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A Lei de Emergência Cultural,
Lei nº 14.017 de 29 de Junho de
2020, estabelece um conjunto de
ações para garantir uma renda
emergencial para trabalhadores da
Cultura e manutenção dos espa-
ços culturais brasileiros durante o
período de pandemia de Covid-19.

Será concedida uma renda
emergencial no valor de R$
600,00 para os trabalhadores da
área cultural, por 3 meses conse-
cutivos, podendo ser prorrogada.
Além disso, também haverá subsí-
dio mensal entre R$ 3 mil e R$
10 mil para a manutenção dos es-
paços culturais. Ainda serão reali-
zadas ações de fomento como
editais, chamadas públicas, prêmi-
os etc.

O recurso é oriundo do superá-
vit do Fundo Nacional de Cultura
que contabiliza R$ 3 bilhões. Esti-
ma-se que o município de Rio
Claro receberá um valor de R$
149.058,75.

Outro ponto importante é que a

Aprovada a Lei de Emergência Cultural
Lei não estabelece a obrigatorie-
dade de possuir CNPJ ativo para
o acesso aos benefícios previstos
aos espaços culturais.

Para fazer jus à renda emer-
gencial é necessário ter atuado
social ou profissionalmente nas
áreas artísticas e culturais nos 24
(vinte e quatro) meses, não ter
emprego formal ativo, não ser titu-
lar de benefício previdenciário ou
assistencial, possuir renda familiar
mensal per capita de até 1/2
(meio) salário-mínimo ou renda fa-
miliar mensal total de até 3 (três)
salários-mínimos, o que for maior,
não ter recebido, no ano de 2018,
rendimentos tributáveis acima de
R$ 28.559,70 nem ter feito uso do
auxílio emergencial.

É imprescindível preencher o
Cadastro Municipal de Cultura,
através do link https://forms.gle/
gUheVwdYpHzvxrKk8 ou presenci-
almente na Casa da Cultura Ma-
noel  Gonçalves de Souza Portu-
gal.

Recebeu alta última segunda-fei-
ra, (06/07), o paciente Jorge Domin-
gos Rosa, morador de Pouso Seco,
que estava com Covid-19.  Agora o
município já soma mais cento e trin-
ta curados.

Para evitar a propagação do ví-
rus, a Secretaria de Saúde orienta
aos moradores lavar as mãos fre-
quentemente, durante vinte segun-
dos, até a altura dos punhos ou hi-
gienizá-las com álcool gel 70%.

Mais um paciente
vence a COVID-19

Além disso, outras medidas simples
também ajudam a evitar o contágio
da doença, como usar o cotovelo
para cobrir a tosse, evitar tocar o
rosto, não compartilhar objetos de
uso pessoal, como talheres, toalhas,
pratos e copos, manter os ambien-
tes limpos e bem ventilados e higie-
nizar com frequência o aparelho ce-
lular e brinquedos das crianças.
Use máscara e, se puder, fique em
casa.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro, devido as medidas de enfrentamento da propagação decorrente do Novo Coronavírus
(COVID-19), e a necessidade de restringir a aglomeração de pessoas, adotou AUDIÊNCIA PÚBLICA on line, relativos a Gestão
do SUS do primeiro quadrimestre de 2020, diante da situação estamos convidando todos os munícipes a assistirem o vídeo
da apresentação que está disponível na página principal da Prefeitura.
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A Prefeitura Municipal de
Rio Claro, por meio da Secre-
taria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Cultura, Tu-
rismo, Eventos, Esporte e La-
zer, está realizando o Cadastro

Cadastro Artístico-Cultural do Município de Rio Claro-RJ
Artístico-Cultural do Município
de Rio Claro/RJ, em conformi-
dade com a Portaria nº 236/
2020, que tem por objetivo di-
vulgar os serviços dos artistas,
artesãos e os espaços artísti-

co-culturais do Município e de
possibilitar aos inscritos a parti-
cipação em futuros Programas
Municipais, Estaduais e Fede-
rais que exijam Cadastro Muni-
cipal.

ATENÇÃO!

O Cadastro Artíst ico-
Cultural é para compor um
banco de dados referente
ao Setor Cultural do Muni-

cípio. NÃO é exclusiva-
mente para pleitear recur-
sos da Lei Federal nº
14.017/20.

IMPORTANTE  que to-
dos do setor se cadastrem!


