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#CulturaGeraFuturo: campanha do MinC aborda economia criativa

Um País vocacionado para as atividades 
criativas. Esse é o Brasil retratado na 
campanha Cultura gera Futuro, lançada na 
terça-feira, 16/01, pelo ministro da Cultura, 
Sérgio Sá Leitão, em São Paulo e no Rio de 
Janeiro. Por meio de diferentes meios de 
comunicação, o Ministério da Cultura  
pretende mobilizar a sociedade em torno do 
tema, que apresenta a Cultura como ativo de 
imenso potencial: gera emprego, renda e 
inclusão social, e tem papel fundamental na 
promoção de um desenvolvimento mais justo 
e sustentável. A campanha começa a ser 
exibida na quarta-feira, 17/01.

Leia +

Projeto do MinC estimula capacitação no setor audiovisual

Em Engenheiro Paulo de Frontin (RJ), 
município a 85km da capital fluminense, 
alunos do Curso Superior de Tecnologia em 
Jogos Digitais do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro, o primeiro do país em âmbito federal,
estão utilizando equipamentos de produção 
audiovisual fornecidos pelo Ministério da 
Cultura para concretizarem seus projetos e 
ingressarem no mercado de trabalho. 

Leia +

Ibram lança texto sobre o tema da Semana de Museus 2018

O Instituto Brasileiro de Museus já 
disponibilizou o texto de referência sobre o 
tema da 16ª Semana de Museus – que 
acontece no país de 14 a 20 de maio. 
A intenção é dar subsídios para os museus 
participantes desenvolverem atividades 
focadas no tema Museus hiperconectados: 
novas abordagens, novos públicos. O texto 
propõe uma aproximação tanto pelo viés 
tecnológico quanto por outras conexões 
possíveis.

Leia +

Ancine renova apoio à participação brasileira em eventos internacionais de 
mercado

A Agência Nacional do Cinema instituiu, por 
meio de portaria publicada na última sexta-
feira, 12 de janeiro, no Diário Oficial da União,
a Ação de Apoio à Participação Brasileira em 
Eventos de Mercado e Rodadas de Negócios 
Internacionais. Em linhas gerais, As regras de 
participação na Ação são as mesmas do 
Programa de Apoio à Participação Brasileira 
em Eventos de Mercado e Rodadas de 
Negócios Internacionais.

Leia + 

E acontece...

• O Grupo de Capoeira Angola Volta ao Mundo – GCAVAM, de Vitória, lança o seu primeiro CD autointitulado, no 
Museu Capixaba do Negro-MUCANE, amanhã, dia 19/01, às 18h - Leia +

• Começaram as inscrições de propostas para apresentação de trabalhos no IX Seminário Internacional de Políticas
Culturais, na Casa de Rui Barbosa - Leia +

• Prorrogada inscrição de Prêmio sobre boas práticas de Salvaguarda de Sistemas Agrícolas Tradicionais até o dia 
20 de fevereiro, iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em parceria com o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e a
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO/ONU) – Leia +

• Últimos dias para ver a exposição “Francisco Graciano, arte e vida” no Centro Nacional de Folclore e Cultura 
Popular (CNFCP), até domingo, dia 21/01 - Leia +

• Abertas as inscrições de propostas de gravação para a 6ª Edição do projeto Estúdio Carioca no Centro da Música 
Carioca Artur da Távola, na Tijuca, até 16/02 - Leia + 

• Seminário celebra Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, em Cariacica/ES, no dia 23 de janeiro - Leia
+

• Abertas até março inscrições na chamada pública de coprodução com o México - Leia +

• Jardim em Foco: Visitas mediadas ao jardim histórico do Museu Casa de Rui Barbosa, na cidade do Rio – Leia +

• Edital de Espetáculos de Artes Cênicas e Música 2018 com inscrições até 18 de fevereiro – Leia +
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Sugestões, reclamações ou denúncias: Fale com a Ouvidoria em Brasília.

Com autorização do Projeto Portinari, o cabeçalho deste boletim reproduz parte do painel de azulejos Conchas e Hipocampos, de Candido Portinari, 
localizado no térreo do Palácio Capanema, na Rua da Imprensa, 16, Centro, Rio de Janeiro. 

Fotos e imagens usadas nesta Edição: 1 – Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão – Crédito: Acácio Pinheiro/ Ascom MinC | 2 – Logomarca SFInJE – 
Silício Fluminense - Fonte: MinC | 3 – Cartaz 16ª. Semana de Museus 2018 – Fonte: Ibram | 4 – Logomarcas do Fundo Setorial do Audiovisual e da
Agência Nacional do Cinema - Fonte: Ancine 

Este boletim informativo é um veículo de divulgação das atividades do Ministério da Cultura nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Se você recebeu esta mensagem seu endereço de e-mail está registrado na Representação Regional RJ/ES. 

Caso não deseje mais receber este boletim, por favor responda a esta mensagem com o título CANCELAR ou clique AQUI.
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