacao-da-mp-796-que-prorroga-recine-e-traz-novas-medidas-para-o-setor-audiovisual/10883


Criada em 1988, a Fundação Cultural 
Palmares é uma entidade vinculada ao MinC 
que tem a missão de promover e preservar a 
arte e a cultura afro-brasileira. À frente da 
Fundação desde junho de 2016, Erivaldo 
Oliveira vem promovendo mudanças na 
condução das atividades da instituição, seja 
no processo de certificação de terras 
quilombolas, na ampliação das políticas 
públicas para os moradores dessas 
comunidades ou mesmo no desenvolvimento 
de ações de combate ao racismo e à 
discriminação racial.

Leia +

E acontece...

• Exposição " Experimentação e Método" no Museu do Ingá começa no dia 25/11, com mais de 100 obras de 50 
artistas - Leia +

• A Casa de Rui Barbosa , em parceria com UFRJ, promove a palestra “As sementes urbanas de Carlos Nelson 
Ferreira dos Santos”, no dia 30/11, na sala de cursos, com  entrada gratuita - Leia +

• Exposição ‘Francisco Graciano, arte e vida’ acontece na Sala do Artista Popular do Centro Nacional de Folclore e 
Cultura Popular, no Catete, Rio de Janeiro/RJ - Leia +

• Inscrições para o Festival Internacional de Curtas de Mumbai vão até 25 de novembro – Leia + 

• Embaixada do Brasil em Londres exibirá obras doadas por artistas brasileiros durante a 2ª Guerra Mundial - Leia 
+

• Oficina Livre Roteiro de Documentário, Escola de Cinema Darcy Ribeiro, 25/11 - Leia +

• Resultado dos selecionados no regulamento Concurso Cultural “Construindo a Persona Futura” - Leia +

• Escola de Música Villa-Lobos abre inscrições para seu Curso Básico em Música  - Leia +
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