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Ancine divulga projetos contemplados no Concurso Produção para Cinema

A Agência Nacional do Cinema divulgou, na 
quarta, 10/10, o resultado final da 
Chamada Concurso Produção para Cinema 
2018, o primeiro da agência com cotas de 
gênero e raça. O valor total investido pelo 
Fundo Setorial do Audiovisual é de R$ 100 
milhões, sendo R$ 60 milhões na 
Modalidade A, voltada a projetos de longa-
metragem de ficção, documentário e 
animação, sem distinção de objetivos 
comerciais ou artísticos; e R$ 40 milhões na
Modalidade B, com ênfase em projetos de 
perfil autoral e propósitos artísticos. 

Leia +

MinC leva escritores à Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha

Histórias de como é ser uma mulher negra 
nos dias atuais, que retratam o cotidiano de
moradores de favela, e uma inusitada 
descoberta de roubo de identidade de um 
escritor por um invasor de um prédio em 
uma ocupação na Lapa (RJ) estarão 
acessíveis para gente do mundo todo esta 
semana na Feira do Livro de Frankfurt, na 
Alemanha. 

Leia +

Ministério da Cultura promove resgate das brincadeiras infantis tradicionais

Jogos, brinquedos, brincadeiras. Muito além
de um passatempo, as expressões lúdicas 
podem ser consideradas manifestações 
culturais e artísticas. Apresentam 
simbolismos e representam diferentes 
grupos sociais e étnicos e a realidade de 
diferentes infâncias. Para o Ministério da 
Cultura, brincadeira é coisa séria, é 
ferramenta de promoção do 
desenvolvimento infantil. E é reforçando a 
importância do brincar que a Pasta contribui
para o Programa Criança Feliz, do governo 
federal. 

Leia +

Ponto Cine é devolvido à comunidade de Guadalupe (RJ)

Uma das mais tradicionais salas de cinema 
da periferia do Rio de Janeiro, o Ponto Cine,
foi reinaugurado na noite da terça-feira, 
09/10, no Shopping Guadalupe, na Zona 
Norte da cidade. A cerimônia contou com a 
presença do representante do Escritório 
Regional Sudeste do Ministério da Cultura, 
Matheus Quintal, do secretário do 
Audiovisual da pasta, Frederico 
Mascarenhas, da diretora da Agência 
Nacional do Cinema, Mariana Ribas, de 
artistas e de pessoas da comunidade.

Leia +

Brasil promulga tratado que facilita acesso de pessoas com deficiência a 
obras literárias

Foi publicado na terça-feira, 09/10, no 
Diário Oficial da União, o Decreto n° 9.522, 
de 08 de outubro de 2018, assinado pelo 
Presidente da República, Michel Temer, 
promulgando o Tratado de Marraqueche. 
O tratado havia sido ratificado pelo Brasil, 
em dezembro de 2015, após passar por 
aprovação, em dois turnos, pelo Senado 
Federal e pela Câmara dos Deputados, 
tendo sido o segundo tratado de direitos 
humanos a ser aprovado no país sob o 
mesmo rito e com status de emenda 
constitucional. 

Leia +

282ª CNIC: 108 projetos pleiteiam incentivo via Rouanet
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De terça-feira, 09/10, até quinta-feira, 
11/10, está sendo realizada em Brasília a 
282ª reunião ordinária da Comissão 
Nacional de Incentivo à Cultura. Até o 
momento, estão em pauta 108 projetos 
culturais que pleiteiam receber aprovação 
para captar recursos junto a pessoas físicas 
e jurídicas via Lei Rouanet. 

Leia +

E acontece...

• XIII Encontro Nacional de Acervo Raro – inscrições abrem em novembro – Leia +

• Museus Ibram têm programação especial para o Dia das Crianças – Leia +

• Conheça a Livraria do Ibram – Leia +

• Fundação Biblioteca Nacional abre edital para coedição de livros – Leia +

• Casa de Rui Barbosa promove no mês de outubro a palestra “Refugiados na Itália, desafios humanitários da 
sociedade civil” – Leia +

• Agendamento de Visitas ao Centro Cultural Sesc Glória – Leia +

• Um domingo na Casa de Rui Barbosa traz personagens do passado para ensinar suas 
brincadeiras preferidas para as crianças – Leia +

• Museu da República tem programação em homenagem à Semana do Nordestino – Leia +

• Conheça as obras habilitadas para o Prêmio Literário BN após análise de recursos – Leia +

• Secult lança Edital de Arte de Rua nos bairros do programa Ocupação Social – Leia +
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