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Cultura é direito dos 
Cidadãos

Foram aprovados e viraram lei em 2012 o Vale-Cultura 
e o Sistema Nacional de Cultura (SNC). Também foram 
entregues, no Paraná, os primeiros Centros de Artes e 
Esportes Unificados (CEUs).

Das mãos do jovem grafiteiro Isaac Sousa de Jesus surge 
a tradução que a comunidade paranaense deu aos CEUs, 
imagem que ilustra esta capa.

O Ministério da Cultura (MinC) lançou editais para 
criadores e produtores negros.

Estes e muitos outros fatos, como a participação do 
ministério na preparação dos grandes eventos esportivos 
que o país vai abrigar (Copa das Confederações, Copa 
do Mundo e Olimpíada), podem ser conferidos nesta 
Revista do MinC. 

Informe-se. Interaja com o MinC. É seu direito.

Ministério da Cultura
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Vale-
Cultura 
será 
lançado 
este ano

Estimativa: setor cultural 
receberá injeção de 
R$ 300 milhões

Até o segundo semestre, entrará em 
vigor no país o Vale-Cultura, o mais 
amplo programa governamental de apoio 
ao acesso da população brasileira à 
cultura. Prioritariamente, trabalhadores da 
iniciativa privada com carteira assinada 
que ganham de um a cinco salários 
mínimos poderão receber R$ 50, por 
mês, para adquirir produtos ou ter acesso 
a serviços culturais.
 
A previsão, este ano, é que o Vale-Cultura 
beneficie 1 milhão de trabalhadores e injete 
R$ 300 milhões na economia do setor. 

A política do Vale-Cultura foi 
desenvolvida dentro do Ministério da 
Cultura (MinC) e atende uma das metas 
do Plano Nacional de Cultura (PNC). 
Foi planejada a partir da divulgação 
da pesquisa Ibope em 2008, sobre 
os indicadores da cultura no Brasil, 
no qual foi constatado que a grande 
maioria da população do país estava 
alijada do consumo dos produtos 
culturais. Os dados revelaram que 87% 
dos brasileiros não frequentavam salas 
de cinema; 92% nunca foram a um 
museu; 90% dos municípios do país 
não tinham salas de cinema e 78% 
dos habitantes nunca assistiram a um 
espetáculo de dança. 

No segundo semestre de 2013, o #ValeCultura 
já deverá estar em uso para aquisição de 
produtos culturais.

Foto: Banco de imagens

o quE Dá PaRa 
fazER?
 

O MinC vai publicar em 
portaria mais detalhes 
sobre as regras de 
credenciamento para 
participantes do programa e 
uso do Vale-Cultura

A lei que criou o Vale-Cultura foi 
sancionada em 27 de dezembro, após 
passar por aprovações pela presidenta 
Dilma Rousseff, em 21 de novembro, 
e no Senado, em 5 de dezembro. O 
texto aprovado foi articulado pelo MinC, 
proposto e assinado por parlamentares 
da Frente Parlamentar da Cultura. 
Substitui matéria anterior que tramitava no 
Legislativo desde 2009. Regulamentada 
pela Presidência, a matéria tem suas 
regras estabelecidas pelo MinC por meio 
de portaria.

Além do benefício ao trabalhador, que, 
com o acesso aos produtos e serviços 
culturais, poderá aprimorar sua formação 
pessoal e melhorar sua qualidade de 
vida, o programa visa o fortalecimento 
das cadeias produtivas da economia 
da cultura, gerando renda, trabalho e 
empregos por meio da valorização da 
cultura nacional e do incentivo à visitação 
a estabelecimentos culturais e artísticos.

como fuNcIoNaRá:
• A empresa operadora, pessoa jurídica
cadastrada no Ministério da Cultura, será
autorizada a produzir e a operacionalizar o
Vale-Cultura.

• A empresa beneficiária, pessoa 
jurídica optante pelo programa, será 
autorizada a distribuir o Vale a seus 
trabalhadores. As que forem tributadas 
com base no lucro real farão jus à 
dedução dos gastos, no valor de até 
1% do Imposto de Renda devido.

• O trabalhador da iniciativa privada, 
prioritariamente o que recebe até cinco 
salários mínimos mensais, se a empresa 
tiver aderido à política, vai receber o 
cartão magnético do Vale-Cultura para 
pagar entradas em estabelecimentos que 
ofertem programação cultural ou adquirir 
produtos culturais. Trabalhadores com 
rendimentos acima desse limite também 
poderão optar pelo benefício, desde que 
a empresa tenha atendido a totalidade 
dos que recebam a remuneração prevista 
pela lei. Observa-se que trabalhadores 
que ganham até cinco salários mínimos e
aderirem ao programa terão um desconto
máximo em seus salários de 10% do valor 
do Vale (R$ 50). Este percentual será 
diferenciado para aqueles que recebam 
mais do que cinco salários mínimos.

• A empresa recebedora, pessoa jurídica
habilitada pela empresa operadora, a 
partir de critérios definidos pelo MinC, vai
receber o Vale-Cultura como forma de 
pagamento de serviço ou produto cultural. 
O Vale-Cultura será disponibilizado por 
meio magnético. Não será permitida troca 
por dinheiro. 

 Ir ao 
cinema

Comprar 
livros

Ver peças 
teatrais

Comprar 
revistas, 
CDs, DVDs

Pagar 
cursos das 
diversas 
linguagens 
culturais

Assistir a 
shows

1milhão
de trabalhadores devem 
ser atendidos com vale-
cultura este ano
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A arte do grafiteiro Isaac Souza de Jesus 
(capa desta edição da Revista do MinC) é 
a tradução que a comunidade de Toledo, 
no Paraná, fez dos centros de artes e 
Esportes Unificados (CEUs): espaços 
de formação artística e desenvolvimento 
de talentos. O CEU de Toledo foi o 
primeiro de 360 que a população brasileira 
vai poder contar. Segundo Isaac, a ideia 
do grafite foi concebida numa reunião da 
comunidade a partir do conceito CEU.

Os CEUs são construídos de forma 
compartilhada pelo Ministério da Cultura 
(MinC) com os estados e municípios e 
com os futuros frequentadores do espaço. 

Até o final de 2013, 100 CEUs estarão 
prontos. Na medida em que os 
frequentadores vão se apropriando da 
estrutura do espaço cultural e esportivo, 
ele vai ganhando a cara e os cuidados de 
sua comunidade: “O pessoal entendeu 
que o espaço é deles, que precisam 
cuidar dele”, diz o grafiteiro.

Centros de artes e esportes 
unifiCados: o Brasil se redesCoBre 

O processo de mobilização social da 
comunidade vai desde as obras de 
implantação dos CEUs com ações de 
capacitação em gestão até a elaboração 
de suas atividades com cursos e oficinas 
livres de artes, nas diversas linguagens, 
possibilitando formação cultural e 
artística, estruturação dos grupos e 
manifestações locais.   

Assim, a formatação de uma infraestrutura, 
com a comunidade abraçando o CEU, 
permite a descoberta de talentos e a 
vocação local potencializando a produção 
cultural em diferentes regiões do país.

Há três modelos de CEUs  com estruturas 
para salas multiuso; biblioteca centrada 
nas artes; telecentro; cineteatro/auditório; 
quadra poliesportiva coberta; pista 
de skate; equipamentos de ginástica; 
playground; pista de caminhada e Centro 
de Referência de Assistência Social 
(CRAS). Confira na página ao lado.

Os CEUs são as 
antigas Praças dos 
Esportes e da Cultura. 
Sua implantação 
contribui com a meta 
do Plano Nacional de 
Cultura de ampliar 
espaços culturais 
integrados a esporte 
e lazer em áreas de 
baixo desenvolvimento 
socioeconômico.

“Um espaço como o CEU de Toledo é ótimo para a transição da fase da adolescência para a de adulto”, disse Isaac Sousa de Jesus, grafiteiro
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EsTRuTuRas

• 700 m²
Edificação multiuso com cinco pavimentos: praça coberta; pista de skate; equipamentos de ginástica; CRAS; salas de 
aula; salas de oficina; telecentro; sala de reunião; biblioteca; cineteatro/auditório com 48 lugares e terraço.

• 3.000 m²
Dois edifícios multiuso dispostos numa praça de esportes e lazer: CRAS; salas multiuso; biblioteca; telecentro; cineteatro/
auditório com 60 lugares; quadra poliesportiva coberta; pista de skate; equipamentos de ginástica; playground e pista 
de caminhada.

• 7.000 m²
Edificação multiuso de um pavimento disposta numa praça de esportes e lazer: CRAS; salas multiuso; biblioteca com 
telecentro; cineteatro com 125 lugares; pista de skate, equipamentos de ginástica; playground; quadra poliesportiva 
coberta; quadra de areia; jogos de mesa e pista de caminhada.
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CEU de Toledo

oPoRTuNIDaDE PaRa a cIDaDaNIa

"Um espaço como esse CEU é ótimo para a transição da fase da adolescência para
a de adulto. Eu sei disso porque tive dificuldade nesta fase. As crianças vão poder
escolher o que gostam, pois tem muitas opções de esporte, artes, informática...Vai ser 
a melhor coisa para os pais também. Eles vão saber o que os filhos estão fazendo”, 
disse o grafiteiro Isaac Sousa de Jesus.

Isaac tem 31 anos, nasceu e cresceu em São Paulo, mas vive há 19 anos em Toledo. 
Na capital paulista, foi pichador, teve problemas com a polícia e descobriu na aerografia 
uma possibilidade para seu futuro. Logo que chegou a Toledo, tentou ganhar a vida 
pintando capacetes de motos, skates, etc., mas o negócio não se manteve por muito 
tempo. Hoje é pedreiro.

Com a chegada do CEU na cidade vai retomando duas de suas paixões: a 
aerografia e o skate. Pretende praticar e ensinar às crianças e aos jovens da 
cidade as duas atividades.
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cEu No EXTERIoR
O conceito dos Centros de Artes e 
Esportes Unificados pode ir além das 
fronteiras brasileiras e chegar à Europa 
este ano. Avançaram as tratativas entre 
as autoridades brasileiras na proposta e 
na ideia de aumentar a presença do Brasil
no exterior, por meio da cultura.

Em Londres o CEU será em um salão
de 300 metros na lateral da entrada da
embaixada brasileira.

Portugal, a partir de julho, terá um CEU no
Espaço Brasil, estrutura que hoje abriga
programação das comemorações do
Ano do Brasil em Portugal.

Em Paris, a embaixada também manifestou 
interesse em acolher mais um CEU.

Os CEUs são idealizados pelos Ministérios da Cultura, 
Esporte, Desenvolvimento Social, Justiça e Trabalho.

A coordenação do programa de implantação 
dos CEUs é da Diretoria de Programas Especiais 
de Infraestrutura Cultural (DINC) do MinC.

A qualificação dos responsáveis pela implementação e 
planejamento dos futuros CEUs é feita em conjunto com a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Estão em andamento 11 encontros nas 5 regiões do país para 
discutir a gestão dos CEUs, com a participação da sociedade civil.

Biblioteca do CEU construído em Toledo (PR). Este ano, 100 CEUs serão entregues no país - Foto: Adriano Lima

sistema 
minC investe 
r$ 9 mi em 
editais para 
Criadores 
negros

A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SAv/
minc), a Fundação Nacional de Artes (Funarte) e a fundação 
Biblioteca Nacional (FBN) abriram inscrições em editais para 
proponentes que se autodeclarassem pretos ou pardos, segundo 
critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao 
todo, os editais somam mais de R$ 9 milhões em investimentos.

O Edital de Apoio para Curta-Metragem, Curta-Afirmativo: 
Protagonismo da Juventude Negra na Produção Audiovisual da 
SAv, o Prêmio Funarte de Arte Negra e parte dos editais da FBN 
receberam inscrições em março. A FBN ainda oferece proposta 
para inscrições até 30 de abril.

A SAv visa premiar seis curtas-metragens dirigidos ou produzidos 
por jovens negros, na faixa etária de 18 a 29 anos. Cada curta terá 
o investimento de R$ 100 mil. 

A Funarte contempla 33 projetos nas áreas de artes visuais, circo, 
dança, música, teatro e preservação da memória.

Martinho da Vila se apresentou no Parque do Ibirapuera (SP): série de shows no dia 20 de novembro foi organizada pela Fundação Cultural Palmares - Foto: Daiane Souza / FCP

http://www.cultura.gov.br/site/.
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Simoninha se apresentou em novembro no Ibirapuera (SP)

ação afIRmaTIva
Os editais do Ministério da Cultura 
(MinC) para criadores e produtores 
negros estão em consonância com a 
política da secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial 
(Seppir) da Presidência da República. 
Visam combater a discriminação racial, 
além de possibilitar a inclusão social dos 
afrodescendentes, valorizando todas as 
vertentes que constituem as raízes da 
cultura brasileira.

O lancamento dos editais foi feito na 
celebração do Dia Nacional de Zumbi e da 
Consciência Negra, em 20 de novembro 
passado, evento realizado em São Paulo, 
no Museu Afro Brasil.

INscRITo 
O cineasta de Brasília Lucas Rafael, 
produtor do filme Capoeira Candanga - a 
origem da capoeira no DF, já está inscrito 
em um dos editais. Para ele, a ação 
fomenta e divulga novos produtores. 

“É uma forma de ressarcimento sociocultural 
e de valorizar a cultura negra, que é também 
cultura popular.”

bRasÍlIa sEDIaRá musEu afRo-bRasIlEIRo
O Ministério da Cultura e o Governo do Distrito 
Federal (GDF) firmaram em 31 de outubro termo 
que efetiva a doação do terreno, às margens do 
Lago Paranoá, à fundação cultural Palmares 
(FCP/MinC) para a construção do Museu 
Nacional Afro-brasileiro – Cultura e Memória.

Neste ano, dentre as atividades a serem realizadas 
pela Palmares, destaca-se a construção 
do museu. A proposta contempla pensar o 
espaço com recursos multimídia, a exemplo de 
experiências exitosas de outros países, como os 
Estados Unidos.
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Emicida fez show no Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

EDITaIs Da fbN
O primeiro edital da Fundação Biblioteca
Nacional (FBN) vai selecionar um projeto 
que implante 27 pontos de leitura e 
desenvolva atividades de mediação 
de leitura, criação literária, publicação, 
seleção de acervo e pesquisa de ações 
voltadas para a preservação da cultura 
negra e ações afirmativas de combate ao 
racismo no país.

O segundo edital selecionará até 
23 projetos para concessão de 
bolsas, propostos por pesquisadoras 
e pesquisadores negros, visando 
incentivar a produção de trabalhos 
originais, em território brasileiro, em 
qualquer uma das áreas e subáreas 
do conhecimento definidas pelo CNPq 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico). 

O terceiro edital visa parcerias para 
projetos editoriais sob a forma de 
coedição, a fim de produzir publicações 
de autores brasileiros negros em livros, 
meio impresso e/ou digital.

As inscrições deste edital podem ser 
feitas até 30 de abril.
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A Funarte está aplicando R$ 4,4 milhões em editais 
para criadores e produtores negros. Há prêmios de 
R$ 100 mil, R$ 150 mil e R$ 200 mil.

comuNIDaDEs
Quilombolas são descendentes de africanos 
escravizados que mantêm tradições, de 
subsistência e religiosas ao longo dos 
séculos. E uma das funções da fundação 
Cultural Palmares (FCP/MinC) é formalizar a 
existência dessas comunidades, assessorá-las 
juridicamente e desenvolver projetos, programas 
e políticas públicas de acesso à cidadania. 
Mais de 1,5 mil comunidades espalhadas pelo 
território nacional são certificadas pela Palmares.
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filmes: desafio é ampliar 
pontos de exiBição

A SAv, por meio de editais, busca 
qualificar profissionais do setor, 
democratizar o acesso aos meios 
de produção, estimular conteúdos 
educativos, entre outras iniciativas.

São metas do Plano Nacional de Cultura aumentar o número 
de pessoas que frequentam cinemas, ampliar a quantidade de 
espaços de exibição comercial e não-comercial e a produção de 
conteúdos audiovisuais para cinema e televisão.

Ampliar os espaços de exibição de filmes 
por todo o país para resolver o déficit de 
salas, passando de 2,5 mil para 4 mil. 
Esse é um dos desafios da secretaria do 
audiovisual do ministério da cultura 
(SAv/MinC). Para alcançar esta meta, 
a SAv conta com formas alternativas de 
difusão, como salas nos 360 Centros 
de Artes e Esportes Unificados (CEUs) 
previstos até 2014, cineclubes, pontos de 
exibição em museus, escolas, bibliotecas, 
telecentros e outras possibilidades.

Editais como o Curta Afirmativo, em 
parceria com a Seppir e a Fundação 
Cultural Palmares, que apoia a produção 
de curtas-metragens por jovens negros; 
o Edital Cine-Ambiente, a ser lançado 
este ano, em parceria com o Ministério 
do Meio Ambiente, que apoia a produção 
de micrometragens e jogos eletrônicos 
sobre resíduos sólidos e responsabilidade 
socioambiental, também estão em foco.

A SAv apoia os agentes, criadores 
e produtores do setor, estimula a 
capacitação e o aperfeiçoamento em 
todos os elos da cadeia produtiva, 
fomenta a produção de conteúdos por 

meio de editais (roteiro, filme tese, curta, 
documentários, séries televisivas, longa de 
baixo orçamento e games) direcionados 
a roteiristas profissionais e estreantes, 
jovens realizadores, produtores e inovação 
de linguagem.

A SAv cria alternativas de acesso a conteúdos 
nacionais através da universalização e 
digitalização do acervo da Cinemateca 
Brasileira e disponibiliza conteúdos por meio 
da Programadora Brasil.

Em sintonia com a agência Nacional 
do Cinema (Ancine) e ministérios afins, 
também em parceria com organismos 
internacionais e entidades representativas 
do setor (ABPI-TV e SIASP), a SAv promove
debates e a participação em eventos 
relacionados com o mercado audiovisual 
e de negócios inovadores, capazes de 
gerar e fortalecer diferentes sistemas 
de produção, circulação e consumo de 
conteúdos audiovisuais.

Com isso, contribui para que o Brasil 
desenvolva e aprimore o setor audiovisual, 
um dos mais eficazes na transmissão e 
divulgação da cultura nacional e gerador 
de renda e divisas.

A Programadora Brasil abastece pontos de exibição em 850 
municípios, com um acervo de mais de 1 mil obras nacionais. 

A meta é que, em dois anos, a Programadora Brasil passe a 
contar com 4 mil títulos.
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As autorizações para projetos culturais 
captarem recursos pela Lei Rouanet 
atingiram, em 2012, o total de 6348 
aprovações, segundo a secretaria de 
fomento e Incentivo à cultura do 
Ministério da Cultura (Sefic/MinC) 
(dados de janeiro deste ano).

Para potencializar esse mecanismo, a Sefic 
continuará a promover este ano diálogos 
nos estados com todos os envolvidos no 
incentivo fiscal da Lei Rouanet.

ITINERâNcIa
Parte dos bons resultados na qualificação 
dos projetos e gestão do mecanismo 
pode ser explicada pelo sucesso da ação 
de itinerância da Comissão Nacional de 
Incentivo à Cultura (CNIC). 

Composta por representantes de 
artistas, empresários, sociedade civil 
e do Estado, a CNIC é um órgão 

colegiado de assessoramento integrante 
da estrutura do MinC. Tem entre suas 
funções subsidiar as decisões do 
ministério na aprovação dos projetos 
culturais submetidos para captação via 
renúncia fiscal. A decisão de alternar os 
locais das reuniões tornou o processo 
mais participativo. 

Além de avaliar projetos culturais que 
pleitearam autorização para captação de 
recursos com o apoio na Lei Rouanet, 
os membros da CNIC puderam visitar 
equipamentos culturais locais e realizar 
encontro com produtores, gestores e 
empresários fora do centro-sul do país. 

PRóXImos Passos 
Com o auxílio dos recursos originários da 
lei, milhares de atividades culturais foram 
realizadas desde 1991. Mas, com duas 
décadas de existência, a Lei Rouanet 
precisa ser revisada e atualizada, pois 

lei rouanet: mais de 6 mil 
projetos são aprovados      
para Captar reCursos em 2012

Projeto Música para Todos / Divulgação

o cenário cultural brasileiro mudou 
muito nesse período. Por isso, o MinC 
elaborou o Projeto de Lei do Procultura 
(PL 6.722/2010), após vários debates 
com a sociedade.
 
O projeto aguarda aprovação pelo 
Congresso Nacional. A nova legislação 
é mais abrangente e dinâmica; visa 
distribuição equilibrada e justa entre as 
regiões do país.

proCultura
O Ministério da Cultura tem acompanhado a tramitação no 
Congresso Nacional do projeto de lei que institui o Programa 
Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura (Procultura). Entre 
os seus objetivos destaca-se desconcentrar investimentos 
que, hoje, majoritariamente são focados no centro-sul do 
país. O novo texto visa estimular empresas e proponentes 
fora desse eixo.

Uma das demandas identificadas no Plano Nacional de Cultura 
(PNC), e objeto de meta específica, é a melhor distribuição 
regional do fomento à produção e à circulação de espetáculos e 
atividades artísticas e culturais.

Outro ponto importante do Procultura é que traz mais recursos 
ao Fundo Nacional da Cultura (FNC), visando que seja o principal 
mecanismo de fomento à cultura brasileira.

você sabIa?

Os espetáculos musicais no Clube do Choro de Brasília, a megaexposição Impressionismo: Paris e a Modernidade, com 
obras do acervo do Museu d’Orsay, de Paris, exibida em São Paulo e no Rio de Janeiro gratuitamente; e o Música para 
Todos, da Escola de Música em Teresina, são projetos culturais apoiados pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet (Lei nº 8.313/1991).

Esse incentivo fiscal tem possibilitado diversas ações culturais desde 1991, ano de criação da lei, dentre as quais figuram 
publicações de revistas, realizações de eventos literários e também a manutenção de escolas de formação continuada, como 
o Instituto Baccarelli, que atende a 1,2 mil crianças e jovens na escola de música em Heliópolis, uma das mais populosas 
favelas de São Paulo. 

Os recursos são viabilizados com o investimento de pessoas físicas e jurídicas que utilizam um percentual de seu Imposto de 
Renda em ações culturais, aprovadas pelo MinC, após análise da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. 

O MinC trabalhará este ano com o novo Sistema de 
Apoio às Leis de Incentivo à Cultura: mais velocidade, 
transparência e segurança nos projetos.

Em 2012, o MinC publicou edital de apoio a projetos 
do Fundo Nacional da Cultura com recursos de R$ 10,5 
milhões em cinco categorias.
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luiz gonzaga é o homenageado da 
ordem do mérito Cultural 2012
Consagrado pela popularização do forró, xote e baião em letras e músicas que valorizam raízes locais, 
estimulam a dança e levam alegria a quem ouve, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, foi a personalidade 
homenageada na cerimônia de entrega das medalhas da Ordem do Mérito Cultural (OMC) 2012. 

O Palácio do Planalto se vestiu de sertão em homenagem a Luiz Gonzaga. Os convidados foram recebidos 
por atores caracterizados de Lampião e Maria Bonita. 

TRaDIção
Desde a sua criação, em 1995, a Ordem do Mérito Cultural, por meio do Ministério da Cultura (MinC), 
condecora personalidades, cujas contribuições foram marcantes para os mais variados segmentos, 
colaborando para a riqueza e diversidade cultural do Brasil. Entre os agraciados, cantores, compositores, 
atores, poetas, escritores, cineastas e outras personalidades importantes do país.

Antes da 18ª edição, o maior prêmio da cultura nacional havia prestado honras a mais de 500 personalidades.

Quem recebe a OMC pode ser agraciado em três classes: Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro. Os nomes 
que concorrem à OMC são sugeridos pelo público por meio da internet, e analisados pelo Conselho da 
Ordem do Mérito. A indicação acontecerá este ano, também, a partir de abril, pelo site do MinC.

Chambinho do Acordeon, na OMC 2012 - Foto:  Elisabete Alves
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“Asa Branca”, uma das canções que consagrou a carreira 
de Luiz Gonzaga, foi interpretada na OMC 2012 por Elba 
Ramalho, Daniel Gonzaga (neto de Gonzagão), Miguel 
Proença e Chambinho do Acordeon (ator que representa 
Luiz Gonzaga no filme sobre o artista). 

classE gRã-cRuz
José Sarney
Jorge Amado, in memoriam
Abelardo Germano da Hora (Abelardo da 
Hora)
Amácio Mazzaropi, in memoriam
Dener Pamplona de Abreu, in memoriam
Hebe Camargo, in memoriam
Herivelto de Oliveira Martins (Herivelto 
Martins), in memoriam
Ifigênia Rosa de Oliveira, in memoriam
Mário Schenberg, in memoriam
Orlando Orfei
Paulo Affonso Miessa (Paulo Goulart)
Plínio Marcos de Barros (Plínio Marcos), in 
memoriam 
Waldomiro Freitas Autran Dourado (Autran 
Dourado), in memoriam

classE comENDaDoR
Aguinaldo Ferreira da Silva (Aguinaldo 
Silva)
Alceu Paiva Valença (Alceu Valença)
Almir Narayamoga Suruí
Carlos Alberto Cerqueira Lemos
Elba Maria Nunes Ramalho (Elba Ramalho)
Maria de Fátima Palha de Figueiredo (Fafá 
de Belém)
Ismail Norberto Xavier (Ismail Xavier)
Marieta Severo da Costa (Marieta Severo)
Milton Roberto Monteiro Ribeiro (Milton 
Guran)
Raquel Trindade de Souza (Raquel 
Trindade)
Rose Marie Gebara Muraro (Rose Marie 
Muraro) 
Senor Abravanel (Silvio Santos)

classE cavalEIRo
Anna Luiza Machado da Silva Muylaert 
(Anna Muylaert)
Breno Luís Marçal da Silveira (Breno 
Silveira)
Cleodes Maria Piazza Julio Ribeiro
Felipe Elias Schaedler (Felipe Schaedler)
Humberto Piva Campana e Fernando Piva 
Campana (Irmãos Campana)
Isay Weinfeld
Martha Mattos de Medeiros (Martha 
Medeiros)
Miguel Takao Chikaoka (Miguel Chikaoka) 
Regina Maria Barreto Casé (Regina Casé)

sEm gRau DE classE
Associação Carnavalesca Bloco Afro 
Olodum
Museu de Valores do Banco Central 
(Banco Central do Brasil)
Escola de Dança e Integração Social para 
Criança e Adolescente (EDISCA)
Fundação Municipal de Artes de 
Montenegro (FUNDARTE)
Museu Histórico Nacional (Instituto 
Brasileiro de Museus)
Movimento Gay de Minas
Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

Atores caracterizados de Lampião e Maria Bonita receberam 
convidados para cerimônia de entrega da Ordem do Mérito 
Cultural 2012 - Foto:  Bruno Spada
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estados e muniCípios aderem ao 
sistema naCional de Cultura
A cultura brasileira ganhou um grande 
aliado em 2012: o sistema Nacional 
de Cultura (SNC). Foi promulgada no 
plenário do Senado Federal, em 29 de 
novembro, a Emenda Constitucional que 
institui o SNC.

A instituição do SNC pelo Congresso 
Nacional foi um marco na definição de 
uma política de Estado para a cultura, 
que ganha solidez necessária para 
existir independentemente das trocas 
de governos.

Dentro do Ministério da Cultura (MinC), 
a implantação do SNC é a principal 
responsabilidade da Secretaria de 
Articulação Institucional (SAI). O blog do 
SNC reúne todas as informações que 
municípios e estados precisam para aderir 
ao sistema. 

Além de resultar na ampliação progressiva 
dos recursos públicos, o setor cultural 
passa a contar com a formação de uma 
estrutura que aproxima as administrações 
federal, estaduais e municipais da 
sociedade civil.

Essa política chega para reverter a situação 
de muitos municípios que convivem com 
orçamentos baixos e quase nenhuma 
informação estatística que embase o 
planejamento e a execução dos programas 
e projetos culturais.

Até fevereiro deste ano, a adesão ao 
SNC alcançou 22 estados e o Distrito 
Federal (85,2%) e 1.509 municípios 
(27,1%). São números que ultrapassam 
a expectativa inicial da SAI e apontam 
para o cumprimento da meta do Plano 
Nacional de Cultura até 2020 (100% dos 
estados e 60% dos municípios).

A adesão ao sistema assegura 
transparência e controle social ao setor 
a partir da implementação de conselhos 
de cultura, fundos de cultura e outras 
formas de participação de produtores 
culturais e da comunidade em geral nas 
políticas públicas. 

http://blogs.cultura.gov.br/snc/

você sabIa?

No projeto do Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura 
(Procultura) em tramitação no Congresso Nacional, há artigos que tratam 
especificamente do “Apoio ao financiamento do Sistema Nacional de 
Cultura”. O artigo 19 afirma que a União deverá destinar no mínimo 30% 
de recursos do Fundo Nacional de Cultura, por meio de transferência 
direta aos fundos públicos de municípios, estados e Distrito Federal. Do 
montante geral destinado aos estados, 50% deverá ser repassado aos 
fundos municipais de Cultura.

No dia 26 de novembro de 2012, 
o Ministério da Cultura (MinC) e 
a Prefeitura de São Bernardo do 
Campo (no ABC paulista) firmaram 
Acordo de Cooperação Federativa. 
A cidade aderiu ao Sistema Nacional 
de Cultura. O dia também foi 
marcado pela inauguração do Centro 
de Audiovisual, um moderno espaço 

Galeria de imagens dos filmes que integram o acervo da Companhia Vera Cruz - Foto: Nilson Sandre / PMSBC

vera Cruz é revitalizada
voltado para a formação de novos 
profissionais e de difusão de produtos 
de cinema, peças para a televisão 
e animação gráfica. O Centro é o 
primeiro passo para a revitalização 
da Companhia Cinematográfica Vera 
Cruz, um marco do cinema brasileiro 
que revelou e projetou gênios de 
nossa arte.

Em dezembro, o Ministério 
da Cultura organizou os 
Fóruns Nacionais Setoriais do 
Conselho Nacional de Cultura.

Estão renovados os Colegiados 
Setoriais e o Plenário do Conselho 
Nacional de Cultura. Saiba mais 
em http://www.cultura.gov.br/
site/2012/12/13/foruns-nacionais-
setoriais-do-cnpc/.
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Brasil potenCializa sua 
Cultura no exterior

Entender e investir em cultura como elemento estratégico na condução da política 
externa já é ação consolidada por vários países. Com sua riqueza e diversidade 
cultural, o Brasil tem nos grandes eventos esportivos (Copa das Confederações, Copa 
do Mundo e Olimpíada), entre outras ações, possibilidades de, nos próximos anos, 
conquistar cada vez mais espaços.  

O Ministério da Cultura (MinC) já atua na estratégia de promoção do Brasil no exterior 
com iniciativas como o Ano do Brasil em Portugal;  a inscrição e aprovação, na 
Unesco, do Rio de Janeiro como Patrimônio da Humanidade, na categoria paisagem 
cultural, e do Frevo como Patrimônio Mundial Imaterial. Agora, entra no circuito para 
apoiar com ações culturais a promoção do país no exterior em vista dos grandes 
eventos esportivos com a proposta, por exemplo, de instalação de Centros de Artes e 
Esportes Unificados - CEUs (leia mais na página 10).

Em outros campos, destacam-se ações como a resolução obtida em reunião de 
ministros da Cultura do Mercosul, apontando para o desejo comum dos países de que 
a Cultura seja o grande elemento de integração e de formação da identidade do bloco.  

Para o planejamento e execução dessas iniciativas, o MinC conta com a Diretoria de 
Relações Internacionais (DRI). 

O Ano do 
Brasil em 
Portugal é 
realizado 
com apoio da 
Funarte. Saiba 
mais sobre o 
trabalho da 
Fundação na 
página 38.

Orquestra Filarmônica do Teatro Nacional tocou no lançamento do Ano de Portugal no Brasil - Foto:  Bruno Spada

BRASIl/PORtUgAl
O Ano do Brasil em Portugal é uma experiência de intercâmbio cultural inédita, na medida em que acontece 
simultaneamente nos dois países. A agenda de eventos começou no dia 7 de setembro de 2012, Dia da 
Independência do Brasil, e termina em 10 de junho de 2013, Dia de Portugal, data nacional representada 
pela morte do poeta Luís Vaz de Camões.

Um espetáculo ao ar livre, reunindo a fadista moçambicana Mariza, a intérprete popular brasileira Roberta 
Sá e a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, marcou o lançamento do Ano de Portugal no Brasil.

Em Lisboa, o endereço da arte e cultura brasileiras é o Espaço Brasil, montado em um grande armazém 
onde funcionava a antiga companhia de fiação e tecidos lisboense LX Factory, criada em 1846. Depois de 
receber as atrações brasileiras, o espaço deverá se tornar um CEU a partir de julho (confira na página 10).

Na presidência pro tempore do Mercosul, o Brasil realizou, em 2012, encontro de 
ministros da Cultura dos países do bloco. Uma das resoluções apontou para o desejo 
comum de que a Cultura seja o grande elemento de integração e de formação da 
identidade do Mercosul. Outra importante decisão tomada nesta reunião foi a criação 
da categoria “Patrimônio Cultural do Mercosul”. A ponte Mauá, na fronteira entre Brasil 
e Uruguai, deverá ser o primeiro bem inscrito nessa nova categoria.

A brasileira Roberta Sá e a portuguesa Mariza, em Brasília, na abertura do Ano de Portugal no Brasil - Foto: Bruno Spada.

6        milhões de pessoas nos eventos (projeção estimada)

17     exposições

43       pontos de programação em diversas cidades portuguesas

247  apresentações

314  matérias publicadas sobre o Ano do Brasil em Portugal

aNo Do bRasIl Em PoRTugal
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consultoria e assessoria nas áreas de 
gestão de projetos e empreendimentos, 
assessoria jurídica, formação e informações 
relativas ao campo cultural e criativo.

O primeiro a sair do papel é o Criativa 
Birô que será inaugurado na segunda 
quinzena de maio no Liceu de Artes e 
Ofícios do Rio de Janeiro. Isso porque 
o estado do Rio cumpriu o protocolo de 
condições e se habilitou à verba de R$ 5 
milhões disponibilizada pelo MinC para o 
escritório que será referência para outros 
Criativas no país.

Para a secretária de Estado de Cultura 
do Rio de Janeiro, Adriana Rattes, “o 
projeto é importante para potencializar os 
diversos setores da economia criativa do 
país, por meio da qualificação em gestão 
cultural e suporte aos empreendedores e 
profissionais criativos brasileiros”.

Karita Pascollato, diretora da empresa 
Criativa Empreendedorismo, em Brasília, 
considera o “Criativa Birô essencial para 

rj inaugura em maio 
esCritório de fomento 
à eConomia Criativa
A economia criativa gera hoje cerca 
de US$ 8 trilhões por ano no mundo, 
representando de 8% a 10% do Produto 
Interno Bruto (PIB) mundial. No Brasil, já 
existem 27 milhões de novos micro e 
pequenos empreendedores criativos que 
precisam de linhas de crédito, atividades 
de capacitação e qualificação profissional, 
canais de distribuição e comercialização 
de produtos, eventos especializados, 
dentre outros serviços.

Foi de olho no crescimento desse 
segmento que o Ministério da Cultura 
(MinC) criou, em junho de 2012, a 
secretaria da Economia criativa 
(SEC). Um dos carros-chefes desta nova 
secretaria, que formula e implementa 
políticas públicas e investe em estudos 
e pesquisas para o setor, é implantar 
no Brasil escritórios para atendimento e 
suporte técnico a profissionais criativos.

Os Criativas Birôs serão, na prática, 
centros de apoio aos empreendedores 
e profissionais criativos, oferecendo 

Artesanato brasileiro é um exemplo de economia criativa - Foto:  Lulu Pinheiro / Banco de Imagens do Ministério do Turismo

legais, como licitações para compra de 
mobiliários e equipamentos, contratação 
e treinamento de pessoal, entre outros.

Com os escritórios, o empreendedor 
criativo terá oportunidade de 
transformar sua ideia em um projeto apto 
a se credenciar nas leis de incentivo, 
disputar editais ou buscar linhas de 
crédito específicas.

Caso precise de orientação jurídica, terá 
suporte especializado. Se a necessidade 
for estruturar um negócio ou melhorar a 
gestão do seu empreendimento, contará 
com consultoria e assessoria técnica. O 
Criativa Birô se propõe a ser um espaço 
de inovação promovendo a formação 
e a consolidação de redes e coletivos, 
por meio do acesso a novos modelos 
e tecnologias sociais de financiamento 
(crowdfunding) e desenvolvimento de 
projetos (crowdsourcing) colaborativos, 
por exemplo.

PaRa INIcIaR a PaRcERIa
 
Gestores públicos estaduais que quiserem levar o Criativa 
Birô para os seus estados podem entrar em contato com 
a Diretoria de Empreendedorismo e Gestão da SEC/MinC 
por meio dos telefones (61) 2024.2851 e 2024.2965 ou 
pelo endereço eletrônico sec.gab@cultura.gov.br.

apoiar o desenvolvimento dos profissionais 
e empreendimentos criativos/inovadores, 
que geram impacto positivo na sociedade 
do DF contribuindo para melhoria da 
divulgação, comercialização e produção 
dos bens culturais da capital federal e 
consequentemente estimulando sua 
economia criativa”.

PaRcEIRos 
A parceria envolve universidades públicas 
e entidades do Sistema S (Sebrae, Sesc, 
Senac, Sesi, Senai), além dos governos 
estaduais. A maior parte do investimento 
inicial e o desenvolvimento do projeto são 
da SEC, mas a participação efetiva dos 
estados é fundamental nesse processo.

Além do Rio, também fecharam convênio 
com o MinC o Distrito Federal e os 
estados do Acre, Pernambuco, Goiás, 
Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, 
Ceará, Pará, Paraná, Mato Grosso e Rio 
Grande do Norte. Estão em processo de 
conveniamento São Paulo e Amazonas.

fuNcIoNamENTo
O funcionamento dos Criativas Birôs 
nesses estados começará a partir do 
segundo semestre deste ano. As datas 
serão definidas em conjunto com os 
governos estaduais, de acordo com 
o andamento dos procedimentos 

Foto: Beto Garavello / Banco de Imagens do Ministério do Turismo
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minC vai apoiar grandes 
eventos esportivos
A secretaria-Executiva do ministério 
da cultura (SE/MinC), responsável pela 
articulação de ações do setor para os 
grandes eventos esportivos que o Brasil 
abrigará a partir deste ano, anunciou editais 
de conteúdo para 2014, visando agendas 
culturais das cidades que sediarão a Copa 
do Mundo de Futebol de 2014.

A cooperação entre estados e municípios 
é fundamental para o país mostrar sua 
diversidade para o mundo. Os eventos 
esportivos poderão ser festivais de cultura 
brasileira. A proposta e a identidade 
cultural serão o diferencial em uma agenda 
organizada a partir da programação que 

as cidades estão preparando para as 
Copas das Confederações e para o 
Mundial de 2014.

Em 2013, as cidades-sede terão apoio 
do MinC para a formulação das agendas 
culturais. Para 2014, a programação 
será dividida em quatro pilares: Brasil 
Audiovisual, Brasil Criativo, Brasil Diverso 
e Brasil das Artes.

coPa
A programação cultural nas 12 cidades-
sede acontecerá em parceria com a 
Fifa, nas Fifa Fan Fest, espaços oficiais 
de transmissão de jogos que ficarão 

Jogadoras da Seleção Brasileira de Vôlei desfilam em São Paulo em caminhão dos bombeiros, durante comemoração do bicampeonato ollímpico - Foto: Marcelo Camargo / ABr

próximos aos principais pontos turísticos 
das localidades. Praças públicas e 
parques também serão aproveitados em 
atrações nas diversas linguagens culturais 
mobilizadas a partir da internet, atividade 
conhecida como Flash Mob, além de 
equipamentos culturais já existentes que 
servirão de palco para uma programação 
mais ampla. A circulação da produção 
brasileira pelas cinco regiões do país é 
outro ponto a ser trabalhado na agenda 
da Cultura para a Copa.

lEgaDo
O legado cultural é o princípio norteador 
de ações realizadas pelo MinC por meio 
da revitalização de equipamentos e da 
qualificação de museus para receber o 
turista nacional e estrangeiro.

Será pensado para além do centro 
das cidades-sede. Visa chegar 
também às periferias.

A Secretaria-Executiva do MinC articula as políticas 
da pasta. Do dia a dia à gestão do orçamento das 
secretarias e instituições vinculadas.

O MinC desenvolverá editais de conteúdo para 
a realização das apresentações nas cidades que 
receberão os jogos em 2014.

loNDREs
O MinC tem estudado a programação 
cultural realizada durante os jogos 
olímpicos na capital inglesa. Foi um 
conjunto de programas que ocorreram 
em diferentes lugares do Reino Unido, 
entre junho e setembro.

Cerca de 18 milhões de pessoas 
assistiram a mais de 25 mil artistas de 
todo o mundo em mais de 12 mil eventos. 

Exposições, apresentações de arte de 
rua, peças de teatro, shows e stand-ups, 
entre outras ações, compuseram um arco 
de eventos que mostrou mais de Londres 
e dos ingleses, e de arte mundial, também, 
para quem acompanhou os jogos 
olímpicos de 2012. Destaque especial 
para o sucesso de várias programações 
foi o envolvimento de ativistas da cultura 
digital, promovendo mensagens de 
mobilização, puxando público e focando 
na valorização de eventos.
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maIs culTuRa Nas Escolas

O Programa Mais Cultura nas Escolas tem como meta 
alcançar, até 2014, 15 mil escolas públicas com horário 
integral. Com a ampliação da jornada escolar, o objetivo 
é dar às crianças e aos jovens uma abertura para o 
aprendizado das artes, cultura, esporte. Isso, por exemplo, 
vai despertar mais a atenção dos alunos sobre os artistas, 
pontos de cultura e museus.

Com 53 metas a serem executadas até 2020, o Plano Nacional de Cultura (PNC) 
é um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias, ações e metas que 
devem orientar o poder público na formulação de políticas culturais articuladas entre 
a sociedade civil e os governos municipais, estaduais e federal. 

O Sistema Nacional de Cultura (SNC) será a ponte entre o PNC, estados, cidades e o 
Governo Federal. Ao aderir ao SNC, o estado ou o município deve elaborar um plano 
de cultura: documento que reúne diretrizes, estratégias e metas para suas políticas de 
cultura por um período de dez anos. 

Assim, pode receber recursos federais para o setor cultural e assistência técnica para 
a elaboração de planos, bem como ser incluído no Sistema Nacional de Informações 
e Indicadores Culturais (SNIIC). 

Entre os seus desafios estão democratizar o acesso a equipamentos culturais, 
espetáculos e livros; intensificar a formação de gestores, artistas e técnicos; 
reconhecer e promover a diversidade cultural; reduzir a informalidade do setor; ampliar 
o desenvolvimento de atividades de arte e cultura nas escolas; valorizar a produção 
artística; aumentar e qualificar o consumo cultural pela população; dinamizar o potencial 
econômico das atividades culturais; e aumentar os recursos financeiros para o fomento 
da cultura.

Previsto na Constituição Federal desde a aprovação da Emenda 48 em 2005, o PNC é 
fruto de pesquisas, estudos, debates e encontros participativos, como a Conferência 
Nacional de Cultura, o Conselho Nacional de Política Cultural, as Câmaras e os 
Colegiados Setoriais, Fóruns e Seminários. 

A Secretaria de Políticas Culturais (SPC) é a responsável pela implementação do 
PNC. Por meio da articulação entre as entidades do Sistema MinC, da transversalidade 
com outros ministérios – em especial Educação, Turismo e Comunicação – e ações 
da Cultura Digital, a secretaria garante a institucionalização de políticas culturais. 

planejar é preCiso Entre os objetivos do PNC estão: fortalecimento institucional 
e definição de políticas públicas que assegurem o direito 
constitucional à cultura; proteção e promoção do patrimônio 
e da diversidade das expressões culturais; ampliação 
do acesso à produção e fruição da cultura em todo o 
território; inserção da cultura em modelos sustentáveis de 
desenvolvimento socioeconômico; estabelecimento de um 
sistema público e participativo de gestão, acompanhamento 
e avaliação das políticas culturais.

O Ministério da Cultura (MinC) avança este ano na 
implantação do Sistema Nacional de Informações e 
Indicadores Culturais (SNIIC). A proposta é contar com 
uma plataforma de governança colaborativa. Gestores 
públicos, privados e cidadãos poderão se cadastrar 
e, a partir disso, postar informações sobre cultura. 
As informações postadas serão disponibilizadas em 
dados abertos e vão colaborar para mapeamento e 
monitoramento de metas do Plano Nacional de Cultura. 
Estão previstas a utilização de ferramentas de redes 
sociais georreferenciadas e aplicações para dispositivos 
móveis (tablets e smartphones).
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Aldeia Karioca na Conferência das Nações Unidas Rio +20
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Nacional da 
Cultura leia 
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página 20. 
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Selton Melo dirige e protagoniza a produção cinematográfica O Palhaço - Foto:  Divulgação ANCINE

A partir de agosto de 2012, cerca de mil 
obras brasileiras foram veiculadas nos 
16 canais monitorados pela agência 
Nacional do Cinema (Ancine), na 
comparação com 1.225 veiculações 
durante todo ano de 2011. Os números 
superam a meta de crescimento de 20% 
apresentada no Plano Nacional de Cultura. 
Para 2013, a Ancine prevê a estruturação 
do sistema de monitoramento da 
programação veiculada em canais de 
acesso condicionado. 

“É um mercado importante e novas 
oportunidades se abrem para a produção 
de conteúdo. Certamente assistiremos a 
um importante crescimento desse mercado, 
beneficiando a todos, desde a produção, 
passando pelos canais, até a distribuição e 
exibição, chegando ao público assinante”, 
diz o presidente da Associação Brasileira de 
Produtoras Independentes de TV (ABPI-TV), 
Marco Altberg.

Brasil aBre 
espaço no 
audiovisual

"Luz! Câmera! Ação!” Cada vez mais 
essa consagrada expressão se repete 
nos Sets das produtoras nacionais. É 
um dos frutos da implementação da Lei 
12.485/2011, a Lei da TV Paga, que 
gerou grande impacto no mercado de 
TV por assinatura. Com a abertura para 
novos competidores, a lei ampliou a 
oferta do serviço, estimulou a diminuição 
do preço final ao assinante, além de 
ter estabelecido cotas de conteúdos 
brasileiros no horário nobre dos canais 
de espaço qualificado. 

valoR REcoRDE
Os números refletem o bom momento 
do setor também no Fundo Setorial do 
Audiovisual (FSA) que, em 2012, teve 
à disposição R$ 205 milhões – valor 
recorde desde a criação do fundo – para 
investimento em projetos de cinema e TV. 
O FSA ocupa um papel central na política 
pública do audiovisual, constituindo a 
principal ferramenta de desenvolvimento 
do setor no Brasil.
 
Esse mecanismo introduziu um novo 
modelo de relacionamento com os 
agentes do mercado por meio de 
parcerias nas quais os resultados 
são compartilhados, realimentando a 
capacidade de investimento. Nesse 
sentido, o FSA é fundamental para 
responder aos desafios criados pela Lei 
da TV Paga.

fINaNcIamENTo
O impacto no mercado audiovisual 
também apareceu no aumento do 
parque exibidor a partir do Programa 
Cinema Perto de Você, que foi 
acompanhado pelo lançamento de 85 
filmes brasileiros nos cinemas.
 
A produção nacional está ocupando 
o mercado de forma continuada e 
consistente, com apoio de uma política 
pública que contempla todos os elos 
da cadeia econômica do audiovisual de 
forma articulada.

Instituído pela Lei 12.599/2012, o Cinema Perto 
de Você organiza-se em torno de um conjunto 
de mecanismos que inclui linhas financeiras para 
estimular os empreendimentos privados, recursos 
para a abertura de salas por prefeituras e governos 
estaduais nos municípios com até 100 mil 
habitantes e a desoneração fiscal para importação 
de equipamentos, por meio de um regime especial 
de tributação, o Recine.

http://www.ancine.gov.br/
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Paulo José em cena no filme O Palhaço 

O crescimento do parque exibidor foi acima da média nacional 
nas regiões Norte (9,73%), Nordeste (8,80%) e Sul (8,27%).

Em fevereiro, a Ancine credenciou 11 projetos 
envolvendo construção e modernização de 
240 salas de cinemas.

O parque de exibição brasileiro cresceu 
6,93% em 2012, com 2.515 salas no total. 

R$ 140 mi  para salas de empresas brasileiras

R$ 6 mi        para salas de pequenos exibidores

R$ 146 mI No ToTal, sENDo:
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Até abril de 2013, a Hemeroteca Digital da 
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) 
vai contar com 10 milhões de páginas 
digitalizadas e cerca de 2 mil jornais e 
revistas à disposição dos usuários de 
todo o Brasil. 

Inovar é fundamental para o aumento do 
número de leitores. Em 2012, quando 
foi lançada a Hemeroteca, a FBN 
disponibilizou digitalmente os periódicos 
(jornais e revistas) em domínio público que 
fazem parte de seu acervo. Foram 8,5 

BiBlioteCa naCional 
avança em programas 
que estimulam a leitura

Interior da Biblioteca Nacional (RJ) - Foto: Divulgação FNB

milhões de páginas de um total de 1,7 mil 
jornais e revistas disponibilizados. 

O fomento à leitura passa também por 
equipar bibliotecas. Em 2013, o Programa 
de Aquisição e Atualização de Acervos 
de Bibliotecas Públicas entrará em sua 
segunda etapa. Está prevista a criação da 
coleção do Livro de Baixo Preço. 

Nos dois programas, serão atendidas 
1.688 bibliotecas (distribuídas por 
1.529 municípios de todo o Brasil), 

moDERNIzação Em 1,5 mIl muNIcÍPIos

No ano passado, foram apoiadas 2.541 
bibliotecas públicas e comunitárias e 
pontos de leitura, com ações de ampliação 
de acervos e modernização, em 1.532 
municípios atendidos. Pela primeira vez, 
as bibliotecas escolheram os títulos de 
interesse. Foi criado, ainda, o Portal do 
Livro da FBN, no qual foram cadastrados 
títulos ofertados a baixo preço para que as 
bibliotecas pudessem escolher aqueles que 
mais interessavam para seus públicos. 

R$ 70 mIlhõEs Em REfoRmas

O prédio-sede da Biblioteca Nacional, no 
centro do Rio de Janeiro, passa, este ano, por 
obras de modernização e restauração, com um 
investimento de R$ 70 milhões. Serão reparados 
telhados e fachadas, substituídas redes elétricas, 
hidráulicas e de refrigeração e haverá a reforma 
do depósito de 16 mil m² na zona portuária do 
Rio. Mesmo com as reformas, os usuários não 
terão o atendimento interrompido. Continuarão 
acontecendo mostras, exposições, palestras e 
debates programados.

É meta do Plano Nacional de Cultura ampliar o número de livros 
lidos fora da escola por cada brasileiro, de 1,3 para 4 livros por ano.

num total de R$ 16 milhões para 
investimentos em acervos.

Haverá investimentos em mobiliário, 
desenvolvimento de novos serviços e 
qualificação de serviços já existentes; 
capacitação de profissionais e 
atualização tecnológica.

Ainda neste ano, profissionais do 
programa Agentes de Leitura serão 
treinados para atuar em comunidades 
indígenas e de cultura negra. A meta é 
chegar ao fim do próximo ano com quatro 
mil agentes em campo.

bRasIl é a EsTREla Da vEz
O Brasil é o convidado de honra na 
Feira de Frankfurt 2013. O Ministério 
da Cultura (MinC) e o Ministério das 
Relações Exteriores assinaram portaria 
interministerial criando o comitê 
organizador encarregado de coordenar 
a participação brasileira na feira, 
considerada o maior encontro mundial do 
setor editorial.

Sob coordenação do MinC, já estão 
em andamento os trabalhos para a 
preparação da exposição na feira. A 
ação envolve a FBN, o Ministério das 
Relações Exteriores e a Fundação 
Nacional das Artes (Funarte). O foco é 
preparar uma agenda diversificada de 
eventos culturais e apresentar a força 
da diversidade brasileira.

Para este e outros eventos internacionais, 
a FBN investiu em 2012 nos programas 
de tradução para livros de ficção, 
humanidades e literatura infantil e 
juvenil; de apoio à publicação nos 
países de língua portuguesa; residência 
de tradutores estrangeiros no Brasil e 
programa de intercâmbio de escritores 
brasileiros no exterior. Para este ano, 
essas ações serão ampliadas.

Serviço:
A Hemeroteca digital pode ser acessada no:  
http://hemerotecadigital.bn.br/.

Na BN Digital você encontra as mais 
variadas obras da memória cultural:
http://bndigital.bn.br/apresentacao.htm.
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Práticas aparentemente pequenas e 
comuns a muitos brasileiros, como baixar 
músicas e filmes da internet, ou aproveitar 
as tecnologias para veiculá-los em festas 
de aniversários, casamentos, bares, 
compartilhá-los com amigos – entre 
outras – são parte de um tema que tem 
gerado grandes discussões no Brasil e no 
mundo: Direitos Autorais. A importância 
do assunto é tamanha que conta com 
uma diretoria dentro do Ministério da 
Cultura (MinC) para tratar apenas dele: a 
Diretoria de Direitos Intelectuais (DDI).

Está previsto, neste semestre, o término 
dos estudos e o encaminhamento pelo 
MinC de uma proposta ao Congresso 
Nacional, que visa a repactuar o Instituto 
do Direito de Autor no Brasil – atualmente 
regido pela Lei de Direitos Autorais (LDA nº 
9.610/98) e repensar o papel do Estado 
nessa área.

Desde 2007, o MinC vem abrindo espaço 
à sociedade para debater e repactuar o 
instituto do direito de autor. Ao longo do 
processo de discussão da lei, a equipe da 
DDI contou, em diversos momentos, com 
a colaboração de especialistas, além de 
a minuta de anteprojeto de lei já ter sido 
posta em consulta pública na internet, 
ocasião em que os cidadãos puderam se 
manifestar e apresentar sugestões.

minC estuda 
reforma 
da lei de 
direitos 
autorais

O Instituto do Direito de Autor no Brasil é regido 
pela Lei de Direitos Autorais - LDA nº 9.610/98.

DEbaTEs
O MinC tem feito consultas aos 
movimentos ligados à Cultura Digital, de 
todo o Brasil, em Brasília e em São Paulo. 
Pauta desses encontros: a Cultura na 
Era da Internet. Nestas ocasiões, foram 
discutidos como usar o enorme potencial 
da rede e das novas tecnologias de 
informação e comunicação (conhecidas 
como TICs) para levar cultura e meios 
de produção a todos os brasileiros; e 
quais implicações a internet e as novas 
tecnologias trazem para a produção e 
difusão cultural. 

Busca-se, assim, um ponto de equilíbrio 
entre o respeito aos direitos dos criadores e 
a liberdade de acesso ou as possibilidades 
de uso, com a crescente disseminação de 
obras artísticas e intelectuais na internet.

Por meio do Fórum Nacional 
de Direito Autoral, o MinC 
reuniu artistas, autores, 
estudiosos, entidades, 
agentes econômico-culturais, 
representantes da sociedade 
civil e do setor cultural para 
debater a reforma da Lei de 
Direito Autoral no Brasil.

O Fórum Nacional de Direito Autoral foi lançado em 
2007 e surgiu de demandas geradas na Iª Conferência 
Nacional de Cultura (2005).
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drummond é foCo de 
projeto voltado a 18 mil 
alunos de esColas púBliCas

PEsquIsa E PREsERvação Da mEmóRIa

A FCRB é parceira daqueles que trabalham pela preservação e 
pesquisa da memória e da produção literária e humanística, assim 
como pelo fomento às iniciativas de reflexão e debate acerca da 
cultura brasileira. Organiza anualmente mais de 110 eventos entre 
seminários, mesas-redondas, conferências e cursos com o objetivo 
de divulgar seus trabalhos e promover o intercâmbio com outras 
organizações, além da difusão do conhecimento junto a especialistas 
e ao público em geral.

Funciona a partir de dois centros: o de pesquisa e o de memória e 
informação. O Centro de Pesquisa compreende as áreas de estudos 
ruianos, filologia, literatura brasileira, literatura de cordel, direito, história 
e políticas culturais comparadas. O Centro de Memória e Informação 
desenvolve atividades que atendem à sua missão de tratamento, 
preservação e difusão das diversificadas coleções de bens culturais 
sob sua guarda.

Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas da língua portuguesa, está 
sendo apresentado a alunos do ensino fundamental e médio de 18 mil escolas 
públicas do país por meio de kits pedagógicos com almanaques e guias do professor. 

Esta é uma ação do Projeto Memória, que será realizado pela fundação casa de 
Rui Barbosa (FCRB) este ano, em parceria com a Fundação Banco do Brasil (FBB) 
e com o copatrocínio da Petrobras.

Além do kit pedagógico, enviado a escolas da rede pública de ensino, cujos municípios 
têm parceria em outros projetos com a FBB, o projeto garante a distribuição de livro 
fotobiográfico e vídeo documentário sobre o autor a todas as bibliotecas públicas 
cadastradas na Biblioteca Nacional.

O projeto, iniciado em 1997, já homenageou o poeta Castro Alves, o escritor Monteiro 
Lobato, o jurista Rui Barbosa, o navegador Pedro Álvares Cabral, o presidente 
Juscelino Kubitschek, o sanitarista Oswaldo Cruz, o sociólogo Josué de Castro, 
dentre outras personalidades.

PRogRamE sua vIsITa
Situada em um vasto jardim de uma antiga 
chácara do bairro de Botafogo, no Rio de 
Janeiro, a edificação construída em estilo 
neoclássico foi residência de Rui Barbosa 
e de sua família até 1923. Em 1924, um 
ano após sua morte, o governo brasileiro 
comprou o imóvel, inclusive a biblioteca 
e o arquivo de Rui. Em 13 de agosto 
de 1930, o presidente Washington Luís 
inaugurava-a como o primeiro museu-
casa do Brasil, homenageando seu 
antigo líder político.

Seja por sua sede charmosa, seus 
acervos ou sua programação, visitar a 
FCRB é uma ótima dica para quem está 
no Rio de Janeiro.
 
Acesse o site e saiba como levar a 
Fundação Casa de Rui Barbosa até você.

Fachada da Fundação Casa de Rui Barbosa (RJ) - Foto: Divulgação Casa de Rui Barbosa

http://www.casaruibarbosa.gov.br/



funarte atua em 
todo o Brasil, Com 
todas as artes
Com o Prêmio Funarte Petrobras de Dança Klauss Vianna que 
recebeu, Suely Machado realiza o projeto Pequenos Atos de 
Rua e garante a continuidade do Grupo de Dança Primeiro Ato, 
que, no ano de 2012, completou 30 anos: “A Funarte, através 
do prêmio, tem sido um apoio fundamental para o grupo que 
tem em sua bagagem artística 16 espetáculos, 10 deles em 
repertório”, contou Suely. O projeto, contemplado em 2011, 
circulou pelo Brasil por ruas, praças e escolas.
 
Esse é só um exemplo de atuação da fundação Nacional de 
artes dentre tantas outras espalhadas pelo país. E este ano, a 
Funarte planeja reunir suas principais ações de apoio às artes 
em um único e abrangente programa, Brasil das Artes, com 
o objetivo de fomentar, difundir e valorizar a criação, produção 
e circulação dos produtos e bens artísticos que integram a 
diversidade da Cultura brasileira, no país e no exterior.
 
Dentre as diretrizes da Funarte estão apoiar e valorizar o artista, 
seja ele consagrado, iniciante, marginal, profissional ou amador 
e levar cultura para todo o território nacional, com um olhar 
sempre atento a áreas menos atendidas. Fomentar iniciativas 
culturais, que além de levarem arte ao público, ainda formem 
artistas e promovam a inclusão social, o respeito à diversidade 
cultural, acessibilidade, entre outros objetivos.
 
A Funarte atua com toda a gama de expressões artísticas e 
suas ramificações, sejam populares ou eruditas, individuais ou 
de coletivos, e assim por diante. Também fomenta a interação 
entre artistas, diferentes expressões e o reconhecimento 
da importância que as novas tecnologias trazem para o 
desenvolvimento artístico e das artes. 

Acesse o site e conheça as oportunidades que a Funarte oferece.

O Programa Interações Estéticas estimula a inclusão, a troca 
de conhecimento e a produção artística coletiva, por meio de 
oficinas, atividades formativas e criativas. Entre os exemplos 
bem-sucedidos estão as residências voltadas a crianças, 
jovens e adolescentes em situação de risco social, mulheres, 
comunidades LGBT, portadores de deficiência, entre outras 
iniciativas que aliam a arte à cidadania e à diversidade cultural.

http://www.funarte.gov.br

O Microprojetos Rio São Francisco tornou 
possível ações artísticas em mais de 500 
municípios da região. Foram contemplados 
1.029 projetos com prêmios no valor de R$ 15 
mil cada, para levar apresentações artísticas em 
regiões tradicionalmente desatendidas no país. 

Os Painéis Funarte de Música Popular 
possibilitaram a realização de oficinas de 
educação musical e formação de monitores em 
comunidades em situação de vulnerabilidade 
social. Uma das áreas beneficiadas com 
esta ação socioeducativa foi o Complexo do 
Alemão, no Rio de Janeiro.

A experiência da Funarte com as mais 
diferentes expressões artísticas brasileiras 
contribui também para a realização de 
iniciativas sobre arte brasileira em outros 
países. Leia na página 23 sobre o Ano do 
Brasil em Portugal.

O Prêmio Funarte de Concertos Didáticos levou música de 
concerto para as escolas públicas.

No ano do centenário do Rei do Baião, um dos destaques foi 
o Prêmio Funarte Centenário de Luiz Gonzaga. Investimento 
de cerca de R$ 1,7 milhão.

Em 2012, a Funarte criou o Prêmio Nelson Brasil Rodrigues: 100 Anos 
do Anjo Pornográfico, em homenagem ao centenário do dramaturgo.

No intuito de preservar a arte circense, a Funarte realiza cursos 
de formação e qualificação pela Escola Nacional de Circo.
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Uma das mais importantes obras da arte moderna brasileira, 
A Primeira Missa no Brasil, de Candido Portinari, poderá ser 
apreciada por todos os cidadãos a partir de abril. O Instituto 
Brasileiro de Museus (Ibram) adquiriu a tela, produzida em 
1948, e que fará parte do acervo do Museu Nacional de Belas 
Artes, no Rio de Janeiro, onde estará disponível para visitação.

A aquisição faz parte do Plano Nacional Setorial de Museus, 
que estabelece a preservação, aquisição e democratização de 
acervos. A iniciativa do Ibram visa garantir a permanência da 
obra no país, o que vai valorizar a produção artística nacional e 
possibilitar o acesso à obra para a população brasileira.

E tem mais novidades para este ano. Dentre as principais ações 
do Ibram previstas para 2013, estão quatro editais do Programa 
de Fomento Ibram, abertos para iniciativas de museologia social; 
preservação da memória do esporte olímpico; preservação da 
memória brasileira e preservação do patrimônio museológico.   

iBram 
Compra "a 
primeira 
missa no 
Brasil", de 
portinari

Reprodução do painel de Candido Portinari, realizado em 1948 em têmpera sobre tela - Foto: Divulgação/JA

http://www.museus.gov.br/premios-e-editais/programa-de-fomento-2012/

joRNaDa muNDIal Da juvENTuDE
A exemplo do que foi feito durante 
a Conferência Rio+20 em 2012, o 
Ibram mobilizará os museus do Rio de 
Janeiro para que sejam desenvolvidas 
programações especiais voltadas para 
receber as cerca de 4 milhões de 
pessoas esperadas para a 28ª Jornada 
Mundial da Juventude. O evento da 
igreja católica será realizado entre 23 e 
28 de julho. O Museu Nacional de Belas 
Artes (MNBA/Ibram) receberá a mostra 
oficial da Jornada Mundial da Juventude, 
com obras do acervo do Vaticano com 
expoentes das artes renascentistas, 
como Michelangelo e Rafael.

11ª sEmaNa NacIoNal DE musEus
Para comemorar o Dia Internacional de 
Museus (18 de maio), o Ibram promove 
todos os anos a Semana Nacional de 
Museus, que ocorrerá entre os dias 
13 e 19 de maio e está na 11ª edição. 
Instituições museológicas de todo o 
país promoverão eventos em torno do 
tema Museus (memória + criatividade) = 
mudança social. 

você sabIa?

O Ibram é 
responsável pela 
administração direta 
de 30 museus 
espalhados por 
todo o país.

Instalação pertencente ao acervo do Museu da Maré (RJ) - Foto: Divulgação Ibram
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governo federal reCupera 
patrimônio históriCo: 
investimento reCorde

Qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar, aos órgãos responsáveis 
pela preservação, o tombamento de bens culturais e naturais. #Iphan

Nos próximos três anos, por meio do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 
das Cidades Históricas), serão investidos R$ 1 bilhão em preservação do patrimônio 
histórico brasileiro. É um aporte inédito. A primeira parcela desses recursos, no montante 
de R$ 300 milhões, estará em execução este ano. Cidades brasileiras consideradas 
patrimônio da humanidade e que entregaram plano de ações para acessar recursos 
estão na lista dos primeiros a receber investimentos.

A estratégia do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional), entidade vinculada ao Ministério da Cultura e responsável pela 
preservação do patrimônio cultural brasileiro, é aliar o desenvolvimento 
social, econômico e urbano à recuperação do patrimônio nacional. Há uma 
ação entre os diferentes níveis de governo e sociedade para reposicionar o 
patrimônio cultural no âmbito das políticas públicas. O patrimônio está em alta, 
deixou de ser apenas uma agenda pública para entrar no dia a dia da sociedade. 
 
Estão sob a tutela do Iphan, atualmente, mais de 45 mil bens imóveis tombados, 
inseridos em 97 núcleos históricos protegidos. Também é da responsabilidade do Iphan 
a salvaguarda de 25 bens culturais registrados como patrimônio cultural em todo o país. 

Acesse o site do Iphan e saiba mais sobre a preservação do patrimônio brasileiro.

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarpaginainicial.do

Pelas ruas e casas históricas de Olinda, o frevo, Patromônio Imaterial da Humanidade, dita o Carnaval - Foto:  Passarinho, Arquivo Prefeitura de Olinda

você sabIa?

O Rio de Janeiro é a primeira cidade do mundo a receber o título da 
Unesco de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural. 

O Frevo, a Expressão Artística do Carnaval do Recife, é Patrimônio 
Cultural Imaterial da Humanidade.  

Esses reconhecimentos pela Unesco foram alcançados no ano de 
2012 e mostram uma das áreas de atuação do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que trabalha junto à Unesco 
para a candidatura do patrimônio cultural brasileiro aos títulos de 
Patrimônio da Humanidade.
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prêmios fortaleCem a 
Cultura indígena

O Prêmio Culturas Indígenas 4ª Edição – Raoni Metuktire 
vai premiar este ano 100 iniciativas de todo o país que 
tenham como objetivo o fortalecimento das expressões 
culturais de povos e comunidades. Com o patrocínio da 
Petrobras, por meio da Lei Rouanet, o investimento é de 
R$ 1,6 milhão.

Criado em 2006 e realizado por meio da secretaria da 
Cidadania e da Diversidade Cultural (SCDC), em 
parceria com organizações da sociedade civil e com o 
Colegiado Setorial de Culturas Indígenas, a cada edição 
o prêmio se faz por meio de uma instituição. Este ano, a 
proponente é a Articulação dos Povos Indígenas da Região 
Sul (Arpinsul).

Nas três edições anteriores foram feitas homenagens 
aos líderes Angelo Cretã (2006), Xicão Xukuru (2007) 
e Marçal Tupã-Y (2009). Já foram reconhecidas e 
premiadas 276 iniciativas. 

Além do prêmio, mais ações valorizam os povos indígenas: 
encontros realizados em 2012, como o Seminário Culturas 
Indígenas na Rio+20, a inserção do Plano Setorial para as 
Culturas Indígenas no Plano Nacional de Cultura (sancionado 
em 2010), a ampliação do número dos Pontos de Cultura 
Indígenas, iniciados pelo MinC em 2012, e a participação 
em eventos como o WaKá, realizado no Memorial Darcy 
Ribeiro, no Campus da Universidade de Brasília (UnB).

O Ministério da Cultura tem debatido políticas públicas 
para as culturas indígenas, segurança alimentar e 
indigenismo no Brasil. Também é parceiro do Centro de 
Desenvolvimento Sustentável da UnB na realização de 
mestrado sobre Sustentabilidade junto a Povos e Terras 
Indígenas. Criado em 2010, o projeto oferece 50% das 
vagas de especialização para indígenas e já beneficiou 13 
que terminaram em 2012 seu curso de pós-graduação. 

minC Conta Com 
Comitê lgBt

Até 31 de julho, o Comitê Técnico de 
Cultura LGBT do Ministério da Cultura 
(MinC) deverá apresentar relatório com 
as indicações de diretrizes, ações e 
estratégias referentes à política cultural 
voltada ao segmento.

Em 12 de novembro de 2012, atendendo 
ao programa Brasil sem Homofobia, 
o MinC publicou portaria que criou o 
comitê, composto por representantes do 
Ministério, secretarias do Governo Federal, 
cinco representantes da sociedade civil e 
dois do meio acadêmico. A coordenação 
é da secretaria da cidadania e da 
Diversidade cultural do minc.

Objetivos do colegiado: propor diretrizes, 
ações e estratégias de atuação para o 
fomento, reconhecimento, valorização, 
intercâmbio e difusão das produções, 
manifestações e expressões artísticas e 
culturais de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais e demais grupos da 
diversidade sexual. 

O comitê também terá a função de 
acompanhar e monitorar as ações do 
MinC que tenham como foco a população 
LGBT ou que tratem de questões relativas 
à diversidade sexual, considerando 
sempre os recortes étnico-raciais, 
geracionais e de pessoas com deficiência, 
além de contribuir para a produção de 
conhecimento sobre a cultura LGBT.

Cortejo da TEIA de 2008 (DF) - Foto: TT Catalão

16ª Parada do Orgulho Gay (SP) - Foto: Elisabete Alves

Com oito anos de existência e mais de 
3.662 Pontos de Cultura espalhados pelo 
Brasil, o Programa Cultura Viva passa por 
um redesenho para atender às novas 
demandas que surgiram e para expandir 
o programa já este ano. 

Reunidos em Brasília, cerca de 200 
pessoas – entre representantes de 
Pontos de Cultura, secretários de Cultura 
e lideranças da área – discutiram, em um 
seminário, o redesenho do programa, em 
dezembro passado. 

O uso da internet para fortalecer a cultura 
nacional também está presente em Ilhéus, 
na Bahia, onde a comunidade Thydêwá 
desenvolveu um portal interétnico para as 
comunidades indígenas.

Para este ano, foi aprovada uma agenda 
de trabalho para dar continuidade ao 
processo do redesenho do Cultura 
Viva, que começou nos anos de 2006 
e 2007. Neste período, foram realizadas 
pesquisas de avaliação do desempenho 
dos Pontos de Cultura pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), uma 
das instituições parceiras nos trabalhos 
de aperfeiçoamento do Cultura Viva. q
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Programa criado em 2004 e coordenado pela 
Secretaria da Cidadania e da Diversidade 
Cultural do Ministério da Cultura (SCDC/MinC).
 
As principais mudanças propostas são: 
• A ampliação do conceito dos Pontos de 
Cultura, que passa a aceitar o trabalho 
de grupos e coletivos culturais sem a 
necessidade de terem CNPJ; 
• A busca de outros instrumentos jurídicos 
para instrumentalizar a parceria do MinC com 
os Pontos de Cultura e grupos culturais; 
• A ampliação da atuação dos Pontões de 
Cultura, que poderão operar como parceiros 
do MinC no reconhecimento de novos Pontos 
de Cultura, grupos e coletivos culturais; 
• A assinatura de um protocolo do Programa 
Cultura Viva com os estados, no âmbito 
do Sistema Nacional de Cultura (SNC), 
que permita o conveniamento de todas as 
demais ações do programa com os estados 
e municípios; 
• A elaboração de uma estratégia do 
programa para alcançar a meta estabelecida 
pelo Plano Nacional de Cultura (PNC), de 
levar o apoio do MinC a 15 mil Pontos de 
Cultura até o ano de 2020.

agENDa 2013 prevê reunião com os 
Pontões; reunião de gestores de Pontos 
de Redes; criação da Comissão para a 
realização da Teia 2013; criação do Glossário 
do Programa Cultura Viva; seminário da rede 
dos pesquisadores; encontro dos projetos 
com universidades parceiras e potenciais 
parceiras; mapeamento das metodologias 
desenvolvidas nos Pontos de Cultura; reunião 
do Grupo de Trabalho do Cultura Viva para 
nova análise do projeto do Redesenho já com 
as contribuições do seminário.

Pontão de Multiplicação Cultural Preservarte (ES) - Foto: João Neiva, Acervo SCDC

Por meio da realização de convênios com 
o MinC, Pontos de Cultura surgiram como 
estímulo a iniciativas culturais já existentes.
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Confira o orçamento do minC 
para 2013

mINIsTéRIo aDoTa PRogRama DE PacTuação DE DEsEmPENho 

Uma nova cultura na gestão de recursos com melhor performance e mais transparência no 
uso das verbas é o que promete o Programa de Pactuação de Desempenho no Ministério 
da Cultura (MinC), instituído em dezembro de 2012 e que entra em vigor em 2013. 

O enfoque do programa é uma execução mais bem distribuída do orçamento durante o 
ano, evitando acúmulo de trabalho para os últimos meses e possibilitando uma melhor 
programação dos gestores na realização de seus projetos, com a visualização das ações e 
o estabelecimento de metas e cronogramas. Os compromissos de desempenho e gestão 
foram pactuados pelos gestores de cada unidade do Ministério.

Concomitantemente à implantação do Programa de Pactuação de Desempenho, o MinC 
contará com a consultoria da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade. 
O objetivo é pensar o MinC de uma maneira mais estratégica, redesenhando atribuições e 
analisando como cada área contribui para atingir as metas do Plano Nacional de cultura 
(PNC). Até o fim deste ano, o objetivo é fazer com que a gestão interna do MinC melhore 
e que programas e ações estejam mais perto da sociedade, nos estados e municípios.

* Valores referentes ao autógrafo da LOA 2013

R$ 2.838.109.246,00
Lei Orçamentária Anual (LOA)

R$ 721.013.187,00 
Emendas parlamentares*

R$ 207.067.000
Emendas individuais

R$ 190.000.000
Comissões

R$ 175.496.187
Bancadas

R$ 148.450.000
Relator geral

saiba mais na página 28!

siga-nos nas redes e 
no novo site

O Ministério da Cultura (MinC) abre suas portas para conversar 
com a sociedade. Foi o primeiro órgão da administração pública 
federal a criar um perfil na Twittosfera. A conta @culturagovbr 
tem mais de 132 mil seguidores diretos e outros 200 mil indiretos 
por meio dos perfis institucionais das fundações e instituições 
vinculadas, secretarias, representações regionais e programas.
 
Este ano, o MinC fortalece a aproximação com os cidadãos por 
meio dos seus canais de comunicação, novo site e atuação em  
mídias sociais.

Uma plataforma aberta de monitoramento do Plano Nacional de 
Cultura (PNC) permitirá que cada cidadão acompanhe o estado 
e a evolução das 53 metas do PNC.

Vale-Cultura, Sistema Nacional de Cultura, Lei Rouanet, Pontos 
de Cultura, CEUs, Cultura Viva, Direitos Autorais e tantos outros 
programas, projetos, ações e notícias de interesse público 
contribuem para o reconhecimento da cultura nacional como 
um elo que aproxima a sociedade e a torna forte para dialogar 
diretamente com o poder público.

Participe. Informação é cultura; cultura é informação.

Com mais de 4,1 mil fotos publicadas, o perfil no MinC no Flickr está com mais de 
40.439 visualizações na rede. http://www.flickr.com/photos/ministeriodacultura.

A TV MinC possui mais de 1,4 mil vídeos no Youtube. Somando mais de 682 
mil visualizações.  http://www.youtube.com/user/ministeriodacultura.
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Endereço: Palácio Gustavo Capanema
Rua da Imprensa, nº 16, 2º andar – Centro
CEP: 20030-120 – Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21) 3733-7100;  (21) 3733-7103 | Fax: (21) 3733-7129
E-mail Gabinete:  <gabinete.rj@cultura.gov.br>
Atendimento: <pronac.rj@cultura.gov.br>
Atendimento telefônico: 9h às 18h
Atendimento presencial: 14h às 17h

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 940, Santo Agostinho 
CEP: 30170-111 – Belo Horizonte/MG
Tel.: (31) 3055-5900 / 5901 | Fax: (31) 3055-5929
Horário de Atendimento: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h
Atendimento Lei Rouanet: 2ª a 6ª feira, das 14h às 17h
Boletim Teia Cultural <divulgacaomg@cultura.gov.br>
Twitter: http://twitter.com/mincmg

Endereço: Rua do Bom Jesus, 237 - Bairro do Recife
CEP: 50030-170 – Recife/PE
Tel.: (81) 3117-8430 | Fax: (81) 3117-8450
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h
Atendimento Lei Rouanet: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h
E-mail: nordeste@cultura.gov.br
Twitter: http://twitter.com/mincnordeste
Blog: http://culturadigital.br/mincnordeste

Endereço: Rua Ignacio Acioly, nº 6, 
(antiga Rua da Ordem Terceira), Pelourinho
CEP 40.026-260 – Salvador/BA
Tel.: (71) 8366-1090
E-mail: representacaobahia@cultura.gov.br

Tel.: (68) 2106-8500 / 8501 ou 
(61) 9646-6281

E-mail: regionalnorte@cultura.gov.br

Endereço: Rua André Puente, nº 441, sala 604 – Bairro Independência
CEP: 90035-150 – Porto Alegre/RS
Tel.: (51) 3204-7600 / 7610 | Fax: (51) 3204-7629
Atendimento ao público: 2ª a 6ª feira, das 9:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30.
Atendimento ao Pronac: 2ª a 6ª feira, das 14:00 às 17:30.
Pronac <atendimentopronacsul@cultura.gov.br>
Pontos de Cultura <pontosdeculturasul@cultura.gov.br>
Informativo eletrônico <comunicacaosul@cultura.gov.br>
Regional Sul <regionalsul@cultura.gov.br>

Endereço: Avenida Governador José Malcher, nº 474 
Bairro de Nazaré
CEP: 66035-100 – Belém/PA
Tel.: (91) 3222-7235 | Fax: (91) 3224-0699
Horário de atendimento: das 9h às 12h e das 14h às 18h

Horário de atendimento: das 9h às 12h e das 14h às 18h

E-mail: regionalnorte@cultura.gov.br

REPRESENTAÇÃO REGIONAL DO NORTE

REPRESENTAÇÃO REGIONAL BAHIA | SERGIPE

REPRESENTAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS

REPRESENTAÇÃO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO | ESP[IRITO SANTO
REPRESENTAÇÃO REGIONAL DO SUL

ESCRITÓRIO NO ACRE

Endereço: Rua Formosa, 367, 21º andar, Ed. CBI Esplanada, Centro
CEP: 01049-911 – São Paulo/SP
Tel.: (11) 2766-4300 | Fax: (11) 2766-4309
Horário de atendimento por telefone: das 9h às 18h de 2ª a 6ª feira
Horário de atendimento ao público: das 9h às 13h
E-mail: atendimento.sp@cultura.gov.br
Atendimento Pronac: <atendimento.sp@cultura.gov.br>
Twitter: http://twitter.com/RRSPMinC

REPRESENTAÇÃO REGIONAL DE SÃO PAULO

REPRESENTAÇÃO REGIONAL DO NORDESTE

CEP: 69900-643 - Rio Grande/AC

você coNhEcE as REPREsENTaçõEs REgIoNaIs Do mINc? 

As Representações Regionais divulgam, acompanham e esclarecem as políticas definidas e implementadas 
pelo Ministério da Cultura. Ajudam na realização de eventos, seminários, palestras, fazem visitas a entidades 
conveniadas com o mininstério para fiscalizar e ajudar a condução de seu trabalho.   

Veja onde está a Representação mais próxima de você.
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     seCretarias e vinCuladas

secretaria de articulação Institucional – saI
Endereço: Esplanada dos Ministérios Bloco B, 3º andar
CEP: 70068-900 Brasília-DF
Tel.: (61) 2024 2335 / 2336
E-mail: sai@cultura.gov.br

secretaria do audiovisual – sav
Endereço: Edifício Parque Cidade Corporate – 
SCS Quadra 09 Lote C Torre B, 8º Andar
CEP: 70308-200 Brasília-DF
Tel.: (61) 2024-2871
E-mail: audiovisual@cultura.gov.br

secretaria da cidadania e da Diversidade cultural – scDc
Endereço: Edifício Parque Cidade Corporate – 
SCS Quadra 09 Lote C Torre B, 9º Andar
CEP: 70308-200 Brasília-DF
Tel.: (61) 2024-2936
E-mail: gabinete.scdc@cultura.gov.br

secretaria da Economia criativa
Endereço: Edifício Parque Cidade Corporate – 
SCS Quadra 09 Lote C Torre B
CEP: 70308-200 Brasília-DF
Tel.: (61) 2024-2942 / 2955
Fax: (61) 2024-2633
E-mail: sec.gab@cultura.gov.br

secretaria de fomento e Incentivo à cultura – sEfIc
Endereço: Esplanada dos Ministérios Bloco B, 1º andar
CEP: 70068-900 Brasília-DF
Tel.: (61) 2024-2113 / 2112
Fax: (61) 2024-2116
E-mail: gabinetesefic@cultura.gov.br

secretaria de Políticas culturais – sPc
Endereço: Edifício Parque Cidade Corporate – SCS Quadra 09 Lote 
C Torre B, 10º Andar
CEP: 70308-200 Brasília-DF
Tel.: (61) 2024-2144
E-mail: politicas.culturais@cultura.gov.br

auTaRquIas

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan
Tel.: (61) 2024-5500 / 2024-5502
Fax: (61) 2024-5514
E-mail: gab@iphan.gov.br

Instituto brasileiro de museus – Ibram
Tel.: (61) 3521-4002 / 4005
E-mail: presidencia@museus.gov.br

agência Nacional do cinema – aNcINE
Tel.: (21) 3037-6001 / 6002 / 6003
E-mail: gabinete.presidencia@ancine.gov.br 
e agenda.presidencia@ancine.gov.br

fuNDaçõEs

fundação casa de Rui barbosa – fcRb
Tel.: (21) 3289-4602
Fax: (21) 3289-4690
E-mail: fcrb@rb.gov.br

fundação cultural Palmares – fcP
Tel.: (61) 3424-0108
Fax: (61) 3326-0242
E-mail: chefiadegabinete@palmares.gov.br

fundação Nacional de artes – funarte
Tel.: (21) 2279-8004 / 8003
Fax: (21) 2532-3431
E-mail: gabinete@funarte.gov.br

fundação biblioteca Nacional – fbN
Tel.: (21) 2240-8079 / 2220-1994
Fax: (21) 2220-4173
E-mail:presidencia@bn.br
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