Cultura
Este material pode subsidiar a atuação integrada
especialmente aos seguintes órgãos: Cultura, Educação,
Assistência Social, Saúde, Administração, Fazenda e
Planejamento.

O órgão gestor municipal de cultura pode colaborar para diminuir o risco de transmissão
do novo coronavírus e contribuir para minimizar os impactos negativos criados para a
população e para o setor cultural pela Covid-19. Desta forma, seu Município pode:

1. adiar ou cancelar os eventos e as demais atividades artístico-culturais que
realizaria presencialmente;
2. organizar outras atividades artístico-culturais para serem realizadas de modo não
presencial, utilizando-se dos meios de comunicação a distância, como, por
exemplo, a internet (redes sociais, sites, entre outros), o telefone, a rádio e a
televisão;
3. conscientizar a população sobre os cuidados recomendados para diminuir o risco
de transmissão do novo coronavírus por meio das linguagens artísticas e das
expressões culturais, que têm a capacidade de transmitir conhecimentos e
provocar a reflexão;
4. mapear junto aos membros do setor cultural os impactos negativos e as demandas
geradas pelo novo coronavírus;
5. criar estratégias de curto, médio e longo prazo – que deverão ser avaliadas e
deliberadas pelo(a) prefeito(a) – para reduzir as consequências negativas
resultantes dessa nova conjuntura no setor cultural.



Área técnica de Cultura/CNM: divulgação de boas práticas de Municípios que
estão atuando para superar os atuais desafios enfrentados pelo setor cultural, bem
como sobre as medidas dos órgãos gestores federais e estaduais de cultura.
Disponível em: www.cultura.cnm.org.br.



Consórcio promove incentivo à leitura durante pandemia da Covid-19.
Disponível em: https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/consorcio-promoveincentivo-a-leitura-durante-pandemia-da-covid-19.



Projeto Semana Santa Virtual de cidade goiana contribuiu com as
celebrações de tradições religiosas e culturais locais. Disponível em:
https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/projeto-semana-santa-virtual-decidade-goiana-contribuiu-com-as-celebracoes-de-tradicoes-religiosas-e-culturaislocais.



Municípios adaptam rotina da área cultural e usam internet para aulas.
Disponível
em:
https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/boas-praticasmunicipios-adaptam-rotina-da-area-cultural-e-usam-internet-para-aulas.



Visite museus municipais sem sair de casa. Disponível em:
https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/visite-museus-municipais-sem-sairde-casa.



Municípios disponibilizam dicas culturais na internet para população durante
pandemia.
Disponível
em:
https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/municipios-disponibilizam-dicasculturais-na-internet-para-populacao-durante-pandemia.



Prefeitura divulga produtos dos artesãos, como máscaras de pano. Disponível
em:
https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/em-tres-lagoas-ms-prefeituradivulga-produtos-dos-artesaos-como-mascaras-de-pano.



Nota Técnica CNM 13/2020: Orientações aos gestores municipais de cultura para
combater o novo coronavírus (Covid-19) – https://bit.ly/2xVuQV2.



Notícia CNM: Ferramentas virtuais para prefeituras promoverem iniciativas
culturais durante a pandemia – https://bit.ly/2UKxy8V.



Publicações CNM sobre Cultura: https://bit.ly/2y4D6CT.

