
 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Ministério da Cultura 
Representação Regional Norte 

O Tacacá é uma iguaria da região 

amazônica, em particular do Acre, Pará, 

Amazonas, Rondônia e Amapá. É 

preparado com um caldo fino de cor 

amarelada chamado tucupi, sobre o qual 

se coloca goma, camarão e Jambu. Serve-

se muito quente, temperado com sal e 

pimenta, em cuias.  

                   Para mais informações, acesse: 
 

 

 

         Facebook                      Twiter                      Blog 

 

                                         Tacacá 

Sexta-feira– 29.08.2014 

http://www.twitter.com/MinC_Norte
http://regionalnorteminc.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Minist%C3%A9rio-da-Cultura-Regional-Norte/276693799012812?ref=hl
http://www.twitter.com/MinC_Norte
http://regionalnorteminc.wordpress.com/
http://www.grupoescolar.com/pesquisa/culinaria-da-regiao-norte-do-brasil.html


 
 

Notícias MIN 
 

Oficinas – Editais Conexão Cultura Brasil 
 

No último dia 26, foi realizada oficina de esclarecimento dos editais CONEXÃO CULTURA BRASIL na 
cidade de Belém (PA), onde houve participação da Chefe Substituto da Representação Regional Norte 
(RRN/MinC), Alberdan Batista, em uma parceria com a Incubadora Pará Criativo. 
 

 
 

 
Atualização de Dados 

 
A Representação Regional Norte do Ministério da Cultura iniciou o processo de atualização do seu 
banco de dados. Para o êxito de nossa campanha, contamos cordialmente com a participação de todos 
ao responder nossa breve pesquisa, com o objetivo de melhorar nosso desempenho e atuação na 
sociedade. O processo de recadastramento é rápido, simples e pode ser feito através do site: 
http://migre.me/ldfmj.  
 

 

 

 

                               

Notícias do MinC Norte 

http://migre.me/ldfmj


 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Trabalho debaterá Regulamentação na 
Política Nacional de Cultura Viva 

 

Seminário Discute Diretrizes do Museu 

de Cultura e Memória Afrodescendente  

Ministério Publica Cartilha Para Tirar 

Dúvidas sobre Mais Cultura nas Escolas 

O Ministério da Cultura acaba de lançar 
o Manual de Desenvolvimento das 
Atividades sobre o Programa Mais 
Cultura nas Escolas. O documento, em 
formato de cartilha, publicado na última 
segunda-feira 25, auxiliará gestores e 
secretários a esclarecer dúvidas sobre a 
implantação do programa. 

 

Público de Cinema cresce 10% no 

Primeiro Semestre 

                               

Notícias do MinC 

http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques1/-/asset_publisher/2yVVERAAql7M/content/grupo-de-trabalho-debatera-regulamentacao-da-politica-nacional-de-cultura-viva/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques1/-/asset_publisher/2yVVERAAql7M/content/grupo-de-trabalho-debatera-regulamentacao-da-politica-nacional-de-cultura-viva/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques1/-/asset_publisher/2yVVERAAql7M/content/seminario-discute-diretrizes-do-museu-da-cultura-e-memoria-afrodescendente/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2yV
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques1/-/asset_publisher/2yVVERAAql7M/content/seminario-discute-diretrizes-do-museu-da-cultura-e-memoria-afrodescendente/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2yV
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques1/-/asset_publisher/2yVVERAAql7M/content/ministerio-publica-cartilha-para-tirar-duvidas-sobre-mais-cultura-nas-escolas/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques1/-/asset_publisher/2yVVERAAql7M/content/ministerio-publica-cartilha-para-tirar-duvidas-sobre-mais-cultura-nas-escolas/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1171222/manualdesenvolvimento_maisculturanasescolas_periodo+eleitoral_19-08.pdf/ecf78e5c-f9bd-4528-a427-a1c906d12c56
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1171222/manualdesenvolvimento_maisculturanasescolas_periodo+eleitoral_19-08.pdf/ecf78e5c-f9bd-4528-a427-a1c906d12c56
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1171222/manualdesenvolvimento_maisculturanasescolas_periodo+eleitoral_19-08.pdf/ecf78e5c-f9bd-4528-a427-a1c906d12c56
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques1/-/asset_publisher/2yVVERAAql7M/content/publico-de-cinema-cresce-10-no-primeiro-semestre/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2yVVERAAql7M%26p_p_lifecycle%25
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques1/-/asset_publisher/2yVVERAAql7M/content/publico-de-cinema-cresce-10-no-primeiro-semestre/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2yVVERAAql7M%26p_p_lifecycle%25


 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Editais  

Projetos de composição, arranjos, shows, 

vídeos, discos, arquivos audiovisuais, sites, 

revistas, pesquisas, mapeamentos, seminários, 

ciclo de debates, palestras, oficinas e cursos 

livres sobre a cultura hip hop poderão ser 

premiados pelo Ministério da Cultura (MinC). 

Edital lançado nesta segunda-feira (25/8) 

escolherá 170 iniciativas culturais inéditas, 

distribuindo 20 prêmios de R$ 20 mil para 

instituições privadas sem fins lucrativos e 150 

prêmios no valor de R$ 14,3 mil para pessoas 

físicas ou coletivos.  

Edital premiará Iniciativas Voltadas ao Hip Hop  
 

Projetos de composição, arranjos, shows, 

vídeos, discos, arquivos audiovisuais, sites, 

revistas, pesquisas, mapeamentos, seminários, 

ciclo de debates, palestras, oficinas e cursos 

livres sobre a cultura hip hop poderão ser 

premiados pelo Ministério da Cultura (MinC). 

Edital lançado nesta segunda-feira (25/8) 

escolherá 170 iniciativas culturais inéditas, 

distribuindo 20 prêmios de R$ 20 mil para 

instituições privadas sem fins lucrativos e 150 

prêmios no valor de R$ 14,3 mil para pessoas 

físicas ou coletivos.  

Funarte Concede 45 Bolsas para Artistas e produtores 
negros 

 

http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques1/-/asset_publisher/2yVVERAAql7M/content/edital-premiara-iniciativas-ligadas-ao-hip-hop/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2yVVERAAql7M%26p_p_lifecycle%3D
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques1/-/asset_publisher/2yVVERAAql7M/content/funarte-concede-45-bolsas-de-ate-r-150-mil-para-artistas-e-produtores-negros/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques1/-/asset_publisher/2yVVERAAql7M/content/funarte-concede-45-bolsas-de-ate-r-150-mil-para-artistas-e-produtores-negros/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fnoticias-destaques1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2


 

 

 

Prêmio patrimônio cultural dos povos e 

comunidades tradicionais de matriz Africana  

 Outros Editais Abertos: 

 Edital Comunica Diversidade 

 Edital Conexão Cultura Brasil - Intercâmbios 

 Edital Conexão Cultura Brasil - Negócios  

 Bolsas para artistas e produtores negros 

 Edital Prêmio Cultura Hip Hop 2014 

 Prêmio Composição Clássica 

 

Acesse nossa Página do MinC – Regional Norte no Twiter e fique por dentro de 

outras novidades Culturais! 

 

http://www.palmares.gov.br/?p=33471
http://www.palmares.gov.br/?p=33471
http://www.funarte.gov.br/teatro/lancado-o-edital-do-premio-funarte-de-teatro-myriam-muniz2014/
http://www.palmares.gov.br/?p=33718
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/id/1199262
http://www.funarte.gov.br/edital/bolsa-funarte-de-fomento-aos-artistas-e-produtores-negros/
http://www.funarte.gov.br/edital/edital-premio-cultura-hip-hop-2014/
http://www.funarte.gov.br/edital/premio-funarte-de-composicao-classica-2014/
https://twitter.com/MinC_Norte
http://www.twitter.com/MinC_Norte


 

   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 
 
 

                               

Região Norte 

Filmoteca Acreana destaca filmes nacionais 
nesta semana 

 

 
Confira também a programação infantil que se estende até 

sábado (30). 

 
 
 

 

Acre 

 

Visitantes poderão observar lua com 
telescópios no Museu Sacaca 

Os amapaenses curiosos em olhar a lua e outros 
objetos celestes vão ter a oportunidade de 
participar do "Observando em Latitude 0°" no 
domingo (31), no horário de 19h30 às 21h. No 
espaço de exposição a céu aberto dento do Museu 
Sacaca, em Macapá. A entrada é franca.

 

Amapá 

 

Programação do 

Convergência 2014 é 

divulgada pelo Sesc de 

Palmas 

 

1'E Canto Aleluia para o Ar ou a Poética 
do Invisível' é um dos vídeos da mostra 

Convergência 2014. 

A programação do Convergência 

2014, projeto realizado pelo 

Serviço Social do Comércio (Sesc) 

de Palmas, já foi divulgada e está 

disponível no site da mostra. Para 

a terceira edição, que acontece 

este ano, foram escolhidos cinco 

projetos do Tocantins, 10 de 

outros estados, além de cinco 

vídeos (registros de 

performances). O evento começa 

na próxima sexta-feira (29) e vai 

até domingo (31). 

 

Tocantins 

 

Programação do cinema 
de Boa Vista reúne nove 

filmes. Confira AQUI! 

Roraima 

 

http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2014/08/filmoteca-acreana-destaca-filmes-nacionais-nesta-semana.html
http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2014/08/filmoteca-acreana-destaca-filmes-nacionais-nesta-semana.html
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2014/08/visitantes-poderao-observar-lua-com-telescopios-no-museu-sacaca.html
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2014/08/visitantes-poderao-observar-lua-com-telescopios-no-museu-sacaca.html
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2014/08/programacao-do-convergencia-2014-e-divulgada-pelo-sesc-de-palmas.html
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2014/08/programacao-do-convergencia-2014-e-divulgada-pelo-sesc-de-palmas.html
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2014/08/programacao-do-convergencia-2014-e-divulgada-pelo-sesc-de-palmas.html
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2014/08/programacao-do-convergencia-2014-e-divulgada-pelo-sesc-de-palmas.html
http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2014/08/programacao-do-cinema-de-boa-vista-reune-nove-filmes-veja-lista.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palco Giratório começa a 

circular em Rondônia neste 
domingo (31) 

 

Há 17 anos o Palco Giratório permanece 
como uma ação ímpar no cenário cultural 
brasileiro, reafirmando em cada edição o 
compromisso com o desenvolvimento, a 
transformação e a difusão das artes cênicas 
a partir da circulação de espetáculos, 
grupos e coletivos de teatro, dança, circo e 
intervenções pelo Brasil. 

Rondônia 

 
UFPA realiza I Encontro de 

Antropologia Visual da América 
Amazônica 

 
O Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas (IFCH) da Universidade Federal 
do Pará promove nos dias 4, 5 e 6 de 
novembro o I Encontro de Antropologia 
Visual da América Amazônica - EAVAAM. 
O Encontro é voltado para professores, 
pesquisadores, estudantes e profissionais 
da área e é uma iniciativa do Grupo de 
Pesquisa em Antropologia Visual e da 
Imagem – Visagem. O principal objetivo 
do evento é divulgar, fomentar e discutir 
pesquisas e produções que estão sendo 
realizadas no Brasil e em toda América 
Amazônica acerca da Antropologia Visual. 

 

TV Cultura lança edital de audiovisual 
para produções paraenses. Inscrições 

de 18 de agosto a 1 de outubro na 
Fundação de Telecomunicações do 

Pará. 

Saiba mais! 

 

Pará 

 

Amazonas e Inpa inauguram Oficina 
Escola de Ukulelê 

O projeto do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (Inpa/MCTI), em parceria com 
o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
(INCT) Madeiras da Amazônia, “Construindo 
instrumento musical com madeiras da 
Amazônia”, que utiliza madeira caída para a 
confecção de instrumentos musicais, tem 
colhido bons frutos. O instituto e a Prefeitura 
de Presidente Figueiredo (AM) inaugurou na 
última semana uma Oficina Escola de 
Ukulelê.O objetivo do projeto é despertar a 
vocação científica e oportunizar a estudantes 
de ensino médio a vivência com 
pesquisadores. Outra vantagem do programa 
é despertar ainda na educação básica a 
curiosidade dos alunos e a disciplina que o 
conhecimento científico requer. Também é 
um vasto campo para “identificar talentos”. 
Muitos deles se interessam por cursar uma 
graduação e alguns seguem a carreira 
científica. 

Amazonas 

 

http://www.fecomercio-ro.com.br/lerNoticias.php?news=3830
http://www.fecomercio-ro.com.br/lerNoticias.php?news=3830
http://www.fecomercio-ro.com.br/lerNoticias.php?news=3830
http://guiart.com.br/noticias_interna.php?id=3410&cat=DIV
http://guiart.com.br/noticias_interna.php?id=3410&cat=DIV
http://guiart.com.br/noticias_interna.php?id=3410&cat=DIV
http://guiart.com.br/noticias_interna.php?id=3411&cat=DIV
http://guiart.com.br/noticias_interna.php?id=3411&cat=DIV
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2014/08/amazonas-e-inpa-inauguram-oficina-escola-de-ukulele
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2014/08/amazonas-e-inpa-inauguram-oficina-escola-de-ukulele


 

 

 

 

 

Expediente RRN 

Representação Regional Norte do Ministério da Cultura 
Avenida Gov. José Malcher, 474, Bairro Nazaré. Belém – PA – CEP: 66035-100 

 

Chefes: 
Chefe da Representação: Delson Cruz Chefe/ Substituto: Alberdan Batista 
Chefes de Serviço: Ana Carolina Morbach/ Fátima Sobrinho Marques 
Administrativo: 
Victor Hugo costa Paixão/ Silvane Meireles Rodrigues/ Ilza do socorro 
Rodrigues da Silva 
Estagiários: 
Administração: Roselle Brandão/ Comunicação Social: Mariana 
Menezes/ Comunicação Social: Roberto Richeli  
Redes Sociais: 
Twitter: www.twitter.com/MinC_Norte 
Facebook: www.facebook.com/Ministério-da-Cultura-Regional-Norte 
Blog: www.regionalnorteminc.wordpress.com 
Email: regionalnorte@cultura.gov.br/ minc.boletim@gmail.com 
Site:www.regionalnorte.wix.com/minc  
 

 
 

http://www.twitter.com/MinC_Norte
http://www.regionalnorteminc.wordpress.com/
mailto:regionalnorte@cultura.gov.br/
mailto:minc.boletim@gmail.com

