
 
Brasília, 25 de março de 2020 

 

 

Informe aos Artistas, Produtores(as), Técnicos(as) e 
interessados(as) do Segmento da Cultura e Economia Criativa 
no DF 

Vivemos todos(as) um momento ímpar e extremamente preocupante, com a chegada da 
Covid-19  ao Brasil, o que obriga o Distrito Federal a entrar em isolamento social 
recomendado pelas autoridades brasileiras e OMS e, consequentemente, a suspender e 
adaptar as nossas atividades por tempo ainda indeterminado. 

O Conselho de Cultura do Distrito Federal - CCDF vem se solidarizar com todas e todos e 
informar que aderiu ao teletrabalho, em caráter permanente, até que o cenário permita 
reuniões e ações presenciais. 

Estamos atentos(as) às necessidades, prioridades e demandas do setor, coletando dados, 
debatendo, desenvolvendo estudos e análises, estudando editais, propondo soluções e 
mecanismos, que possam nos ajudar a atravessar este momento de dificuldades e até de 
sobrevivência. 

É um período de adaptação para todas as regiões administrativas do DF, uma nova forma 
de trabalhar, pensar, agir e produzir. O trabalho do CCDF inclui integrar, ouvir, informar e 
precisamos desse contato direto com as pessoas para que as políticas públicas culturais 
possam acontecer na ponta da linha, na base, onde sabemos que a comida, educação, 
saúde e segurança não chegam, mas a cultura resgata. 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa - SECEC, recentemente, viabilizou a 
implantação do teletrabalho, e por isso, nossas ações administrativas estão em 
funcionamento. 

Cada um(a) na sua casa, estamos juntos para manter aceso o Sistema de Arte e Cultura do 
DF! 

Em breve nossos(as) artistas e nossa identidade voltarão a circular nas ruas e quando essa 
nuvem passar, estaremos mais fortalecidos(as) e capacitados(as)  para um novo momento 
social e cultural no Distrito Federal. 

 

 

Conselho de Cultura do DF - CCDF 
 

Contatos com o CCDF: 

Temos uma sala aberta virtual: https://forms.gle/iirkMqWjHCXE1CZS6 
Você pode enviar um e-mail para: conselhodecultura@cultura.df.gov.br 


