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VARIEDADES

Governo flexibiliza prazos no setor cultural
CRISE O Ministério da Cidadania publicou ontem, no
Diário Oficial, uma normativa ontem para flexibilizar
prazos para o setor cultural,
devido ao impacto da pandemia de coronavírus. O
meio artístico vem se queixando de ter sido fortemente
atingido pelas medidas de
isolamento e não ter recebido, até o momento, auxílio
do governo federal após um
mês e meio da declaração da
pandemia pela ONU.
A instrução normativa traz
mais flexibilidade para procedimentos de captação, execu-

ção, prestação de contas e
avaliação de resultados dos
projetos apresentados por
meio do Programa Nacional
de Apoio à Cultura (Pronac).
Uma das modificações pro-

A cultura é responsável
por 6% da economia,
gerando cerca de 30
milhões de empregos por
ano. Os artistas também
ficaram sem fonte de renda
e precisam urgentemente
de apoio do governo
Artistas da área cultural
Em vídeo para campanha nacional

postas pelo texto é a liberação
de recursos antes que o mínimo de arrecadação tenha sido
atingido, “desde que a solicitação esclareça o impacto e a
iminência da liberação de recursos, em razão da pandemia
da covid-19 nas execuções
dos projetos”. Os projetos que
possuem prazos de captação e
execução inferiores a dezembro de 2020 poderão prorrogá-los automaticamente até
31 de dezembro de 2020.
Embora o texto tenha assinatura do ministro Onyx Lorenzoni (Cidadania), ele foi
elaborado na Secretaria Espe-

cial da Cultura, comandada
por Regina Duarte. O texto foi
elaborado em março pela secretaria e levou mais de um
mês para ser publicado - o
que fez artistas e produtores
se queixarem da ausência de
medidas para o setor e direcionarem as reclamações a
Regina, que assumiu a secretaria em 4 de março.
Um grupo de artistas divulgou na semana passada
um vídeo cobrando explicações da secretária pela demora da implementação de
medidas para conter a crise
no setor cultural.

Mauricio de Sousa comemora Dia do Livro com bate-papo
ON LINE Mauricio de Sousa
tinha uma sessão de autógrafos marcada para o dia 21
de março, quando lançaria a
adaptação que fez com Regina Zilberman de Caçadas de
Pedrinho, um dos livros
mais polêmicos de Monteiro
Lobato. Cancelada por causa
das medidas para evitar a
disseminação do novo coronavírus, a sessão será realizada hoje, em um bate-papo
virtual entre o criador da
Turma da Mônica e o filósofo
Luiz Felipe Pondé.

Salvador, quinta-feira, 23 de abril 2020

Mauricio de Sousa e Pondé, que é autor, com Ilan
Brenman, de Quem Tem
Medo do Lobo Mau? O Impacto Do Politicamente Correto Na Formação Das
Crianças (Papirus), conversam ao vivo, com transmissão pelo perfil da Câmara
Brasileira do Livro no Facebook, a partir das 16h. O tema será Como o Pedrinho do
Século 21 Vai à Caçada? Isso
é politicamente correto? A
mediação será feita por Taty
Leite, do canal Vá Ler um Li-

vro . O evento, parceria com
o PublishNews, é também
uma forma de celebrar o Dia
Mundial do Livro.
Publicado originalmente
em 1933, Caçadas de Pedrinho tem sido evitado pelas
editoras desde a entrada da
obra de Monteiro Lobato em
domínio público, no ano
passado, pela questão ambiental (a caçada) e pela expressão do racismo de Emília. Na versão que chegou às
livrarias em março, tudo isso
é suavizado.

Eu prefiro sempre
mostrar a caçada de
forma suavizada
Mauricio de Sousa
Sobre a adaptação que fez para o livro
Caçadas de Pedrinho, um dos mais polêmicos
do escritor Monteiro Lobato
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COREÓGRAFO
CARLINHOS DE JESUS
ESTÁ COM COVID-19
ALERTA O coreógrafo e dançarino carioca Carlinhos de
Jesus revelou que ele e a esposa, Raquel, estão com o
novo coronavírus.
O anúncio foi feito na manhã de ontem, através de um
vídeo publicado em suas redes sociais. Segundo ele, é
uma doença “avassaladora”.
Os dois estão em tratamento
em casa.
“Desde o início da quarentena estamos em casa,
com todo cuidado, sem receber visitas. Saímos uma
vez para ir ao supermercado
e acho que contraímos ali.
Fomos com todo cuidado,
com máscara, às 6h30 da
manhã, com o supermercado vazio”, contou o coreógrafo.
Bastante abatido, ele disse
que sentiu “muita dor, febre
altíssima e dificuldade de
respirar”. Mais de uma vez,
Carlinhos pediu às pessoas
que permaneçam em casa
até que uma solução definitiva seja encontrada pelos
órgãos públicos.
“Se cuidem, fiquem em
casa. Não é uma doencinha
qualquer não”, destacou no
fim do vídeo, que pode ser
visto no site www.correio24horas.com. br.

ÚLTIMA ELIMINAÇÃO
DO BBB SERÁ NO
SÁBADO, DIZ DIRETOR
REALITY Diretor do Big Brother Brasil, Boninho soltou
alguns spoilers de como será
a reta final do reality, que
termina na próxima segunda. Pelo Instagram, ele revelou que ainda haverá uma
prova de imunidade, hoje,
que será um quiz.
Boninho também contou
que última eliminação do
programa acontecerá no sábado. E que haverá uma celebração virtual pelo fim do
BBB20, reunindo os ex-participantes da edição.
Boninho ainda aproveitou
a interação com os seguidores no Instagram para elogiar a baiana Mari Gonzalez,
eliminada do reality show na
última terça. “Uma graça de
pessoa, escreveu.
Em sua primeira entrevista fora da casa, ontem, para
o programa Encontro com
Fátima Bernardes, Mari
agradeceu aos fãs e disse que
está na torcida para Babu.
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Mari: torcida para Babu

