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Seminários com produtores culturais têm aprovação de 92%

Com índice de satisfação de 92% entre seus 
participantes, o circuito de capacitação de 
produtores e gestores culturais realizado nas 27 
capitais brasileiras pelo Ministério da Cultura já 
começa a fomentar projetos e iniciativas por 
todo o País.

Leia +

Nova MP das Loterias assegura recursos para a área cultural

O presidente Michel Temer assinou, na terça-
feira, 31/07, em cerimônia no Palácio do 
Planalto, medida provisória que garante que os 
recursos das loterias que cabem ao Fundo 
Nacional de Cultura não sejam reduzidos. A 
proposta altera a Medida Provisória 841, 
ampliando de 0,5% para 2,92%, em 2018, e 
2,91%, a partir de 2019, o percentual das 
Loterias de Prognósticos Numéricos destinado ao
FNC. 

Leia +

Pesquisa Cultura nas Capitais é apresentada em Brasília

O Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, 
participou da apresentação da Pesquisa Cultura 
nas Capitais para o público presente no Centro 
Cultural do Banco do Brasil em Brasília. 
A pesquisa mapeia os hábitos culturais de 
brasileiros residentes em 12 capitais do País. 
De acordo com o ministro da Cultura, Sérgio Sá 
Leitão, "ter pesquisas é absolutamente 
fundamental para que se possa dar mais 
precisão, mais rigor, a tudo que nós fazemos, 
seja no poder público, seja na iniciativa privada".

Leia +

Abertas as inscrições para o Edital de Premiação de iniciativas socioculturais 
nas Praças CEUs

As inscrições já estão abertas por meio da 
plataforma: 
mapas.cultura.gov.br/oportunidade/988 . 
É necessário cadastrar-se no ID Cultura, 
registrar-se e publicar um Agente (individual ou 
coletivo). Quando o agente estiver criado, será 
possível entrar no edital e realizar a inscrição 
normalmente.

Leia +

Pontão Economia Viva convida a Rede Carioca de Pontos de Cultura para seu 
Encontro temático

O Pontão Economia Viva convida a Rede Carioca 
de Pontos de Cultura e outros agentes culturais 
da cidade para seu Encontro temático: Captação 
de Recursos.

Leia +

Matheus Quintal participa de reunião sobre políticas públicas de cultura em 
Guapimirim

A Prefeitura de Guapimirim, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura, em parceria 
com o Conselho Municipal de Cultura, promoveu 
uma reunião entre o representante do Ministério 
da Cultura, Matheus Quintal, e público 
interessado no desenvolvimento das políticas 
culturais na cidade. O evento, que teve como 
objetivo apresentar o Anteprojeto de Lei que cria
o Sistema Municipal de Cultura em consonância 
com os Sistemas Estadual e Federal de Cultura, 
aconteceu na última quarta-feira, 25/7, no 
Centro Cultural.

Leia +

E acontece...

• Projeto de Lei no Senado Federal isenta hotéis e motéis do pagamento de Ecad – Leia +

• Projeto na Câmara dos Deputados concede isenção tributária e anistia de débitos à Sociedade Brasileira de 
Autores Teatrais – Leia +

• Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro lança Edital do Contribuinte Incentivador – Leia +

• Biblioteca Nacional divulga lista final de projetos selecionados no edital de Apoio à Pesquisa 2018 – Leia +

https://www.bn.gov.br/acontece/noticias/2018/07/biblioteca-nacional-divulga-nomes-selecionados-edital
http://www.rio.rj.gov.br/web/smc/exibeconteudo?id=8222030
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/560826-PROJETO-CONCEDE-ISENCAO-TRIBUTARIA-E-ANISTIA-DE-DEBITOS-A-SOCIEDADE-BRASILEIRA-DE-AUTORES-TEATRAIS.html
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2018/07/projeto-isenta-hoteis-e-moteis-do-pagamento-de-ecad
https://guapimirim.rj.gov.br/2018/07/31/prefeitura-de-guapimirim-promove-reuniao-sobre-politicas-publicas-de-cultura/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx6rip0H2RByVfCPtZcF2_-aX9Y3ViNi_b8l7dqQIbMOXLYw/viewform
http://ceus.cultura.gov.br/2018/07/24/premiacao-de-iniciativas-socioculturais-nos-centros-de-artes-e-esportes-unificados-pracas-ceus/
http://www.cultura.gov.br/banner-3/-/asset_publisher/axCZZwQo8xW6/content/pesquisa-cultura-nas-capitais-e-apresentada-em-brasilia/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fbanner-3%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_axCZZwQo8xW6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/nova-mp-das-loterias-assegura-recursos-para-a-area-cultural/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OiKX3xlR9iTn%26p_p_l
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/seminarios-com-produtores-culturais-tem-aprovacao-de-92-/10883


• Série Música nas Américas apresenta ‘Repertório–Sincretismo cultural’, inspirado na cultura boliviana – Leia +

• Jornada “O tráfico ilícito do patrimônio bibliográfico na América Latina e Caribe” – Leia +

• Prorrogada a temporada de ‘O Pequeno Príncipe Preto’, no Teatro Glauce Rocha – Leia +

• Espetáculo ‘Pança’ chega ao Teatro Glauce Rocha, e traz cena clássica de Dom Quixote e Sancho Pança – Leia 
+

• Estão abertas até o dia 06/08 as inscrições para o Visões Lab no 12º Festival Visões Periféricas – Leia +

• Câmara faz homenagem aos destaques da cultura capixaba – Leia +

• Exposição fotográfica "Caminho Francês de Santiago de Compostela”, até 24/08 – Leia +

• Ministério da Cultura certifica Banda de Congo São Benedito de João Neiva como Ponto de Cultura – Leia +

• Oficina Cine Henfil em Ação entrega certificados e anuncia novas turmas para agosto – Leia
+

• Tambor no Valongo - 7 Anos do Grupo Tambor de Cumba – Leia +

• Pontão TEAR, Oficina de Contação de Histórias Contar com Objetos, 04/08 – Leia +

• 1ª Audiência Pública de Cultura na Zona Oeste – Leia +
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