CULTURA
Franco receberá oficina de formação para edital Pontos de Cultura
2018
06/09/2018

A Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer de Franco da Rocha vai oferecer oficina de formação para apoio às entidades
e coletivos de Franco e região que tenham interesse no edital dos Pontos de Cultura SP, a ser
lançado nos próximos dias.
A oficina acontecerá na terça-feira, 11 de setembro, às 19h, no Centro Cultural Newton
Gomes de Sá, localizado na avenida Sete de Setembro, s/n, no Centro.
O edital de seleção e premiação compõe as ações da Política Nacional de Cultura Viva (Lei nº
13.018/14) do Ministério da Cultura, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.
Serão dois módulos de premiação para 544 iniciativas a serem selecionadas em todo o
Estado de São Paulo:
Módulo 1 - premiação financeira: serão premiados os 144 Pontos de Cultura, sendo 100
entidades pessoa jurídica sem fins lucrativos e 44 Coletivos Culturais sem cnpj, que
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alcançarem o melhor posicionamento no processo de seleção. Os premiados receberão o
valor integral bruto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Módulo 2 - premiação em kits culturais: 400 entidades selecionadas como Ponto de Cultura,
poderão optar por um dos Kits Culturais fornecidos pela Secretaria de Estado da Cultura: kit
audiovisual ou Kit Musical no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada kit.
Quem pode participar
Poderão se inscrever para a seleção, entidades e coletivos culturais que comprovem atividade
nos últimos três anos.
O período de inscrição será divulgado no edital. As entidades selecionadas deverão
apresentar o CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades.
Informações atualizadas sobre o edital de premiação podem ser acompanhadas nos seguintes
canais:
Blog dos Agentes Mobilizadores dos Pontos de Cultura
https://pontosdeculturasp2018.wordpress.com
Página Oficial dos Pontos de Cultura SP 2018
https://www.facebook.com/pontosdeculturasp
Secretaria de Estado da Cultura
(11) 3339-8249 de segunda-feira a quinta-feira das 11h às 17h.
(Texto: Adriana Carvalho - Arte: Divulgação)
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