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SOCORRO  (https://www.spacofm.com.br/noticias.php?cartola=socorro+)

Inscritos na Lei Aldir Blanc deverão protocolar projetos na prefeitura de Farroupilha
para receberem os mais de R$ 515 mil destinados ao setor cultural

Conforme o diretor de Cultura Raphael Felipe Giacomoni, o município trabalhará com dois incisos da lei

  (https://www.spacofm.com.br/ruan-alves-;autor14.html)
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Publicado em 30/10/2020 às 15h55  Atualizado em 06/11/2020 ás 15h55

s trabalhadores da cultura inscritos na Lei Aldir Blanc deverão protocolar os seus projetos no setor de compras

da prefeitura de Farroupilha para receberem os R$ 515.170,78 destinados à classe por conta da pandemia.

Conforme o diretor de Cultura, Raphael Felipe Giacomoni, o município trabalhará com dois incisos da lei. Um deles é

destinado a até 20 espaços culturais, que vão receber até duas parcelas de R$ 7,5 mil. “Então nós vamos ter 11 espaços

que vão receber duas parcelas de R$ 3 mil. Cinco espaços que vão receber duas parcelas de R$ 5 mil, e quatro espaços

que vão receber duas parcelas de R$ 7,5 mil. Eles vão se inscrever na chamada pública, comprovar os seus gastos e

partir disso vão receber recursos para a manutenção dos seus espaços”, explica.

No outro inciso, haverão chamadas públicas para a decoração de Natal na cidade, atendendo os artesãos. Ao todo,

serão contempladas 16 iniciativas, sendo que cada uma alacançará R$ 5.250 mil.

Ainda terá a possibilidade da realização de 20 projetos de cursos artísticos, culturais e shows humorísticos. O valor

disponível é de R$ 2,3 mil por iniciativa. De acordo com Giacomoni, ocorrerão 36 shows musicais, nos quais os projetos

terão disponibilizados R$ 3.244 mil. “Essas pessoas também estarão com uma produtora. Serão quatro produtoras

contratadas. Elas farão um total de 14 produções cada uma e receberão um total de R$ 19.592 mil”, esclarece.

Di�culdades em meio a pandemia 

Para o músico Luís Carlos Zeni Júnior, a contribuição chegou em uma boa hora para a classe, uma vez que tem sido

complicado para o artista se sustentar em meio às di�culdades de apresentação em lugares públicos por conta da

pandemia. “A arte é uma troca de experiências e energias do artista com o público e essa falta de interação com o

público mexe com a gente”, comenta.
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A artesã Ana Maria Cerioli Gasperin destaca que sua produção caiu muito desde o início da pandemia, porque há

também um impacto emocional, além das di�culdades �nanceiras. "Vamos tentar trabalhar de uma forma que a gente

consiga englobar todas as artesãs do grupo e que a gente consiga mostrar um pouco do nosso trabalho. É muito

importante", pontua sobre a Lei Aldir Blanc. 

Já a produtora musical da Renata Lovatti teve uma perda na receita de 100% em meados de março, no início da covid-19

no Brasil. "A gente entrou bastante na parte de lives, então conseguimos dar uma reviravolta e agora com essa ajuda da

Aldir Blanc vamos conseguir ajudar mais pessoas. A gente vai conseguir se reinventar com isso", ressalta.    

OUÇA OS ÁUDIOS ABAIXO 

(https://www.ortobom.com.br/)

ÁUDIOS

(http://www

u=https%3A

socorro-

-

inscritos-

na-

lei-

aldir-

blanc-

deverao-

protocolar-

projetos-

na-

prefeitura-

(http://twitt

text=&url=h

socorro-

-

inscritos-

na-

lei-

aldir-

blanc-

deverao-

protocolar-

projetos-

na-

(https://plus

url=https%3

socorro-

-

inscritos-

na-

lei-

aldir-

blanc-

deverao-

protocolar-

projetos-

(http://tumb

canonicalUr

socorro-

-

inscritos-

na-

lei-

aldir-

blanc-

deverao-

RAPHAEL GIACOMONI_VALORES LEI ALDIR BLANC - Spaço 100.9 FM

ANA MARIA CERIOLI GASPERIN_ARTESÃ - Spaço 100.9 FM

FÁBIO CHAGAS_MÚSICO - Spaço 100.9 FM

FABRÍCIO ZANCO_PRODUTOR CULTURAL - Spaço 100.9 FM

FRANCISCO BORTOLOSSI_PRODUTOR E DJ - Spaço 100.9 FM

RAPHAEL GIACOMONI_VALORES LEI ALDIR BLANC - Spaço 100.9 FM

00:00 04:59

https://www.ortobom.com.br/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.spacofm.com.br%2Fcultura-socorro--inscritos-na-lei-aldir-blanc-deverao-protocolar-projetos-na-prefeitura-de-farroupilha-para-receberem-os-mais-de-r-515-mil-destinados-ao-setor-cultural-%3Bnoticia23770.html
http://twitter.com/share?text=&url=https%3A%2F%2Fwww.spacofm.com.br%2Fcultura-socorro--inscritos-na-lei-aldir-blanc-deverao-protocolar-projetos-na-prefeitura-de-farroupilha-para-receberem-os-mais-de-r-515-mil-destinados-ao-setor-cultural-%3Bnoticia23770.html
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.spacofm.com.br%2Fcultura-socorro--inscritos-na-lei-aldir-blanc-deverao-protocolar-projetos-na-prefeitura-de-farroupilha-para-receberem-os-mais-de-r-515-mil-destinados-ao-setor-cultural-%3Bnoticia23770.html
http://tumblr.com/widgets/share/tool?canonicalUrl=https%3A%2F%2Fwww.spacofm.com.br%2Fcultura-socorro--inscritos-na-lei-aldir-blanc-deverao-protocolar-projetos-na-prefeitura-de-farroupilha-para-receberem-os-mais-de-r-515-mil-destinados-ao-setor-cultural-%3Bnoticia23770.html


20/11/2020 Inscritos na Lei Aldir Blanc deverão protocolar projetos na prefeitura de Farroupilha para receberem os mais de R$ 515 mil destina…

https://www.spacofm.com.br/cultura-socorro--inscritos-na-lei-aldir-blanc-deverao-protocolar-projetos-na-prefeitura-de-farroupilha-para-receberem-… 4/5

FARROUPILHA (HTTPS://WWW.SPACOFM.COM.BR/FARROUPILHA-;TAG37.HTML)  LEI ALDIR BLANC (HTTPS://WWW.SPACOFM.COM.BR/LEI-ALDIR-BLANC--;TAG10335.HTML)

de-

farroupilha-

para-

receberem-

os-

mais-

de-

r-

515-

mil-

destinados-

ao-

setor-

cultural-

%3Bnoticia2

prefeitura-

de-

farroupilha-

para-

receberem-

os-

mais-

de-

r-

515-

mil-

destinados-

ao-

setor-

cultural-

%3Bnoticia2

na-

prefeitura-

de-

farroupilha-

para-

receberem-

os-

mais-

de-

r-

515-

mil-

destinados-

ao-

setor-

cultural-

%3Bnoticia2

protocolar-

projetos-

na-

prefeitura-

de-

farroupilha-

para-

receberem-

os-

mais-

de-

r-

515-

mil-

destinados-

ao-

setor-

cultural-

%3Bnoticia2

JOÃO SEBBEN_MÚSICO - Spaço 100.9 FM
LUÍS CARLOS ZENI JÚNIOR_MÚSICO - Spaço 100.9 FM

RENATA LOVATTI_PRODUTORA MUSICAL - Spaço 100.9 FM

LEIA TAMBÉM
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Princípio de incêndio em panela é registrado em apartamento no
bairro do Parque, em Farroupilha 
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cartola=investiga%E7%E3o)

Homem é executado com tiros no rosto dentro de apartamento em
Caxias do Sul  (https://www.spacofm.com.br/policia-investigacao-
homem-e-executado-com-tiros-no-rosto-dentro-de-apartamento-
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30/OUTUBRO/2020

VIOLÊNCIA (https://www.spacofm.com.br/noticias.php?

cartola=viol%EAncia)

Corpo carbonizado é encontrado dentro de veículo incendiado no
interior de Carlos Barbosa  (https://www.spacofm.com.br/policia-

violencia-corpo-carbonizado-e-encontrado-dentro-de-veiculo-
incendiado-no-interior-de-carlos-barbosa-;noticia23767.html)
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