MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

PREFEITURA CADASTRA ARTISTAS E CENTROS
CULTURAIS PARA ACESSO À LEI ?ALDIR BLANC?
O CADASTRO DEVERÁ SER REALIZADO ATÉ O DIA 3 DE JULHO.
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A Prefeitura Municipal de Iúna, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, está
realizando o Cadastro Municipal de Cultura, pois o município precisa ser mapeado para acesso à
Lei Emergencial da Cultura "Aldir Blanc". O formulário de cadastro é bem simples, está no site
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da Prefeitura de Iúna e o prazo para o cadastro é até o dia 3 de julho. Todos os artistas e
espaços culturais do município precisam fazer o cadastro como forma de agilizar o repasse de
recursos da Lei. Caso necessite pode procurar a Secretaria de Cultura de 13:00 às 17:00 horas
para a realização do cadastro.
A Lei prevê a liberação de R$ 3 bilhões em auxílio financeiro a trabalhadores da arte e
estabelecimentos culturais durante a pandemia da covid-19. O recurso será repassado a Estados e
municípios, que irão aplicá-lo em renda emergencial para os trabalhadores do setor e também
para subsídios para manutenção dos espaços.
O cadastro possibilitará a criação de indicadores sobre a cadeia produtiva da cultura no
município, contribuindo no planejamento e monitoramento do setor cultural.
O nome da lei é em homenagem ao compositor Aldir Blanc, vítima da covid-19. Ele faleceu no
Rio de Janeiro, em maio, aos 73 anos. Referência na Música Popular Brasileira, Blanc teve
algumas de suas composições imortalizadas na voz de Elis Regina como "O Bêbado e a
Equilibrista".
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