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Edital de Fluxo Contínuo Produção para Cinema apoiará setor com R$ 150 
milhões

O Ministério da Cultura, por meio da Agência 
Nacional do Cinema, lançou nesta terça-feira, 
17/07, a Chamada Pública Fluxo Contínuo 
Produção para Cinema 2018, que apoiará com 
R$ 150 milhões projetos de longas-metragens de 
ficção, documentário e animação apresentados 
por produtoras brasileiras e distribuidoras 
brasileiras independentes.

Leia +

Linha de investimento estimula produções filmadas em Niterói

O Ministério da Cultura e a Prefeitura de Niterói 
lançaram, na última terça-feira,17/07, em Los 
Angeles, nos Estados Unidos, uma linha de 
investimento no valor de R$ 1 milhão, para 
produções estrangeiras que queiram filmar em 
Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
A linha vai integrar edital a ser lançado no início 
do ano que vem.

Leia +

Casa do Iphan promove candidatura de Paraty (RJ) a Patrimônio Mundial, 
durante a Flip

Paraty poderá se tornar o primeiro sítio misto 
brasileiro a ser reconhecido como Patrimônio 
Mundial, em 2019. A candidatura defende que, 
além de sua riqueza cultural, o lugar encanta por 
sua beleza natural, de excepcional valor para a 
humanidade. 

Leia + 

Ibram e CCBB Rio promovem seminário sobre 200 anos de museus no Brasil

Seminário vai propor uma reflexão sobre dois 
séculos de presença contínua dos museus em 
território brasileiro, celebrados em 2018 por 
ocasião do bicentenário de criação do Museu 
Nacional. O Instituto Brasileiro de Museus e o 
Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro 
promovem de 30 de julho a 3 de agosto o 
seminário “200 anos de Museu no Brasil: Desafios
e Perspectivas”. Realizado com o patrocínio do 
CCBB Rio, o evento vai propor uma reflexão sobre
dois séculos de presença contínua dos museus em
território brasileiro, celebrados em 2018 por 
ocasião do bicentenário de criação do Museu 
Nacional.

Seminário de Capacitação no Espírito Santo será dia 27 de julho

O Seminário de Capacitação do Ministério da 
Cultura também vai desembarcar em Vitória (ES).
O encontro acontece no dia 27 de julho, de 9h30 
às 18h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. 
O objetivo do evento é reunir produtores 
culturais, proponentes, empresários e 
profissionais da área da cultura, para conversar 
sobre as Leis Rouanet, Lei do Audiovisual e outros
mecanismos de fomento.

Leia +

E acontece...

• Oficinas gratuitas apresentam técnicas para maquiagem da pele negra – Leia +

• Museu Histórico Nacional recebe exposições do 6º Prêmio Marcantonio Vilaça – Leia +

• Série Memória & Informação apresenta a palestra "Pão nosso de cada sábado: estudo da vida literária a partir 
das atas do Sabadoyle" – Leia +

• Hacking Rio promete maior competição de desenvolvedores já realizada no Brasil – Leia +

• Funarte seleciona projetos de artes visuais para periferias urbanas e cidades do interior – Leia +

• Últimas semanas para inscrição no Programa de Ocupação dos Espaços Culturais da Caixa Cultural até às 17h do
dia 03 de agosto – Leia +
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