


 

Introdução: 

Este relatório visa reunir toda a estratégia de comunicação e seus 

respectivos resultados da Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

(Secec) do Distrito Federal em torno da execução da Lei Aldir Blanc entre 

os meses de julho de 2020 a maio de 2021. 

Nesta data, a Secec está em fase residual de pagamento. Restam apenas 

71 beneficiários e o pagamento está em 97,9% do valor empenhado da 

ordem de R$ 33 milhões. 

Detalhamos aqui o Plano de Comunicação traçado e executado em três 

Trilhas. Na nossa fase atual, encerra-se a Trilha 3 (na qual a comunicação 

extensiva e externa deixa de ser a protagonista para preponderar a 

comunicação institucional entre a pasta e os beneficiários de forma direta, 

cabendo a Ascom divulgar resultados gerais e informes focais para redes e 

WhatsApp). 

Constam nesse relatório: 

Plano de Comunicação 

Relatório de Análise de Mídias Sociais 

Relatório de Clipagem de Imprensa 

Relatório de Clipagem da Rádio Cultura 

Relatório de Clipagem de Matérias produzidas pela Secec 

Relatório de Mailing Marketing Disparo 

Relatório de envolvimento das RAs  

Balanço da Aldir Blanc DF postado no hot site em ação contínua 

Cartilhas para os Incisos 1 e 2  

 





A Lei Aldir Blanc (014.017/2020) nasceu dentro de um intenso processo de mobilização da 
classe artística, durante os primeiros meses da pandemia da Covid-19 (entre abril e maio 
de 2020), devido a paralisação das atividades culturais, O que gerou fechamento de 
espaços, cancelamentos de agendas e suspensão de shows e turnês, provocando a 
paralisação econômica na atividade de trabalhadores e trabalhadoras da Cultura. 
O clamor por um auxílio emergencial foi acolhido pelo Congresso Nacional, numa Lei que 
estabeleceu três frentes: 
Inciso I (municipal) – Auxílio emergencial para artistas e técnicos em, no mínimo, três 
parcelas de R$ 600,00 ou R$ 1.200,00 (mulheres provedoras do lar).
Inciso II (estadual) – Benefício para espaços, empresas culturais, coletivos, etc. Entre R$ 
10 mil e 30 mil, com prestação de contas e contrapartida social efetiva.
Inciso III – Edital executado pelo órgão gestor de, no mínimo, 20% do recurso recebido 
pela União. 
O Distrito Federal por sua peculiaridade englobou os três incisos.    



Difundir o conteúdo da Lei Aldir Blanc para o potencial público de artistas e técnicos no DF
Ampliar o público-alvo da Secec (cadastrados e usuários das políticas culturais) para a Lei 
Aldir Blanc.
Executar a comunicação entre os incisos da Lei Aldir Blanc e seus públicos devidos.
Definir estratégias de comunicação para cada um dos públicos por meio de Trilhas distintas. 

1 – Trabalhadores e trabalhadoras da Cultura que não receberam auxílio emergencial geral e 
também não se encaixam nas demais restrições da Lei 14.017.
2 – Coletivos, espaços e empresas culturais que tiveram as atividades artísticas 
interrompidas.
3 - Agentes culturais (multiplicadores), gerentes de cultura das Regiões Administrativas do 
DF.
4 - Imprensa e sociedade civil 



O Plano de Comunicação da Secec DF foi estruturado em três trilhas de 
atuação distintas que se articularam em torno da execução da Lei Aldir 
Blanc no DF: da difusão de informação ao pagamento dos recursos 
empenhados. 

Iniciou-se imediatamente após a homologação da Lei 14.017/2020, em 29 
de junho de 2020.

As Trilhas de Comunicação foram divididas em 01 (difusão de 
conhecimento), seguindo com a Trilha de Comunicação 02 (mobilização) e 
a Trilha de Comunicação 03 (manutenção e resultados). 
Funcionaram em cronogramas distintos, com fases de interposições, e 
estratégias específicas. 



DIFUSÃO E CONSTRUÇÃO DE INFORMAÇÔES
Período de execução: 30 de junho a 30 de setembro de 2020
Públicos: 1 (trabalhadores e trabalhadoras de cultura), 2 (empresas, 
coletivos, etc.), 3 (agentes culturais e gerentes de cultura) e 3 
(imprensa e sociedade civil),
Essa Trilha se iniciou no momento de construção do Grupo de 
Trabalho Aldir Blanc na Secec, em julho de 2020. Buscou a difusão de 
conhecimentos sobre a Lei mesmo em fase de consolidação, tendo 
em vista que a Lei ainda estava em processo de regulamentação, 
quando as ações de difusão começaram.
É uma fase de coleta e discussão de informações sobre a Lei com os 
beneficiários, ao mesmo tempo em que foram colocadas em prática 
ações concretas de disseminação de informação.



LIVE ALDIR BLANC

Foram encontros de uma hora entre o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Bartolomeu 

Rodrigues, e o secretário executivo e coordenador do GT Aldir Blanc, Carlos Alberto Jr., com objetivo 

de alinhamento de informações dos trabalhos internos da Secec para a sociedade em geral. As lives 

foram transmitidas pelas multiplataformas da Secec (redes sociais, site e Rádio Cultura), numa 

periodicidade justificada pelo bloco de ações concretas e os avanços conquistados. Quando tiveram 

potencial de noticiabilidade, essas lives tornaram-se simultaneamente uma “live coletiva de 

imprensa”, com aviso de pauta para os meios de comunicação e abertura de canal exclusivo para 

que jornalistas fizessem perguntas. O público também participou com perguntas pelas redes sociais 

que foram respondidas em tempo real.

Quantidade: 02 (24.07.20 clique aqui) e (19.08.20 – clique aqui)

Meta atingida:  100%. Indicadores: Gravação nas redes e mensuração de visualizações. 

https://www.facebook.com/sececdf/videos/209882313721114/
https://www.youtube.com/watch?v=pBEzVRC_28U


HOT SITE E REDES SOCIAIS DA SECEC

Criação de espaço informativo sobre a Lei Aldir Blanc e calendário de postagens em 

redes sociais constante e atualizado sobre a Lei 14.017/2020, dentro do sítio 

cultura.df.gov.br.

Clique aqui para conhecer o hot site Lei Aldir Blanc 

O hot site é de fluxo continuo de atualização e concentra todas as ações, funcionando hoje 

como um balanço da execução da Lei no DF. É também um espaço difusor para divulgação 

focal e em capilaridade com WhatsApp e as redes sociais. Foram postados as Perguntas 

Mais Frequentes, dados de cadastramentos e pagamentos devidos fornecidos pelas 

respectivas áreas de análise, cartilhas e explicações da Lei 14.017/2020. 

http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc/


LINHA DIRETA ALDIR BLANC

Esse canal de comunicação foi aberto com o e-mail 

escuta.aldirblanc@cultura.df.gov.br e WhatsApp (61) 99254-

9054 para tirar dúvidas sobre a execução da Lei 14.017. 

Funcionou entre 4/9/20 a 30/10/20 (fim do cadastramento), 

quando a comunicação se configurou como institucional entre 

as equipes que analisaram os cadastros e os respectivos 

cadastrados, não tendo mais a Ascom condições de responder 

as demandas específicas dos beneficiários,  

Indicadores: 300 interações no WhatsApp e 250 (e-mail) 



ESCUTA ALDIR BLANC

Rodas de conversa entre o Grupo de Trabalho Aldir Blanc e segmentos de 

beneficiários, em plataforma digital, com visualização ao vivo no canal do 

YouTube da Secec. Foram executadas 10 Escutas, sendo oito para segmentos 

específicos, duas para os cadastros 1 e 2. Essas Escutas alimentaram o trabalho 

do GT e foram embrião para criação do Cadastro Mobilizador Aldir Blanc DF 

(Trilha 2). 

Quantidade: 10 (24.07.20) e (19.08.20)

Meta atingida:  100%

Indicadores: Gravação nas redes e mensuração de visualizações (clique aqui)

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_YwshS1o7NDQdXp5xQZU144X-FvRqjs7


INSTRUMENTOS:

MULTIPLATAFORMAS DA SECEC – Convergência do site de notícias, das redes sociais da Secec, da 

Rádio Cultura para transmissão das ações. Hoje, as redes sociais da Secec atingem mais de 40 mil 

seguidores. Essa foi ação de fluxo contínuo que atravessou todas as Trilhas.

VÍDEOS E CARTILHAS DE CADASTRAMENTO – Esse material levou em conta as especificidades 

culturais dos beneficiários dos incisos 1 e 2.. Foram elaboradas três vídeos passo a passo para o 

Inciso I (clique aqui) e Inciso II (clique aqui), além de um geral para Aldir Blanc (clique aqui), este 

último com mais de 2,3 mil vizualizações.  A Secec também criou duas cartilhas para os incisos 1 e 2 

(ambas em anexo)

RELEASE – Disparo de 80 releases pelo mailing de imprensa da Secec de todas as matérias 

publicadas no site com convergência na Agência Brasília.

https://www.youtube.com/watch?v=K6T32jkUUts&t=866s
https://www.youtube.com/watch?v=jAqDntSezi4
https://www.youtube.com/watch?v=jAqDntSezi4


MOBILIZAÇÃO E BUSCA ATIVA
Período de execução: 1º de outubro a 11 de dezembro
Públicos: 1 (trabalhadores e trabalhadoras de cultura), 2 (empresas, coletivos, etc.), 3 
(agentes culturais multiplicadores e gerentes de cultura) 4 (imprensa e sociedade 
civil), 
Essa Trilha baseia-se na Busca Ativa, metodologia/estratégia adotada para levar os 
benefícios da Lei Aldir Blanc, administrada pela Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do DF, ao beneficiário, cidadão e coletivos, sem esperar que essas 
pessoas/grupo cheguem até o poder público para realizar o cadastramento. 
Um dos grandes desafios dessa Trilha 02 era o de alcançar os beneficiários do Inciso 1, 
artistas, técnicos e assistentes que hoje não estão visíveis no Cadastro de Entes e 
Agentes Culturais (CEAC), que possibilita o acesso ao Fundo de Apoio à Cultura (FAC), 
por exemplo.
Havia, inicialmente, o objetivo da contração de agentes culturais para realizar a busca, 
no entanto, os indicativos da Covid-19 desfavoreceram essas visitas presenciais. 



A Busca Ativa Aldir Blanc mapeou a visibilidade desses artistas da ponta da 
cadeia produtiva e a inclusão no Cadastro mobilizador para atingir o benefício.
A Busca Ativa se desdobrou em duas ações:
Busca Ativa para inclusão no Cadastro Único Aldir Blanc:
Formação de um cadastro de mailing list em fluxo contínuo a partir de coleta de 
dados do CEAC/SISCULT com ações intersecretariais (cadastros de outras 
Secretarias, como Turismo), dos equipamentos culturais da Secec, das 
gerências de Cultura das Regiões Administrativas (Rede Integra Cultura) e de 
pontos focais da sociedade civil, mapeados pela Secec na Escuta Cultura Aldir 
Blanc.
Por meio desse cadastro mobilizador, foram difundidos peças informativas 
sobre o cadastramento para receber o benefício.
Indicadores: lista de disparo de email/marketing. Follow up em pontos focais. 
Listagem dos cadastros cedidos.



Resultados Busca Ativa (cadastrados coletados)

📌 CEAC = 9.500 emails

📌 Siscult = 10.632

📌 Fórum de Teatro = 347

📌 Mapa nas nuvens individual = 2.133

📌 Mapeamento Espaços/Coletivos = 379

📌 Backstage = 418

📌 ASMAP/DF-E = 78

📌 RA Samambaia = 86

📌 RA Planaltina = 72

📌 Blocos LGBTQIA+ = 31

📌 Escutas = 125

📌 Setur = 2 mil emails



Parceria com a sociedade civil – Criação do Grupo 

Difusão Aldir Blanc, com multiplicadores de diversos 

segmentos da sociedade civil, sobretudo, os gerentes 

de Cultura das Regiões Administrativas, conselheiros 

e conselheiras do Conselho de Cultura do DF (CCDF) 

e do Comitê Consultivo Aldir Blanc, além de agentes 

com representatividades em segmentos vulneráveis 

como circos de lonas, cultura LGBTQIAP+, backstage, 

O grupo funciona até hoje e já teve lotação máxima 

no auge dessa Trilha. Hoje, está com 90% de 

capacidade.



Metodologia – Toda essa trilha de difusão tinha como objetivo a canalização de 

beneficiários para os cadastros da Aldir Blanc incisos 1 e 2. Dos cadastros 

recebidos, constituímos um mailing lista de 14.169 e-mail únicos com 50 mil 

disparos programados feitos pela ASCOM.

Indicadores: lista de disparo e-mail marketing, follow up em pontos focais e 

cadastros cedidos

Busca ativa para acessar Benefícios – A Ascom propôs à Secec e às RAs (Rede 

Integra) postos de atendimento presenciais para inclusão digital de agentes sem 

acesso a internet, num clima de mutirão expandido os conteúdos digitais para as 

redes de todos. Todo esse movimento durou até 30 de outubro, último dia de 

cadastramento nos dois incisos. 



Cadastros – Cadastros realizados 19.08 a 30.10 (brutos sem análise)

Inciso1 (pessoa física) – 3126

Dos 3.126 cadastros recebidos, 1151 são de outros estados, oito de menores de idade (em 

análise), 185, repetidos e um de teste. Após análise da Dataprev e da Secec, 1353 foram negados 

(com base nos critérios da Lei 14.017 e o não atendimento de diligências) e 419 aprovados para 

pagamento até 31.12.

Inciso II (pessoa jurídica, coletivos) – 1130

345 habilitados, 255 de outros estados (inabilitados); 79 cadastros repetidos 

(inabilitados); 248 inabilitados por análise SECEC; 10 inabilitados pelo prazo de cadastramento 

(cadastros após 30/10); três testes (inabilitados); 191 inabilitados por não responder às diligências. 

Os cadastros evidenciaram o poder de penetração e da capilaridade da Trilha 2, em ambos os 

casos a maioria dos cadastrados foi de outros estados – 37% (inciso I) e 23% (inciso 2). Esses 

indicadores altos, mesmo que indesejáveis, indicaram o quanto as mensagens de comunicação 

escoaram pelos canais. 

A Trilha 2 operou até 11 de dezembro quando acabaram as inscrições do Edital Gran Circular, com 

2.472 inscrições.



O papel dessa Trilha foi a de divulgar os resultados de 

análises dos três incisos e manter a informação sobre 

o fluxo de pagamento. Todos os resultados gerais 

foram publicados no site da Secec, com status de 

beneficiário aprovado ou inabilitado para os 3 incisos. 

Após esse status, a comunicação deslocou-se 

naturalmente entre uma comunicação para quatro 

públicos desse Plano para institucional entre a área 

responsável pela análise e beneficiário. 

Coube a Ascom nessa trilha atualizar percentuais 

pagos em cada inciso e comunicar fatos pontuais para 

esses grupos, como problemas de divergência 

bancária.  



Nessa fase, a Ascom inicia a série de vídeos para o 

YouTube – Quem faz Cultura – Aldir Blanc, na qual 

usuários revelam a importância do beneficio.

Estamos no ar com 10 episódios

Quem Faz Cultura - ALDIR BLANC - YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_YwshS1o7NB0wv0NzthA7ap7Fy1vZDS5


Coordenação de redes sociais, lives e escutas: Thiago Mattos.

Coordenação vídeos – Marina Gadelha.

Design: Daniel Marques.

Redação: Sérgio Maggio, Loane Bernardo, Alexandre Freire.

Mailing Marketing e cadastros: Thaline Hellen

Estagiários: Érik Rocha e Ianca Cristina Gomes.

Pontos focais incisos: Mariana Abreu (1), Sol Montes (2) e João Moro (3)

Supervisão: Carlos Alberto Jr. Katiana Santiago e Bartolomeu Rodrigues.
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Report - Lei Aldir Blanc DF

● Para divulgar as informações sobre a Lei Aldir Blanc nas redes sociais, a 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal criou uma 
estratégia de disseminação pelos principais canais oficiais,  Instagram, Twitter, 
Facebook, Youtube e Whatsapp. Os conteúdos vão de informações básicas 
sobre a lei, reuniões on-line com grupos focais, lives com equipe técnica, balanço 
de cadastros, até um canal de “linha direta” para sanar dúvidas. 

● Todos os conteúdos foram publicados nas redes acima citadas de forma 
idêntica, ou seja, sem alterar texto e imagem. As peças e os textos-legendas 
foram os mais didáticos para ampliar o entendimento da lei para a população 
em geral.  



Exemplos de conteúdos 
nas redes sociais da Secretaria 

de Cultura e Economia Criativa.

Tipos de Publicações
● Foram mais de 90 publicações no feed das 

três principais redes sociais da SECEC 
(Instagram, Facebook e Twitter) entre julho e 
outubro.

● Os formatos dos conteúdos também foram 
variados. Peças criativas e vídeos foram os 
mais usados. 



61.1
%

Publicações nas redes - Instagram

Exemplo de peças criativas. 
Um alerta à população para ter 
cuidado com as notícias falsas.

● O perfil oficial da SECEC 
no Instagram produziu 
mais de 30 
publicações referentes 
à Lei Aldir Blanc. A 
média de alcance por 
post foi de 1 mil 
visualizações. 



Link na bio do Instagram
● Link na biografia do perfil do 

Instagram da SECEC que leva 
o usuário diretamente para as 
informações sobre a Lei Aldir 
Blanc no site. 

Mais de 1.5k clicks por mês



Publicações nas redes - Facebook

Exemplo de conteúdo em texto (imagem 1) e 
vídeo (imagem 2).

● A primeira live realizada 
pela Secretaria de 
Cultura e Economia 
Criativa aconteceu no 
dia 24 de julho na página 
oficial do Facebook e 
alcançou quase 9 mil 
espectadores.



FACEBOOK - Números da Live



FACEBOOK - Nuvem de palavras (Live) 



61.1%

Publicações nas redes - Twitter

Exemplo de conteúdo informativo.



YOUTUBE - Playlist #EscultaCultura

● Playlist do canal oficial da 
SECEC com todas as 
reuniões que foram 
realizadas com os diversos 
grupos focais  para debater 
a Lei Aldir Blanc.

● Somados, os vídeos 
contabilizam mais de 6 mil 
visualizações. 

● A live realizada com o 
secretário somou 1.5 mil 
visualizações.



YOUTUBE - Números da Live



YOUTUBE - Passo a Passo Linha 1 (PF)



YOUTUBE - Passo a Passo Linha 2 (PJ)



- Novembro 2020 -



Clipping Lei Aldir Blanc. 

Nota Oficial (26/05) Site SECEC 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) 

parabeniza a Câmara dos Deputados pela aprovação do Projeto de Lei 

1075, já batizado pela comunidade cultural brasileira de Lei Aldir Blanc, 

uma homenagem ao grande artista que perdemos recentemente. 

http://www.cultura.df.gov.br/nota-oficial-2/  

Aprovado auxílio de R$ 3 bilhões para o setor cultural durante pandemia 

(26/05) Jornal de Brasília 

O texto aprovado hoje é o substitutivo da deputada Jandira Feghali 

(PCdoB-RJ) ao Projeto de Lei 1075/20, da deputada Benedita da Silva (PT-

RJ) e outros 

https://jornaldebrasilia.com.br/economia/aprovado-auxilio-de-r-3-

bilhoes-para-o-setor-cultural-durante-pandemia/  

Atenção! Câmara aprova auxílio emergencial para profissionais da 

cultura (27/05) FDR Terra 

Um projeto de lei que destina R$3 bilhões da União para a realização de 

ações emergenciais ao setor cultural em meio a crise causada pelo 

coronavírus foi aprovada ontem (26) pela Câmara dos Deputados. Uma 

destas ações é o pagamento de um auxílio emergencial no valor de R$600 

aos profissionais informais da área artística. Agora o texto segue para o 

Senado. 

https://fdr.com.br/2020/05/27/atencao-camara-aprova-auxilio-

emergencial-para-profissionais-da-cultura/ 

Senado aprova ajuda emergencial de R$ 3 bilhões para setor cultural 

(04/06) Jornal de Brasília 

O projeto define o pagamento de três parcelas de R$ 600 a trabalhadores 

sem vínculo formal na área de cultura 

https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/senado-aprova-ajuda-

emergencial-de-r-3-bilhoes-para-setor-cultural/  

Lei Aldir Blanc: Senado aprova auxílio de R$ 600 a trabalhadores da 

cultura (04/06) Metrópoles 

http://www.cultura.df.gov.br/nota-oficial-2/
https://jornaldebrasilia.com.br/economia/aprovado-auxilio-de-r-3-bilhoes-para-o-setor-cultural-durante-pandemia/
https://jornaldebrasilia.com.br/economia/aprovado-auxilio-de-r-3-bilhoes-para-o-setor-cultural-durante-pandemia/
https://fdr.com.br/2020/05/27/atencao-camara-aprova-auxilio-emergencial-para-profissionais-da-cultura/
https://fdr.com.br/2020/05/27/atencao-camara-aprova-auxilio-emergencial-para-profissionais-da-cultura/
https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/senado-aprova-ajuda-emergencial-de-r-3-bilhoes-para-setor-cultural/
https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/senado-aprova-ajuda-emergencial-de-r-3-bilhoes-para-setor-cultural/


Projeto prevê R$ 3 bilhões para que estados, Distrito Federal e municípios 

possam socorrer o setor durante a pandemia do novo coronavírus 

https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/lei-aldir-blanc-senado-

aprova-auxilio-de-r-600-a-trabalhadores-da-cultura 

Vamos salvar o Festival de Brasília! (09/06) Jornal de Brasília 

Secretário de Cultura quer se reunir com artistas para evitar suspensão do 

evento 

https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/cinema-clica-brasilia/vamos-

salvar-o-festival-de-brasilia/ 

“Artista não quer esmola”, diz Mario Frias sobre auxílio de R$ 600 

(28/06) Metrópoles 

"Lei Aldir Blanc", como ficou conhecido o projeto de lei que prevê 

benefício para o setor cultural, aguarda sanção do presidente Bolsonaro 

https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/artista-nao-quer-

esmola-diz-mario-frias-sobre-auxilio-de-r-600 

Após frias chamar auxílio a artistas de “esmola”, deputada rebate 

(29/06) Jornal de Brasília 

“Se o secretário de Cultura acha que é esmola, o que dirá dos R$ 300,00 

que o governo dele quer dar ao povo brasileiro?”, disse Jandira Feghali, 

relatora da Lei Aldir Blanc 

https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/apos-frias-chamar-

auxilio-a-artistas-de-esmola-deputada-rebate/  

Pesquisa: 44,7% dos profissionais da cultura ficaram sem renda em 

junho (29/06) Metrópoles 

Dados do levantamento, feita pelo Fórum Nacional de Secretários e 

Dirigentes Estaduais de Cultura, mostram tamanho da crise no setor 

https://www.metropoles.com/entretenimento/politica-cultural/pesquisa-

447-dos-profissionais-da-cultura-ficaram-sem-renda-em-junho 

Bolsonaro sanciona Lei Aldir Blanc e artistas terão auxílio de R$ 600 

(29/06) Metrópoles 

https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/lei-aldir-blanc-senado-aprova-auxilio-de-r-600-a-trabalhadores-da-cultura
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/lei-aldir-blanc-senado-aprova-auxilio-de-r-600-a-trabalhadores-da-cultura
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/cinema-clica-brasilia/vamos-salvar-o-festival-de-brasilia/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/cinema-clica-brasilia/vamos-salvar-o-festival-de-brasilia/
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/artista-nao-quer-esmola-diz-mario-frias-sobre-auxilio-de-r-600
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/artista-nao-quer-esmola-diz-mario-frias-sobre-auxilio-de-r-600
https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/apos-frias-chamar-auxilio-a-artistas-de-esmola-deputada-rebate/
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Texto, que destina R$ 3 vi a várias ações, estabelece pagamento 

emergencial de três parcelas de R$ 600 aos profissionais informais do 

setor 

https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/bolsonaro-sanciona-

lei-aldir-blanc-e-artistas-terao-auxilio-de-r-600  

Lei Aldir Blanc é publicada nesta terça-feira (30) no Diário Oficial da 

União (30/06) G1 

Objetivo é ajudar profissionais e organizações culturais que perderam 

renda em razão da crise do coronavírus. Lei prevê repasse a estados e 

municípios para gestão de espaços culturais e linhas de crédito para micro 

e pequenas empresas do setor. 

https://globoplay.globo.com/v/8663362/ 

Lei Aldir Blanc: entenda pacote de R$ 3 bilhões para cultura com auxílio 

de R$ 600 para artistas informais (30/06) G1 

Objetivo é ajudar profissionais e organizações culturais que perderam 

renda em razão da crise do coronavírus. Lei prevê repasse a estados e 

municípios para gestão de espaços culturais e linhas de crédito para micro 

e pequenas empresas do setor. 

https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2020/06/30/lei-aldir-blanc-

entenda-pacote-de-r-3-bilhoes-para-cultura-com-auxilio-de-r-600-para-

artistas-informais.ghtml 

Bolsonaro sanciona auxílio emergencial para artistas informais (30/06) 

G1 

https://g1.globo.com/globonews/globonews-em-ponto/video/bolsonaro-

sanciona-auxilio-emergencial-para-artistas-informais-8661740.ghtml 

Lei que destina R$ 3 bilhões para a cultura é publicada no Diário Oficial 

da União (30/06) G1 

Cinco milhões de pessoas vivem da cultura no Brasil. Muitos são informais 

e perderam a renda, ou perderam o emprego por causa da pandemia. 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/30/lei-que-destina-

r-3-bilhoes-para-a-cultura-e-publicada-no-diario-oficial-da-uniao.ghtml 
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Lei Aldir Blanc: quais artistas têm direito e como solicitar o benefício 

(01/07) Metrópoles 

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou, na segunda-feira 

(29/06), auxílio de R$ 600 para trabalhadores da cultura 

https://www.metropoles.com/entretenimento/politica-cultural/lei-aldir-

blanc-quais-artistas-tem-direito-e-como-solicitar-o-beneficio 

Bolsonaro assina Lei Aldir Blanc, que prevê R$ 600 mensais a artistas 

informais (10/07) Jornal de Brasília 

Medida provisória libera R$ 3 bilhões a Estados e ao DF para auxiliar o 

setor cultural em meio à pandemia do novo coronavírus 

https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/bolsonaro-assina-lei-

aldir-blanc-que-preve-r-600-mensais-a-artistas-informais/  

Bolsonaro libera R$ 3 bi para auxílio emergencial à cultura. Veja regras 

(10/07) Metrópoles 

A chamada de Lei Aldir Blanc prevê o pagamento de três parcelas do 

benefício de R$ 600 para os trabalhadores da área 

https://www.metropoles.com/brasil/bolsonaro-libera-r-3-bi-para-auxilio-

emergencial-a-cultura-veja-regras 

Medida provisória libera R$ 3 bilhões para trabalhadores da cultura 
(10/07) Senado Notícias  
O presidente Jair Bolsonaro editou nesta quinta-feira (9) uma medida 

provisória que libera R$ 3 bilhões em auxílio financeiro a artistas e 

estabelecimentos culturais durante a pandemia da covid-19. O dinheiro 

será repassado a estados, Distrito Federal e municípios, que vão aplicá-lo 

em renda emergencial para os trabalhadores do setor. A MP 990/2020 

está publicada na edição desta sexta-feira (10) do Diário Oficial da União 

(DOU). 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/10/medida-

provisoria-libera-r-3-bilhoes-para-trabalhadores-da-cultura 

Bolsonaro aprova auxílio emergencial para artistas e investimento na 

cultura (11/07) FDR Terra 
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Durante a pandemia do novo coronavírus, diversas medidas estão sendo 

implementadas para garantir aos brasileiros uma ajuda financeira neste 

período de crise, incluindo o auxílio emergencial. 

https://fdr.com.br/2020/07/11/bolsonaro-aprova-auxilio-emergencial-

para-artistas-e-investimento-na-cultura/ 

Sem regulamentação, estados não sabem o que fazer com auxílio para 

artistas (18/07) Metrópoles 

Lei Aldir Blanc, que inclui pagamento de R$ 600 a artistas informais, foi 

sancionada no fim de junho, mas segue sem regulamentação 

https://www.metropoles.com/brasil/sem-regulamentacao-estados-nao-

sabem-o-que-fazer-com-auxilio-para-artistas 

Câmara aprova MP de repasses à cultura da Lei Aldir Blanc; texto vai ao 

Senado (20/07) Jornal de Brasília 

A Lei Aldir Blanc, sancionada no fim de junho, autoriza a União a repassar 

R$ 3 bilhões aos Estados, Distrito Federal e municípios para que apliquem 

em ações emergenciais de apoio ao setor cultural 

https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/camara-aprova-mp-de-

repasses-a-cultura-da-lei-aldir-blanc-texto-vai-ao-senado/ 

Lei Aldir Blanc (20/07) Site SECEC 

Atenção seja um Difusor voluntário da Lei Aldir Blanc e receba 

informações oficiais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF 

pelo WhatsApp 

http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc/  

Senado vai analisar MP que regulamenta repasse de recursos da Lei Aldir 

Blanc (21/07) Senado Notícias 

Aprovada na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (20), a Medida 
Provisória (MP) 986/2020, que prevê prazo para estados e o Distrito 
Federal devolverem à União recursos não usados de repasses vinculados à 
Lei Aldir Blanc de ajuda ao setor cultural, será agora analisada pelos 
senadores.  
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/21/senado-vai-

analisar-mp-que-regulamenta-repasse-de-recursos-da-lei-aldir-blanc 
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Lei Aldir Blanc: MP do Senado define prazo para recursos chegarem à 

cultura (22/07) Metrópoles 

Substitutivo determina que estados e municípios terão 120 dias para 

destinarem R$ 3 bilhões repassados pela União para o setor cultural 

https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/lei-aldir-blanc-mp-do-

senado-define-prazo-para-recursos-chegarem-a-cultura 

Senado aprova regras para a devolução de recursos parados da lei de 

socorro à cultura (22/07) G1 

Medida provisória foi modificada pelos senadores e terá de voltar à 

Câmara. Pelo texto, verba da Lei Aldir Blanc não destinada em 120 dias 

será revertida a fundos de cultura. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/07/22/senado-aprova-prazo-

para-devolucao-de-recursos-da-lei-de-socorro-a-cultura-que-nao-forem-

utilizados.ghtml 

Secec promove “live” para discutir Lei Aldir Blanc. (24/07) Site SECEC 

Secretário de Cultura e Economia Criativa estima que o DF vá receber R$ 

37 milhões para socorrer artistas 

http://www.cultura.df.gov.br/secec-promove-live-para-discutir-lei-aldir-

blanc/ 

Paulo Betti fala sobre a criatividade para manter o teatro vivo na 

pandemia (25/07) G1 

Ator diz que a Lei Aldir Blanc tem que ser colocada em prática 

rapidamente para socorrer circos e pequenos teatros. 

https://g1.globo.com/globonews/jornal-das-dez/video/paulo-betti-fala-

sobre-a-criatividade-para-manter-o-teatro-vivo-na-pandemia-

8725784.ghtml 

Secec promove o Escuta Cultura (27/07) Site SECEC 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) vai 

promover uma série de conversas com o setor cultural para estabelecer a 

melhor forma dos recursos da #LeiAldirBlanc chegarem aos artistas e 

espaços culturais. As rodas de conversa vão acontecer por grupos 

temáticos. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo e-mail 
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http://www.cultura.df.gov.br/secec-promove-o-escuta-cultura/  

Erika Kokay comemora a aprovação de MP (30/07) Jornal de Brasília 

“A gente não precisa só de pão, neste momento em que a barbárie invade 

as nossas casas. Cultura é coisa de gente também…” 

https://jornaldebrasilia.com.br/blogs-e-colunas/do-alto-da-torre/erika-

kokay-comemora-a-aprovacao-de-mp/ 

Secec cria Comitê Consultivo que discutirá Lei Aldir Blanc. (30/07) Site 

SECEC 

Com vistas à melhor aplicação da Lei Nacional nº 14.017, de 29 de junho 

de 2020, mais conhecida como “Aldir Blanc”, a Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa (Secec) instituiu Comitê Consultivo composto por 

membros da sociedade civil e do poder público. A portaria com a 

composição do comitê foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal 

nesta quinta-feira (30.07). 

http://www.cultura.df.gov.br/secec-cria-comite-consultivo-que-ira-

discutir-lei-aldir-blanc/  

Livrarias se reinventam para conseguir navegar a tormenta do 

coronavírus (03/08) Jornal de Brasília 

Pegas de surpresa pelo coronavírus, livrarias que estavam em ascensão 

tiveram seus planos interrompidos, lojas que estavam com a corda no 

pescoço agravaram sua crise e quem soube se adaptar a um mercado 

digital se deu melhor 

https://jornaldebrasilia.com.br/brasil/livrarias-se-reinventam-para-

conseguir-navegar-a-tormenta-do-coronavirus/ 

Entrevista/Secretário Bartolomeu Rodrigues: “Escolhi o lado dos 

pequenininhos” (11/08) Site SECEC 

Em entrevista à Agência Brasília, o secretário de Cultura e Economia 

Criativa, Bartolomeu Rodrigues, fez um balanço das ações empreendidas 

em sete meses de gestão 

http://www.cultura.df.gov.br/entrevista-bartolomeu-rodrigues-escolhi-o-

lado-dos-pequenininhos/ 
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Sem regulamentar a lei Aldir Blanc, artistas não conseguem receber 

auxílio (11/08) G1 

Governo federal prometeu socorrer o setor cultural, mas a demora na 

regulamentação da lei Aldir Blanc bloqueou a chegada do auxílio para os 

artistas. 

https://globoplay.globo.com/v/8769971/ 

Congresso promulga MP que viabiliza ações emergenciais ao setor de 

cultura e auxílio de R$ 600 para artista informal (14/08) G1 

A legislação ficou conhecida como Lei Aldir Blanc, em homenagem ao 

compositor e escritor que morreu em maio, vítima do coronavírus. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/14/congresso-promulga-

mp-que-viabiliza-acoes-emergenciais-ao-setor-de-cultura-e-auxilio-de-r-

600-para-artista-informal.ghtml 

Nova lei dá prazo de 120 dias para devolução de auxílio federal a cultura 
(14/08) Câmara Notícias 
Lei Aldir Blanc autorizou a União a destinar R$ 3 bilhões para socorrer 
estados, Distrito Federal e municípios pagarem o auxílio emergencial a 
trabalhadores informais da cultura 
https://www.camara.leg.br/noticias/684468-nova-lei-da-prazo-de-120-

dias-para-devolucao-de-auxilio-federal-a-cultura/ 

Sem renda, 5 milhões esperam ajuda financeira da Lei Aldir Blanc para o 

setor cultural (15/08) G1 

A lei prevê a liberação de R$ 3 bilhões para o setor cultural no país. 

Espaços artísticos vão receber subsídios mensais que variam de R$ 3 mil a 

R$ 10 mil. Trabalhadores terão direito a três parcelas de R$ 600. 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/08/15/sem-renda-5-

milhoes-esperam-ajuda-financeira-da-lei-aldir-blanc-para-o-setor-

cultural.ghtml  

Governo regulamenta Lei Aldir Blanc dois meses depois de ser aprovada 

no Congresso (18/08) G1 

Lei Aldir Blanc destina R$ 3 bilhões de reais em crédito emergencial para o 

setor da cultura. A distribuição do dinheiro cabe aos estados e municípios. 

https://globoplay.globo.com/v/8787179/ 
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Lei Aldir Blanc: entenda como vai funcionar a ajuda emergencial ao setor 

cultural (18/08) G1 

Decreto presidencial regulamenta transferência de R$ 3 bilhões para 

estados e municípios. Trabalhadores terão direito a três parcelas de R$ 

600. Espaços artísticos vão receber subsídios mensais que variam de R$ 3 

mil a R$ 10 mil. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/08/18/lei-aldir-blanc-

entenda-como-vai-funcionar-a-ajuda-emergencial-ao-setor-cultural.ghtml 

Secec inicia nesta quarta-feira cadastramento da Aldir Blanc (19/08) Site 

SECEC 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do Distrito Federal 

inicia hoje (19.08) o cadastramento para os usuários da Lei 14.017,  

conhecida como Aldir Blanc). Serão dois cadastros distintos. O Cadastro 01 

refere-se a pessoa física, enquanto o Cadastro 02 é destinado para 

espaços culturais, coletivos, empresas do setor, etc. “Estamos focados na 

importância da destinação da Lei Aldir Blanc desde o momento em que foi 

promulgada pelo governo federal. Na Secretaria de Cultura, esse tema 

tornou-se tão emergencial quanto a chegada do recurso à mesa do 

trabalhador da cultura”, disse o secretário, Bartolomeu Rodrigues. 

http://www.cultura.df.gov.br/secec-inicia-nesta-terca-19-08-o-

cadastramento-da-aldir-blanc/  

Em Live, Secec anuncia portaria para aplicação da Lei Aldir Blanc. (19/08) 

Site SECEC 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) informou nesta 

quarta-feira (19.08), em “Live Aldir Blanc”, transmitida pelo seu canal 

oficial no YouTube, que prepara nova portaria para estabelecer métricas e 

regras sobre liberação de recursos da Lei Aldir Blanc (nº 14.017/2020) nos 

pagamentos das chamadas linhas 2 (subsídios para manutenção de 

espaços culturais, coletivos e entidades culturais sem fins lucrativos) e 3 

(editais), conforme orientação do Decreto 10.464, que regulamenta a 

legislação federal.  Aproveitou para lançar a campanha de cadastramento 

dos beneficiários das linhas 1 (pessoa física) e 2. Participaram da “live” o 

secretário da pasta, Bartolomeu Rodrigues, o secretário-executivo, Carlos 

Alberto Jr., e o chefe da Assessoria de Comunicação (Ascom) da Secec, 

Sérgio Maggio. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/08/18/lei-aldir-blanc-entenda-como-vai-funcionar-a-ajuda-emergencial-ao-setor-cultural.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/08/18/lei-aldir-blanc-entenda-como-vai-funcionar-a-ajuda-emergencial-ao-setor-cultural.ghtml
http://www.cultura.df.gov.br/secec-inicia-nesta-terca-19-08-o-cadastramento-da-aldir-blanc/
http://www.cultura.df.gov.br/secec-inicia-nesta-terca-19-08-o-cadastramento-da-aldir-blanc/


http://www.cultura.df.gov.br/em-live-secec-anuncia-portaria-para-

aplicacao-da-lei-aldir-blanc/  

Lei Aldir Blanc: GDF recebe R$ 37 milhões para repassar ao setor cultural 

(19/08) G1 

O auxílio emergencial vai beneficiar trabalhadores do setor e espaços 

culturais. 

https://globoplay.globo.com/v/8789619/ 

Lei Aldir Blanc: entenda como vai funcionar a ajuda emergencial ao setor 

cultural (19/08) G1 

O governo regulamentou a lei Aldir Blanc, criada para auxiliar a cultura 

dois meses depois da aprovação pelo Congresso - R$ 3 bilhões serão 

designados para os trabalhadores da Cultura e para a manutenção dos 

espaços culturais durante a pandemia. 

https://globoplay.globo.com/v/8787225/ 

Auxílio emergencial para setor da cultura vai movimentar R$3 bilhões 

em aplicações (19/08) FDR Terra 

Nesta terça-feira (18), o decreto que regulamenta as ações para o auxílio 

emergencial que será destinado para o setor cultural durante a pandemia 

causada pelo novo coronavírus, foi publicado. 

https://fdr.com.br/2020/08/19/auxilio-emergencial-para-setor-da-cultura-

vai-movimentar-r3-bilhoes-em-aplicacoes/ 

Cultura define como será aplicação da Lei Aldir Blanc (20/08) Agência 

Brasília 

Em live, gestores da pasta informaram que será publicada nova portaria 

para estabelecer as regras de liberação de recursos 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/08/20/cultura-define-como-

sera-aplicacao-da-lei-aldir-blanc/  

Socorro de R$ 3 bilhões a artistas via Lei Aldir Blanc começará em 

setembro (21/08) Jornal de Brasília 

http://www.cultura.df.gov.br/em-live-secec-anuncia-portaria-para-aplicacao-da-lei-aldir-blanc/
http://www.cultura.df.gov.br/em-live-secec-anuncia-portaria-para-aplicacao-da-lei-aldir-blanc/
https://globoplay.globo.com/v/8789619/
https://globoplay.globo.com/v/8787225/
https://fdr.com.br/2020/08/19/auxilio-emergencial-para-setor-da-cultura-vai-movimentar-r3-bilhoes-em-aplicacoes/
https://fdr.com.br/2020/08/19/auxilio-emergencial-para-setor-da-cultura-vai-movimentar-r3-bilhoes-em-aplicacoes/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/08/20/cultura-define-como-sera-aplicacao-da-lei-aldir-blanc/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/08/20/cultura-define-como-sera-aplicacao-da-lei-aldir-blanc/


A partir do cadastro na Plataforma +Brasil, os governantes municipais e 

estaduais devem apresentar um planejamento para o uso da verba que 

atenda aos critérios exigidos pelo decreto da Lei Aldir Blanc 

https://jornaldebrasilia.com.br/brasil/socorro-de-r-3-bilhoes-a-artistas-

via-lei-aldir-blanc-comecara-em-setembro/ 

Secec abre consulta pública para a Lei Aldir Blanc. (24/08) Site SECEC 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa segue em diálogo intenso com 

a sociedade civil do Distrito Federal para atingir a meta de executar com 

celeridade o pagamento da Lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), 

regulamentada pelo Decreto nº 10.464/2020. 

http://www.cultura.df.gov.br/secec-abre-consulta-publica-para-a-lei-

aldir-blanc/ 

Trabalhadores do setor de eventos fazem manifestação por 

sobrevivência da categoria (25/08) Jornal de Brasília 

Representantes do movimento ‘Luz aos Invisíveis’ se encontraram com a 

secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, além do ministro do 

Turismo, Marcelo Álvaro Antônio para cobrar ações de auxílio ao setor 

https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/trabalhadores-do-setor-de-

eventos-fazem-manifestacao-por-sobrevivencia-da-categoria/ 

Secec abre consulta pública para a Lei Aldir Blanc (25/08) Agência 

Brasília 

As contribuições sobre editais e subsídio mensal serão recebidas entre os 

dias 25 e 30 deste mês 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/08/25/secec-abre-consulta-

publica-para-a-lei-aldir-blanc/ 

'Luz aos Invisíveis': trabalhadores da indústria criativa de eventos pedem 

ações pela sobrevivência do setor no DF (25/08) G1 

Grupo se concentrou no Museu Nacional e seguiu em direção ao 

Congresso. Representantes entregaram propostas à secretária de Turismo 

do DF, ao Ministro do Turismo e ao presidente da CLDF. 

https://jornaldebrasilia.com.br/brasil/socorro-de-r-3-bilhoes-a-artistas-via-lei-aldir-blanc-comecara-em-setembro/
https://jornaldebrasilia.com.br/brasil/socorro-de-r-3-bilhoes-a-artistas-via-lei-aldir-blanc-comecara-em-setembro/
http://www.cultura.df.gov.br/secec-abre-consulta-publica-para-a-lei-aldir-blanc/
http://www.cultura.df.gov.br/secec-abre-consulta-publica-para-a-lei-aldir-blanc/
https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/trabalhadores-do-setor-de-eventos-fazem-manifestacao-por-sobrevivencia-da-categoria/
https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/trabalhadores-do-setor-de-eventos-fazem-manifestacao-por-sobrevivencia-da-categoria/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/08/25/secec-abre-consulta-publica-para-a-lei-aldir-blanc/
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https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/08/25/luz-aos-

invisiveis-trabalhadores-da-industria-criativa-de-eventos-pedem-acoes-

pela-sobrevivencia-do-setor-no-df.ghtml 

Setur-DF cria canal de diálogo com empresas do setor de eventos (26/08) 

Portal Panrotas 

A secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça, se 

encontrou com o movimento "Luz aos Invisíveis" - que reúne empresários 

do setor de eventos - para estabelecer um canal de diálogo entre o 

governo do Distrito Federal e o grupo, um dos mais atingidos pela 

paralisação dos trabalhos durante a pandemia. Por meio da interlocução 

da Setur-DF, o coletivo teve suas demandas ouvidas junto ao Banco de 

Brasília (BRB), à Câmara Legislativa do Distrito Federal e ao Ministério do 

Turismo. 

https://www.panrotas.com.br/mercado/economia-e-

politica/2020/08/setur-df-cria-canal-de-dialogo-com-empresas-do-setor-

de-eventos_176180.html 

Conferência debate Lei Aldir Blanc com a sociedade neste fim de semana 

(28/08) Correio Braziliense 

Membros da sociedade civil, grupo de trabalho e órgãos envolvidos na 

aplicação da lei no Distrito Federal discutirão sugestões. Conferência terá 

ações de acessibilidade 

https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-

arte/2020/08/4871842-conferencia-debate-lei-aldir-blanc-com-a-

sociedade-neste-fim-de-semana.html 

Trabalhadores da cultura do DF realizam conferência sobre lei Aldir Blanc 

(28/08) Metrópoles 

O evento acontece desta sexta (28/8) a domingo (30/8), por meio de salas 

de reuniões via Google Meet com transmissão ao vivo pelo Youtube 

https://www.metropoles.com/entretenimento/trabalhadores-da-cultura-

do-df-realizam-conferencia-sobre-lei-aldir-blanc 

LEGISLAÇÃO (29/08) Site SECEC 

LEI ORGÂNICA DA CULTURA 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/08/25/luz-aos-invisiveis-trabalhadores-da-industria-criativa-de-eventos-pedem-acoes-pela-sobrevivencia-do-setor-no-df.ghtml
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https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2020/08/4871842-conferencia-debate-lei-aldir-blanc-com-a-sociedade-neste-fim-de-semana.html
https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2020/08/4871842-conferencia-debate-lei-aldir-blanc-com-a-sociedade-neste-fim-de-semana.html
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Em dezembro de 2017, o Distrito Federal sancionou a Lei Orgânica da 

Cultura, que dispõe o sobre o Direito da Cultura de forma clara e objetiva 

e compila o conjunto de leis e normas que se aplicam à Cultura. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 934, LOC – LEI ORGÂNICA DA CULTURA 

http://www.cultura.df.gov.br/legislacao/  

Mais de 10 mil artistas do DF podem receber auxílio emergencial Aldir 

Blanc (01/09) Correio Braziliense 

Em entrevista ao CB.Poder, o secretário de Cultura, Bartolomeu 

Rodrigues, fala sobre como vai funcionar o auxílio emergencial para 

artistas do DF 

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/09/4872538-

mais-de-10-mil-artistas-do-df-pedem-receber-auxilio-emergencial-aldir-

blanc.html 

Em nove estados, artistas não conseguem se cadastrar para auxílio de R$ 

600 (01/09) Metrópoles 

Legislação foi sancionada em 29 de junho e regulamentada em 18 de 

agosto pelo governo federal. Até agora, há 17 mil pedidos registrados 

https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/em-nove-estados-

artistas-nao-conseguem-se-cadastrar-para-auxilio-de-r-600 

"Não temos perspectivas de quando os cinemas vão reabrir, mas 

teremos o festival", diz secretário de Cultura (02/09) Correio Braziliense 

Em entrevista ao Correio, Bartolomeu Rodrigues falou sobre a expectativa 

para a realização do Festival de Cinema Brasileiro de Brasília que ocorrerá 

em dezembro 

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/09/4872632-10-

mil-artistas-buscam-auxilio-emergencial.html 

Secec alerta sobre fake news acerca da Aldir Blanc (02/09) Site SECEC 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do Distrito Federal 

alerta a sociedade civil sobre a disseminação de fake news a respeito do 

cadastro da Lei Aldir Blanc (14.017/2020). Há, pelo menos, duas delas 

sendo disseminadas com a criação de quantidade de cotas para a Linha 1 

(pessoa física). Uma com “29.500 cotas”; outra, com “49.500 cotas” 

http://www.cultura.df.gov.br/legislacao/
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/09/4872538-mais-de-10-mil-artistas-do-df-pedem-receber-auxilio-emergencial-aldir-blanc.html
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/09/4872538-mais-de-10-mil-artistas-do-df-pedem-receber-auxilio-emergencial-aldir-blanc.html
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/09/4872538-mais-de-10-mil-artistas-do-df-pedem-receber-auxilio-emergencial-aldir-blanc.html
https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/em-nove-estados-artistas-nao-conseguem-se-cadastrar-para-auxilio-de-r-600
https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/em-nove-estados-artistas-nao-conseguem-se-cadastrar-para-auxilio-de-r-600
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/09/4872632-10-mil-artistas-buscam-auxilio-emergencial.html
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/09/4872632-10-mil-artistas-buscam-auxilio-emergencial.html


http://www.cultura.df.gov.br/secec-alerta-sobre-fake-news-acerca-da-

aldir-blanc/  

Secec emite comunicado sobre informações falsas a respeito da Lei Aldir 

Blanc (02/09) Correio Braziliense 

Informações sobre as cotas da Lei Aldir Blanc que circulam no WhatsAPP 

são desmentidas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF 

https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-

arte/2020/09/4872797-secec-emite-comunicado-sobre-informacoes-

falsas-a-respeito-da-lei-aldir-blanc.html 

Alerta sobre fake news na lei Aldir Blanc (02/09) Agência Brasília 

Não é verdade a informação que existem “29.500” ou “49.500” cotas de 

R$ 600 para a Linha 1, conforme postagens que estão nas redes sociais e 

WhatsApp 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/09/02/alerta-sobre-fake-

news-na-lei-aldir-blanc/ 

Secec amplia em 50% alcance de possíveis beneficiários da Lei Aldir 

Blanc.  

(04/09) Site SECEC 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do Distrito Federal 
abriu oficialmente nesta sexta-feira (04.09) a Linha Direta Aldir Blanc, para 
que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura possam tirar dúvidas 
sobre o processo de cadastramento e dúvidas da Lei 14.017/2020, 
conhecida como Lei Aldir Blanc em homenagem ao compositor de “O 
Bêbado e O equilibrista”, morto em maio por complicações da Covid-19. 
http://www.cultura.df.gov.br/secec-amplia-em-50-alcance-de-possiveis-

beneficiarios-da-lei-aldir-blanc/  

Lei Aldir Blanc: Secec-DF amplia alcance de possíveis beneficiários 

(04/09) Correio Braziliense 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do Distrito Federal 

abriu a Linha Direta Aldir Blanc para esclarecimento de dúvidas e 

cadastramento de artistas 

http://www.cultura.df.gov.br/secec-alerta-sobre-fake-news-acerca-da-aldir-blanc/
http://www.cultura.df.gov.br/secec-alerta-sobre-fake-news-acerca-da-aldir-blanc/
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https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/09/02/alerta-sobre-fake-news-na-lei-aldir-blanc/
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https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-

arte/2020/09/4873327-lei-aldir-blanc-secec-df-amplia-alcance-de-

possiveis-beneficiarios.html  

Secretaria de Cultura amplia alcance de possíveis beneficiários da Lei 

Aldir Blanc (04/09) Jornal de Brasília 

Profissionais do segmento cultural têm agora uma linha direta para 

esclarecer dúvidas sobre cadastramento 

https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/secretaria-de-cultura-amplia-

alcance-de-possiveis-beneficiarios-da-lei-aldir-blanc/ 

Cultura amplia acesso à Lei Aldir Blanc (04/09) Agência Brasília 

Profissionais do segmento cultural têm agora uma linha direta para 

esclarecer dúvidas sobre cadastramento 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/09/04/cultura-amplia-acesso-

a-lei-aldir-blanc/ 

Artistas começam a receber auxílio através da Lei Aldir Blanc (04/09) 

Metrópoles 

Ministério do Turismo encaminhou as ordens de pagamentos para 100 

municípios e cinco estados, num total de R$ 194,2 milhões 

https://www.metropoles.com/brasil/artistas-comecam-a-receber-auxilio-

atraves-da-lei-aldir-blanc 

Lei Aldir Blanc: MTur já encaminhou repasses de R$ 194 milhões (08/09) 

Mercado e Eventos 

O Ministério do Turismo iniciou os repasses para estados e municípios dos 

recursos previstos na Lei Aldir Blanc destinados a apoiar o setor cultural 

durante a pandemia de coronavírus, após ser regulamentado em agosto. A 

Pasta já encaminhou as ordens de pagamentos para 100 municípios e 

cinco estados que totalizam R$ 194,2 milhões. Os pagamentos do lote 1 

dos planos aprovados poderão ser feitos até dia 11 de setembro. 

https://www.mercadoeeventos.com.br/_destaque_/slideshow/ministerio

-do-turismo-inicia-repasses-previstos-na-lei-aldir-blanc/ 

Base jurídica (09/09) Site SECEC 
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LEI ORGÂNICA DA CULTURA 

Em dezembro de 2017, o Distrito Federal sancionou a Lei Orgânica da 

Cultura, que dispõe o sobre o Direito da Cultura de forma clara e objetiva 

e compila o conjunto de leis e normas que se aplicam à Cultura. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 934, LOC – LEI ORGÂNICA DA CULTURA 

http://www.cultura.df.gov.br/base-juridica/  

Profissionais do setor cultural vão começar a receber auxílio emergencial 

(11/09) G1 

https://g1.globo.com/globonews/jornal-das-dez/video/profissionais-do-

setor-cultural-vao-comecar-a-receber-auxilio-emergencial-8847439.ghtml 

Entenda como vai funcionar a lei Aldir Blanc (12/09) G1 

Trabalhadores de cultura vão receber auxílio do Governo Federal. 

https://globoplay.globo.com/v/8852707/ 

Cultura libera 3,2 milhões para projetos e fortalece a economia criativa 

do DF (14/09) Site SECEC 

Após concluir 80% da autorização de pagamento para o FAC Prêmios 

Brasília 60 anos, que aportou R$ 2 milhões de reais para 500 

contemplados nesse período de pandemia, a Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa (Secec) do Distrito Federal empenhou, nesta segunda-

feira (14.09), R$ 3.242.871,00 para oito projetos que, juntos, vão gerar 3 

mil empregos diretos e indiretos. São eventos contemplados pelo Fundo 

de Apoio à Cultura (FAC) nos editais Audiovisual 2018, Áreas Culturais 

2018 e Ocupação 2019, cujos proponentes são pessoas jurídicas. 

http://www.cultura.df.gov.br/cultura-libera-32-milhoes-para-projetos-e-

fortalece-a-economia-criativa-do-df/  

Cultura: 3,2 mi para projetos e reforço na economia criativa (14/09) 

Agência Brasília 

São oito propostas que, juntas, vão gerar 3 mil empregos diretos e 

indiretos 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/09/14/cultura-32-mi-para-

projetos-e-reforco-na-economia-criativa/  

http://www.cultura.df.gov.br/base-juridica/
https://g1.globo.com/globonews/jornal-das-dez/video/profissionais-do-setor-cultural-vao-comecar-a-receber-auxilio-emergencial-8847439.ghtml
https://g1.globo.com/globonews/jornal-das-dez/video/profissionais-do-setor-cultural-vao-comecar-a-receber-auxilio-emergencial-8847439.ghtml
https://globoplay.globo.com/v/8852707/
http://www.cultura.df.gov.br/cultura-libera-32-milhoes-para-projetos-e-fortalece-a-economia-criativa-do-df/
http://www.cultura.df.gov.br/cultura-libera-32-milhoes-para-projetos-e-fortalece-a-economia-criativa-do-df/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/09/14/cultura-32-mi-para-projetos-e-reforco-na-economia-criativa/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/09/14/cultura-32-mi-para-projetos-e-reforco-na-economia-criativa/


Secretário de Cultura tira dúvidas sobre auxílio emergencial da Lei Aldir 

Blanc (14/09) G1 

Cadastramento começa nesta segunda-feira (14). De acordo com o 

secretário de Cultura de Pernambuco, Gilberto Freyre Neto, qualquer 

trabalhador da cadeia produtiva da cultura que atenda aos critérios pode 

participar 

https://globoplay.globo.com/v/8854262/ 

Secretário de Cultura tira dúvidas sobre auxílio emergencial da Lei Aldir 

Blanc (14/09) G1 

Cadastramento começa nesta segunda-feira (14). De acordo com o 

secretário de Cultura de Pernambuco, Gilberto Freyre Neto, qualquer 

trabalhador da cadeia produtiva da cultura que atenda aos critérios pode 

participar 

https://globoplay.globo.com/v/8854262/ 

Retomada da música ao vivo agrada parte do setor, mas deve ser 

gradual (15/09) Correio Braziliense 

Decreto publicado nesta segunda-feira permite apresentação em bares e 

restaurantes mantendo os protocolos sanitários vigentes. Retomada 

agrada parte do setor, mas deve ser gradual em Brasília 

https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-

arte/2020/09/4875428-retomada-da-musica-ao-vivo-agrada-parte-do-

setor-mas-deve-ser-gradual.html  

Profissionais da cultura esperam há 6 meses por auxílio (19/09) G1 

https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews/video/profissionais-

da-cultura-esperam-ha-6-meses-por-auxilio-8870483.ghtml 

Profissionais da cultura podem se cadastrar nesta segunda-feira para 

renda emergencial da Lei Aldir Blanc (20/09) G1 

Começa nesta segunda-feira (dia 21) o período de cadastramento dos 

profissionais de cultura do estado do Rio para o recebimento da renda 

emergencial da Lei Federal Aldir Blanc. Artistas, produtores, técnicos, 

artesãos e outros trabalhadores da área que se enquadrem nos pré-
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requisitos do processo terão até o dia 19 de outubro para realizarem a 

solicitação do auxílio de R$ 600, que será pago por três meses. 

https://extra.globo.com/noticias/economia/profissionais-da-cultura-

podem-se-cadastrar-nesta-segunda-feira-para-renda-emergencial-da-lei-

aldir-blanc-24648579.html 

Auxílio emergencial: Artesãos e guias ainda podem se cadastrar (21/09) 

Correio Braziliense 

Auxílio amparado pela Lei Aldir Blanc disponibiliza três parcelas de R$ 600 

para esses profissionais que se cadastrarem 

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/09/4876789-

auxilio-emergencial-artesaos-e-guias-ainda-podem-se-cadastrar.html 

Cadastro para benefício de artesãos e guias turísticos (21/09) Agência 

Brasília 

Uma vez aprovada, documentação dará direito a três parcelas de R$ 600 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/09/21/cadastro-para-

beneficio-de-artesaos-e-guias-turisticos/  

Aldir Blanc: MTur já repassou mais de R$ 1,5 bilhão para 24 estados e 

575 cidades (21/09) Mercado e Eventos 

O Ministério do Turismo já repassou mais de R$ 1,51 bilhão, referentes à 

lei Aldir Blanc, para 24 estados e 575 municípios brasileiros. O valor 

corresponde a mais da metade dos R$ 3 bilhões previstos na legislação 

que irá apoiar o setor cultural durante a pandemia de coronavírus. 

Atualmente, a Pasta realiza o pagamento do 2º lote, que será finalizado no 

dia 26 de setembro, e que já destinou cerca de R$ 460,5 milhões para os 

entes federativos com planos aprovados entre os dias 2 e 16 de setembro. 

https://www.mercadoeeventos.com.br/_destaque_/slideshow/aldir-

blanc-mtur-ja-repassou-mais-de-r-15-bilhao-para-24-estados-e-575-

cidades/ 

Lei Aldir Blanc: plataforma garante segurança de dados em processo de 
cadastro de artistas (21/09) Tupi FM 
Trabalhadores do setor que se enquadrarem nos pré-requisitos terão até 
dia 19 de outubro para realizar a solicitação da renda emergencial 
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https://www.tupi.fm/sentinelas/lei-aldir-blanc-plataforma-garante-

seguranca-de-dados-em-processo-de-cadastro-de-artistas/ 

Secretaria Estadual de Cultura inicia cadastros para recebimento do 
auxílio emergencial pela Lei Aldir Blanc (21/09) Record TV 
A Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-
feira (21) o cadastramento de profissionais da área de cultura para 
recebimento do auxílio emergencial de R$ 600, prevista pela Lei Federal 
Aldir Blanc. 
https://recordtv.r7.com/balanco-geral-rj/videos/secretaria-estadual-de-
cultura-inicia-cadastros-para-recebimento-do-auxilio-emergencial-pela-lei-
aldir-blanc-21092020 
Secec cria atendimento presencial para beneficiários da Lei Aldir Blanc 

(22/09) Correio Braziliense 

A pasta também definiu regras de execução e de pagamento para os 

beneficiários da Lei Aldir Blanc no DF. 

https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-

arte/2020/09/4877134-secec-cria-atendimento-presencial-para-

beneficiarios-da-lei-aldir-blanc.html 

Definidas as regras de execução da Lei Aldir Blanc no DF (22/09) Jornal 

de Brasília 

Portaria detalha os critérios para o pagamento das ações emergenciais. 

Recursos são de aproximadamente R$ 37 milhões. 

https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/definidas-as-regras-de-execucao-

da-lei-aldir-blanc-no-df/ 

Definidas as regras de execução da Lei Aldir Blanc no DF (22/09) Agência 

Brasília 

Portaria detalha os critérios para o pagamento das ações emergenciais. 

Recursos são de aproximadamente R$ 37 milhões 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/09/22/definidas-as-regras-

de-execucao-da-lei-aldir-blanc-no-df/ 

Lei Aldir Blanc: portaria define regras do auxílio emergencial no DF 

(22/09) Metrópoles 
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Cadastros de artistas e organizações culturais devem ser realizados até o 

dia 30 de outubro, on-line ou presencialmente 

https://www.metropoles.com/entretenimento/politica-cultural/lei-aldir-

blanc-portaria-define-regras-do-auxilio-emergencial-no-df 

Nova regulamentação da Lei Aldir Blanc para o setor cultural (decreto 

10.489/20): Novo capítulo de uma longa novela (22/09) Migalhas 

A regulamentação da LAB precisa focar em criar soluções e não gerar mais 

problemas para um setor de extrema relevância econômica e social, que já 

se encontra duramente prejudicado pela pandemia. 

https://www.migalhas.com.br/depeso/333634/nova-regulamentacao-da-

lei-aldir-blanc-para-o-setor-cultural--decreto-10-489-20---novo-capitulo-

de-uma-longa-novela 

Lei Aldir Blanc: Começou hoje o cadastramento de profissionais da 

cultura para renda emergencial (22/09) Jornal Contábil 

Verba pode reduzir efeitos da pandemia na área cultural 

https://www.jornalcontabil.com.br/renda-emergencial-para-profissionais-

da-cultura/ 

Governo Federal já repassou mais de R$ 1 bilhão para ajudar setor 

cultural durante Covid-19 (22/09) Portal Camaquã 

Governo Federal já repassou mais de R$ 1 bilhão para ajudar setor cultural 

durante Covid-19 

https://www.portaldecamaqua.com.br/noticias/17270/governo-federal-

ja-repassou-mais-de-r-1-bilhao-para-ajudar-setor-cultural-durante-covid-

19.html 

“Auxílio é garantia de prato de comida na mesa do artista”, diz Mário 

Frias... (22/09) Splash UOL 

O ator Mário Frias, que está à frente da Secretaria Especial da Cultura, 

reforçou ontem que o auxílio de R$ 600 estabelecido pela Lei Aldir Blanc 

ajuda na subsistência dos artistas em situação econômica vulnerável por 

conta da pandemia da covid-19 

https://www.uol.com.br/splash/noticias/2020/09/22/mario-frias-lei-aldir-

blanc.htm 
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Lei Aldir Blanc garante auxílio emergencial aos trabalhadores do setor 

cultural (23/09) Engeplus 

O início dos pagamentos está previsto para outubro, com parcelas 

retroativas a junho 

http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/lei-aldir-blanc-garante-

auxilio-emergencial-aos-trabalhadores-do-setor-cultural 

Auxílio emergencial baseada na lei Aldir Blanc ganha novas regras no DF 

(23/09) FDR Terra 

Nesta terça-feira (22), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 

Distrito Federal (Secec) publicou uma portaria com detalhes das regras 

para a realização do pagamento das ações emergenciais que serão 

destinadas para o setor cultural, por meio da Lei Aldir Blanc. 

https://fdr.com.br/2020/09/23/auxilio-emergencial-baseada-na-lei-aldir-

blanc-ganha-novas-regras-no-df/ 

CIDADESProfissionais da cultura cobram ações para o setor em audiência 

pública na CLDF (29/09) Jornal de Brasília 

Quem realizou a sessão foi a frente Parlamentar de Promoção dos Direitos 

Culturais da Câmara Legislativa 

https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/profissionais-da-cultura-cobram-

acoes-para-o-setor-em-audiencia-publica-na-cldf/ 

‘A Lei Aldir Blanc voltou a unir o país em torno da cultura’ (03/10) 

Agência Brasília 

Secretário-executivo da Secec, Carlos Alberto Jr., fala sobre a medida que 

garante auxílio ao segmento cultural durante a pandemia 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/10/03/a-lei-aldir-blanc-

voltou-a-unir-o-pais-em-torno-da-cultura/  

Cadastro de interessados em receber recursos da Lei Aldir Blanc termina 

nesta terça-feira (06/10) G1 

Empresas e ONGs que trabalham com cultura também podem se 

inscrever. 

https://globoplay.globo.com/v/8916391/ 
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Lei Aldir Blanc: cadastro até o dia 30 (08/10) Agência Brasília 

Dispositivo garante auxílio emergencial a artistas e entidades culturais 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/10/08/lei-aldir-blanc-

cadastro-ate-o-dia-30/  

Diálogo entre gestores e artistas (14/10) Agência Brasília 

Rede Integra Cultura debateu eleições dos Conselhos Regionais, projetos 

nos equipamentos públicos e alcance dos recursos da Lei Aldir Blanc nas 

RAs 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/10/14/dialogo-entre-

gestores-e-artistas/  

Lei Aldir Blanc pode atender até 700 mil pessoas, calcula Ipea (18/10) 

Correio Braziliense 

De cada R$ 10 pagos pela lei, R$ 8 tem que ir para o auxílio emergencial e 

R$ 2 para a manutenção dos espaços e aparelhos do setor cultural 

https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-

arte/2020/10/4883028-lei-aldir-blanc-pode-atender-ate-700-mil-pessoas-

calcula-ipea.html 

União para pagar auxílio a artistas (21/10) Agência Brasília 

Gerentes de Cultura das RAs se mobilizam para identificar beneficiários da 

Lei Aldir Blanc. Cadastro vai até o dia 30 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/10/21/uniao-para-pagar-

auxilio-a-artistas/  

RAs fazem mutirão para cadastrar artistas na Lei Aldir Blanc (21/10) 

Correio Braziliense 

As gerências de cultura têm se empenhado na divulgação das informações 

e no atendimento aos agentes culturais, para auxiliá-los com o cadastro 

https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-

arte/2020/10/4883718-ras-fazem-mutirao-para-cadastrar-artistas-na-lei-

aldir-blanc.html  

Lei Aldir Blanc movimenta gerentes de cultura de RAs de todo o DF 

(22/10) Correio Braziliense 
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Regiões Administrativas estão com atividades intensas de divulgação e 

chamamento de beneficiários 

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/10/4883892-lei-

aldir-blanc-movimenta-gerentes-de-cultura-de-ras-de-todo-o-df.html  

Artistas do DF têm até 30 de outubro para se cadastrar e ganhar auxílio 

(22/10) Metrópoles 

Lei Aldir Blanc prevê ajuda financeira ao setor cultural devido ao impacto 

das medidas de distanciamento social causado pelo coronavírus 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/artistas-do-df-tem-ate-30-

de-outubro-para-se-cadastrar-e-ganhar-auxilio 

Auxílio emergencial para artistas começa a ser pago, mas há risco de 

fraude (22/10) Metrópoles 

Alguns parlamentares veem a Lei Aldir Blanc como privilégio de categoria 

profissional que tem influência política 

https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/auxilio-emergencial-

para-artistas-comeca-a-ser-pago-mas-ha-risco-de-fraude 

Secec anuncia pagamento de cinco parcelas para Linha 1 da Lei Aldir 

Blanc (23/10) Correio Braziliense 

Os beneficiários da Linha 1 são pessoas físicas, que receberão R$ 3 mil, em 

cinco parcelas de R$ 600; e R$ 6 mil, em cinco parcelas de R$ 1.200, nos 

casos de mães e provedoras do lar. A Linha 2 ainda deve aguardar o 

pagamento nos próximos dez dias] 

https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-

arte/2020/10/4884317-secec-anuncia-pagamento-de-cinco-parcelas-para-

linha-1-da-lei-aldir-blanc.html 

Secec decide pagar cinco parcelas para pessoa física na Lei Aldir Blanc 

(23/10) Site SECEC 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do DF vai pagar cinco 

parcelas para a linha 1 da Lei Aldir Blanc. Os beneficiários receberão R$ 

3.000,00 (cinco parcelas de R$ 600,00) e R$ 6.000,00 (cinco parcelas de 

1.200) no caso de mãe e provedora do lar. A decisão veio a partir da 

avaliação da quantidade de CPFs validadas pela Dataprev. 
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http://www.cultura.df.gov.br/secec-decide-pagar-cinco-parcelas-para-

pessoa-fisica-na-lei-aldir-blanc/ 

Começa pagamento da Lei Aldir Blanc (23/10) Agência Brasília 

Cultura pagará cinco parcelas referentes à Linha 1. Primeiro lote sai nesta 

segunda-feira (26) 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/10/23/comeca-pagamento-

da-lei-aldir-blanc/ 

Lei Aldir Blanc: artistas do DF começam a receber auxílio na segunda-

feira (23/10) Metrópoles 

Serão cinco parcelas referentes à Linha 1 da nova lei de apoio ao setor 

cultural. Primeiro lote sai nesta no dia 26 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/lei-aldir-blanc-artistas-do-

df-comecam-a-receber-auxilio-na-segunda-feira 

Cadastros para benefícios da Lei Aldir Blanc encerram-se em 30.10 

(27/10) Site SECEC 

Os cadastros para as linhas 1 (pessoa física) e 2 (pessoa jurídica, coletivos) 

da Lei Aldir Blanc seguem abertos até o dia 30 de outubro de 2020 (sexta-

feira) para trabalhadores e trabalhadoras da cultura. 

http://www.cultura.df.gov.br/cadastros-para-beneficios-da-lei-aldir-blanc-

encerram-se-em-30-10/  

Lei Aldir Blanc: artistas do DF têm até sexta para pedir benefício (28/10) 

Metrópoles 

Auxílio é destinado a profissionais da cultura que tiveram atividades 

prejudicadas em razão da pandemia do novo coronavírus 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/lei-aldir-blanc-artistas-do-

df-tem-ate-sexta-para-pedir-beneficio 

Lei Aldir Blanc: cadastro até sexta-feira (28/10) Agência Brasília 

Benefícios se destinam a profissionais da cultura que tiveram atividades 

prejudicadas em razão da pandemia de Covid-19 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/10/28/lei-aldir-blanc-

cadastro-ate-sexta-feira-30/ 
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Lei Aldir Blanc: Prazo para cadastro vai até sexta-feira (28/10) Correio 

Braziliense 

Profissionais e espaços culturais são contemplados na renda emergencial 

para o setor 

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/10/4885214-lei-

aldir-blanc-prazo-para-cadastro-vai-ate-sexta-feira.html 

Lei Aldir Blanc: cadastro para auxílio a artistas e produtores culturais do 

DF termina na sexta (29/10) G1 

Beneficiários receberão cinco parcelas de R$ 600. Valor passa para R$ 1,2 

mil no caso de mãe e provedora do lar; saiba como solicitar recurso. 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/10/29/lei-aldir-

blanc-cadastro-para-auxilio-a-artistas-e-produtores-culturais-do-df-

termina-na-sexta.ghtml 

Com 46 novos artistas, Cultura atualiza contemplados pela Lei Aldir 

Blanc (05/11) Metrópoles 

O segundo lote de beneficiários foi divulgado após cadastrados sanarem 

as pendências documentais. Artistas receberão até R$ 6 mil de auxílio 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/com-46-novos-artistas-

cultura-atualiza-contemplados-pela-lei-aldir-blanc 

Aldir Blanc: Cultura anuncia 2º lote de pagamentos (05/11) Agência 

Brasília 

Beneficiários da Linha 1 (pessoa física) receberão R$ 3 mil (5 parcelas de 

R$ 600) e R$ 6 mil (5 parcelas de 1.200) no caso de mãe e provedora do lar 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/11/05/aldir-blanc-cultura-

anuncia-2o-lote-de-pagamentos/ 

Auxílio ao setor cultural não deve ter continuidade no pós-pandemia, diz 

ministro (09/11) Jornal de Brasília 

A Lei Aldir Blanc destina R$ 3 bilhões para o pagamento de auxílio 

emergencial a trabalhadores da cultura, além de subsídios a espaços 

culturais e editais e prêmios 
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https://jornaldebrasilia.com.br/brasil/auxilio-ao-setor-cultural-nao-deve-

ter-continuidade-no-pos-pandemia-diz-ministro/ 

Setor audiovisual pede prorrogação da Lei Aldir Blanc em reunião virtual 

(14/11) Correio Braziliense 

Em encontro on-line realizado nesta segunda-feira (14/12), a comunidade 

audiovisual brasileira se reuniu para falar das dificuldades do setor 

https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-

arte/2020/12/4894780-setor-audiovisual-pede-prorrogacao-da-lei-aldir-

blanc-em-reuniao-virtual.html 

Cadastrados na Lei Aldir Blanc devem resolver pendências até quarta 

(14/11) Correio Braziliense 

O prazo vale para as pessoas jurídicas, que fazem parte da Linha 2 de 

cadastros da Lei Aldir Blanc 

https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-

arte/2020/12/4894763-cadastrados-na-lei-aldir-blanc-devem-resolver-

pendencias-ate-quarta--16-12.html 

Lei Aldir Blanc: CLDF aprova em 2º turno socorro para 4,3 mil artistas 

(17/11) Metrópoles 

Secretaria de Cultura lançará novo edital da Lei Aldir Blanc. Meta é 

contemplar setor com repasses de R$ 4 mil a R$ 100 mil 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/lei-aldir-blanc-cldf-aprova-

em-2o-turno-socorro-para-43-mil-artistas 

Lei distrital de apoio à cultura aprovado na CLDF (17/11) jornal de 

Brasília 

Valor é referente ao repasse de recursos da Lei Aldir Blanc, feito pela 

União, é será distribuído como auxílio a artistas cadastrados na Secretaria 

de Cultura 

https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/lei-distrital-de-apoio-a-cultura-

aprovado-na-cldf/ 

Divulgada lista de 50 beneficiados da Lei Aldir Blanc (20/11) Agência 

Brasília 
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Pessoas que pertencem a grupos de maior vulnerabilidade são priorizadas 

na lista inicial da Secretaria de Cultura 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/11/20/divulgada-lista-de-50-

beneficiados-da-lei-aldir-blanc/ 

Lei Aldir Blanc: GDF sanciona auxílio a artistas locais e lançará novo 

edital (25/11) Metrópoles 

Segundo o governo, serão repassados R$ 20 milhões para ajudar pessoas 

físicas e jurídicas ligadas à cena cultural do DF 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/lei-aldir-blanc-gdf-

sanciona-auxilio-a-artistas-locais-e-lancara-novo-edital 

Com R$ 21 milhões, Aldir Blanc Gran Circular contemplará 1.890 artistas 

(26/11) Agência Brasília 

Edital foi construído especialmente para atender agentes culturais com 

maior vulnerabilidade social 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/11/26/com-r-21-milhoes-

aldir-blanc-gran-circular-contemplara-1-890-artistas/ 

Edital Aldir Blanc Gran Circular vai contemplar 1.890 artistas (26/11) 

Jornal de Brasília 

Edital foi construído especialmente para atender agentes culturais com 

maior vulnerabilidade social do Distrito Federal 

https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/edital-aldir-blanc-gran-circular-

vai-contemplar-1-890-artistas/ 

Mario Frias celebra lei Aldir Blanc, felicita Bolsonaro e omite autoria no 

Congresso (30/11) Jornal de Brasília 

Frias ainda diz que se trata de uma “correção de um erro histórico” de 

governos anteriores, “que apesar de incluírem a cultura brasileira em seus 

discursos calorosos, não a privilegiaram em seus orçamentos” 

https://jornaldebrasilia.com.br/politica-e-poder/mario-frias-celebra-lei-

aldir-blanc-felicita-bolsonaro-e-omite-autoria-no-congresso/ 

Secec empenha mais 212 agentes culturais no edital Gran Circular 

(31/11) Correio Braziliense 
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Assim serão executados mais de R$ 1.450.000, totalizando mais de R$ 33 

milhões em recursos da Lei Aldir Blanc 

https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-

arte/2020/12/4897878-secec-empanha-mais-212-agentes-culturais-no-

edital-gran-circular.html 

Amparo e suporte à comunidade artística (16/12) Agência Brasília 

Em ano de pandemia, o GDF injetou R$ 61 mi entre FAC, LIC e Termos de 

Fomento. Neste ano, mais R$ 22,5 mi foram empenhados em pagamento 

de 3 editais 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/12/16/amparo-e-suporte-a-

comunidade-artistica/ 

Lei Aldir Blanc: Cultura divulga resultado provisório dos selecionados 

(17/12) Metrópoles 

Ao todo, 2.472 agentes culturais se inscreveram no edital que 

contemplará 1.890 fazedores de cultura das 33 RAs, com R$ 21 milhões no 

total 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/lei-aldir-blanc-cultura-

divulga-resultado-provisorio-dos-selecionados 

Lei Aldir Blanc: Secretaria de Cultura do DF divulga resultado preliminar 

de selecionados; veja lista (17/12) G1 

Relação foi publicada no Diário Oficial do DF desta quinta-feira (17). 

Candidatos desclassificados têm cinco dias para apresentar recurso, a 

partir desta sexta (18). 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/12/17/lei-aldir-

blanc-secretaria-de-cultura-do-df-divulga-resultado-preliminar-de-

selecionados-veja-lista.ghtml 

Divulgado resultado provisório do edital Aldir Blanc Gran Circular (17/12) 

Agência Brasília 

Ao todo, 2.472 agentes culturais se inscreveram no edital que 

contemplará 1.890 fazedores de cultura das 33 RAs, com R$ 21 milhões no 

total 
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https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/12/17/divulgado-resultado-

provisorio-do-edital-aldir-blanc-gran-circular/ 

Entenda os motivos de desclassificação do Gran Circular (18/12) Agência 

Brasília  

Edital permite que sejam adicionados documentos que inicialmente não 

foram apresentados 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/12/18/entenda-os-motivos-

de-desclassificacao-do-gran-circular/ 

Autorizado repasse de R$ 21 milhões para agentes culturais (23/12) 

Agência Brasília 

Edital classifica 2.019 profissionais de cultura e visa premiar todas as 33 

regiões administrativas do DF 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/12/23/autorizado-repasse-

de-r-21-milhoes-para-agentes-culturais/ 

Mais R$ 25 milhões de investimento no setor cultural (24/12) Agência 

Brasília 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa classifica o total de 2.095 

agentes culturais no edital Aldir Blanc Gran Circular 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/12/24/mais-r-25-milhoes-de-

investimento-no-setor-cultural/ 

Artistas beneficiados pela Lei Aldir Blanc no DF têm só até esta sexta 

para entregar recibos (25/12) Metrópoles 

A Secretaria de Cultura pede que os agentes culturais enviem a 

documentação com urgência 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/artistas-beneficiados-pela-

lei-aldir-blanc-no-df-tem-so-ate-esta-sexta-para-entregar-recibos 

Retrospectiva 2020: resistência e adaptação mobilizaram produtores 

culturais e artistas no DF (29/12) G1 

Do backstage ao palco, quem vive da arte sentiu impactos da pandemia do 

novo coronavírus. Após meses de incerteza e protestos, projetos saíram 

do papel em novos formatos. 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/12/17/divulgado-resultado-provisorio-do-edital-aldir-blanc-gran-circular/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/12/17/divulgado-resultado-provisorio-do-edital-aldir-blanc-gran-circular/
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https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/12/23/autorizado-repasse-de-r-21-milhoes-para-agentes-culturais/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/12/24/mais-r-25-milhoes-de-investimento-no-setor-cultural/
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https://www.metropoles.com/distrito-federal/artistas-beneficiados-pela-lei-aldir-blanc-no-df-tem-so-ate-esta-sexta-para-entregar-recibos
https://www.metropoles.com/distrito-federal/artistas-beneficiados-pela-lei-aldir-blanc-no-df-tem-so-ate-esta-sexta-para-entregar-recibos


https://g1.globo.com/df/distrito-

federal/noticia/2020/12/29/retrospectiva-2020-resistencia-e-adaptacao-

mobilizaram-produtores-culturais-e-artistas-no-df.ghtml 

Governo prorroga prazo para pagamento de auxílio ao setor cultural 

(29/12) Metrópole 

A Lei Aldir Blanc prevê o repasse de R$ 3 bilhões de recursos federais para 

ações emergenciais da área em estados e municípios 

https://www.metropoles.com/brasil/governo-prorroga-prazo-para-

pagamento-de-auxilio-ao-setor-cultural 

Lei Aldir Blanc: governo edita MP para viabilizar pagamento de recursos 

em 2021, diz Planalto (29/12) G1 

Lei aprovada pelo Congresso e sancionada por Bolsonaro prevê R$ 3 bi 

para setor cultural em razão da pandemia. Segundo Planalto, parte dos 

recursos empenhados ainda não foi liquidada. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/29/lei-aldir-blanc-governo-

edita-mp-para-viabilizar-pagamento-de-recursos-em-2021-diz-

planalto.ghtml 

Secec executa 90% da Lei Aldir Blanc no Distrito Federal (30/12) SECEC 

Num regime intenso de trabalho que envolveu 94 servidores, a Secretaria 

de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal chega à data-limite 

proposta pela Lei Aldir Blanc (31.12) com 90% dos recursos empenhados 

para os três incisos da legislação, contemplando 2831 trabalhadores e 

trabalhadoras da cultura com R$ 33.143,000,00 (trinta e três milhões, 

cento e quarenta e três mil reais) dos R$ 36,9 milhões repassados pelo 

governo federal. 

http://www.cultura.df.gov.br/secec-executa-90-da-lei-aldir-blanc-no-

distrito-federal/ 

Medida provisória prorroga prazo para pagamento de auxílio ao setor 

cultural (30/12) Jornal de Brasília 

A Lei Aldir Blanc, originada da MP 986/2020 e promulgada pelo Congresso 

em agosto, prevê o repasse de R$ 3 bilhões de recursos federais para 

ações emergenciais do setor cultural em estados e municípios 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/12/29/retrospectiva-2020-resistencia-e-adaptacao-mobilizaram-produtores-culturais-e-artistas-no-df.ghtml
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https://jornaldebrasilia.com.br/brasil/medida-provisoria-prorroga-prazo-

para-pagamento-de-auxilio-ao-setor-cultural/ 

Secretaria de Cultura do DF liberou R$ 31 milhões para produtores 

culturais (31/12) G1 

A verba contempla 2.619 trabalhadores da cultura. Ainda faltam 14% do 

valor, ou R$ 5,2 milhões, que deverão ser liberados até esta quinta (31). A 

Lei Aldir Blanc, promulgada pelo Congresso em agosto, prevê o repasse de 

R$ 3 bilhões de recursos federais para ações emergenciais do setor 

cultural em estados e municípios. 

https://globoplay.globo.com/v/9142680/ 

Secretaria de Cultura executa 86% da Lei Aldir Blanc no Distrito Federal 

(31/12) Jornal de Brasília 

Cerca de 2619 agentes culturais devem ser pagos em ação de força-tarefa 

que envolveu toda secretaria comandanda Bartolomeu Rodrigues 

https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/secretaria-de-cultura-executa-86-

da-lei-aldir-blanc-no-distrito-federal/ 

Empenhados mais 212 agentes culturais para Lei Aldir Blanc (31/12) 

Agência Brasília 

Medida abrange proponentes classificados no edital Gran Circular, da 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/12/31/empenhados-mais-

212-agentes-culturais-para-lei-aldir-blanc/ 

Gira Cultura DF capacita e debate políticas culturais – Agência Brasília 

(agenciabrasilia.df.gov.br) 

Agência Brasília 

Com a finalidade de capacitar e debater ações de políticas públicas da 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), vai fazer balanço da 

Aldir Blanc 

Circos de lona celebram o retorno presencial e a inclusão no Ceac – Agência Brasília 

(agenciabrasilia.df.gov.br) 

Agência Brasília 

https://jornaldebrasilia.com.br/brasil/medida-provisoria-prorroga-prazo-para-pagamento-de-auxilio-ao-setor-cultural/
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https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/secretaria-de-cultura-executa-86-da-lei-aldir-blanc-no-distrito-federal/
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https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/05/06/circos-de-lona-celebram-o-retorno-presencial-e-a-inclusao-no-ceac/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/05/06/circos-de-lona-celebram-o-retorno-presencial-e-a-inclusao-no-ceac/


Cadastro de Entes e Agentes Culturais vai permitir que os artistas circenses 

inscrevam projetos em editais do GDF 

Secec executa 86% dos pagamentos da Lei Aldir Blanc – Agência Brasília 

(agenciabrasilia.df.gov.br) 

Agência Brasília 

Benefícios de 2.882 agentes culturais já foram enviados ao Banco do Brasil 
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PORTARIA DA SECEC ESTABELECE NOVOS PRAZOS PARA O INCISO 2 
DA ALDIR BLANC 

Ascom/Secec 30/04/21  16:00   A Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa (Secec) publicou nesta sexta-feira (30.4), a Portaria nº 53 que 

altera a de... 

SECEC PUBLICA LISTA COM SITUAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS NÃO PAGOS 
DA ALDIR BLANC 

Ascom/Secec 30/04/21  12:00   A Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa (Secec) do DF divulgou, nesta sexta-feira (30.4), a lista dos 71 

beneficiários que... 

SECEC FAZ BALANÇO E SE PREPARA PARA CONTINUIDADE DA ALDIR 
BLANC 

Texto: Sergio Maggio/Edição: Guilherme Lobão (Ascom Secec) 27.04.2021 

22:00:00     A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal 

(Secec) está pronta tanto... 

MESA GIRA. A ALDIR BLANC NO DF (27.4, ÀS 17H) 

Sinopse: A Secec avalia a sua atuação na execução de 89% do recurso 

recebido com pagamento de 96% dos beneficiários, Mediação:... 

SECEC PUBLICA PORTARIA COM REGRAS PARA O INCISO 2 DA ALDIR 
BLANC 

Texto e edição: Ascom/Secec 12/04/2021 10:11:11   A Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa (Secec), gestora no Distrito Federal da 

Lei Aldir Blanc (14.017/2020),... 

COMUNICADO: INFORME RENDIMENTO IR ALDIR BLANC 

http://www.cultura.df.gov.br/?p=33414
http://www.cultura.df.gov.br/?p=33414
http://www.cultura.df.gov.br/?p=33395
http://www.cultura.df.gov.br/?p=33395
http://www.cultura.df.gov.br/?p=33317
http://www.cultura.df.gov.br/?p=33317
http://www.cultura.df.gov.br/?p=32737
http://www.cultura.df.gov.br/?p=32265
http://www.cultura.df.gov.br/?p=32265
http://www.cultura.df.gov.br/?p=31245


Ascom/Secec 05.03.21 12:00.00   A Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa do DF informa que o informe de rendimento para declaração no 

imposto de... 

SECEC ATINGE 97,9% DO VALOR PAGO DA ALDIR BLANC NO DF 

Texto e edição Sérgio Maggio (Ascom/Secec) 22.04.21 14:45:00   A 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) atingiu o percentual de 

97,9% do valor... 

SECEC ATUALIZA CARTILHA DO INCISO 2 DA ALDIR BLANC 

m/Secec 30/04/21 14:00:01   A Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

(Secec) do DF atualizou cartilha para orientar os 345 agentes culturais 

beneficiados no... 

 PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INCISO 2 
DA ALDIR BLANC 

Ascom/Secec 01/02/21 14:28:01  1. O que pode ser pago com os recursos 

da Lei Aldir Blanc? De acordo com a legislação, podem ser pagos: I... 

SECEC REFORÇA ATENDIMENTO PRESENCIAL E CRIA AGENDAMENTO 
PARA ALDIR BLANC 

Ascom/Secec 27.01.21 19:24   A Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

(Secec) reforçará o atendimento presencial para agentes culturais 

contemplados no Inciso 3 (Linhas... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC EXECUTA 86% DOS PAGAMENTOS EMPENHADOS DA LEI ALDIR 
BLANC NO DF 

http://www.cultura.df.gov.br/?p=31085
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29949
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29926
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29926
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29820
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29820
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29668
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29668


Ascom/Secec 19.01.21 15:22:01   A Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa do informa que já executou o pagamento de 86% dos recursos 

empenhados para... 

5/01/21 às 13h02 - Atualizado em 5/01/21 às 13h05 

COMUNICADO. PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO INCISO II ESTÁ 
PREVISTO PARA 12.01 

Ascom/Secec 05.01.21 13:03:00   A Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa (Secec) informa aos habilitados no inciso 2 (espaços, empresas, 

grupos, etc.) que o... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

COMUNICADO. PAGAMENTO DA ALDIR BLANC DEVE SER REPASSADO ATÉ 
QUARTA-FEIRA (06.01) 

Ascom/Secec 04.01.20 13:51:00   A Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa (Secec) do DF informa que o pagamento aos beneficiários da Aldir 

Blanc (incisos... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC EMPENHA MAIS 212 AGENTES E AUMENTA A EXECUÇÃO DA ALDIR 
BLANC PARA 90% NO DF 

Texto e edição: Sérgio Maggio (Ascom/Secec) 31.12.20 13: 02.01   A 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do Distrito Federal 

empenhou nesta... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC EXECUTA 90,5% DA LEI ALDIR BLANC NO DISTRITO FEDERAL 

http://www.cultura.df.gov.br/?p=29529
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29529
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29511
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29511
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29499
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29499
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29458


Texto de Sérgio Maggio e Sâmea Andrade. Reportagem: Alexandre Torres. 

Edição: Sérgio Maggio (Ascom/Secec) 31.12.20 18: 27.01   Num regime 

intenso de trabalho que... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC AMPLIA ALDIR BLANC GRAN CIRCULAR PARA 2095 CLASSIFICADOS 
COM QUASE R$ 25 MILHÕES 

Texto e edição: Sâmea Andrade e Sérgio Maggio 24.12.20 12:00:00   A 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF classificou mais 76 

agentes... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

EDITAL ALDIR BLANC GRAN CIRCULAR CLASSIFICA 2019 AGENTES 
CULTURAIS DO DF 

Texto e edição: Sâmea Andrade e Sérgio Maggio (Ascom/Secec) 23.12.20 

20:00:00   Com a extensão de premiar todas as 33 Regiões Administrativas 

do Distrito... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

ATENÇÃO. CLASSIFICADOS NO EDITAL ALDIR BLANC GRAN CIRCULAR 
PRECISAM MANDAR RECIBO ATÉ 25.12 

Ascom/Secec 23.12.20   A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF 

classificou 2095 proponentes, chagando ao patamar de R$ 24.768,000,00 

(vinte e... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC CONCLUI ANÁLISE DO INCISO II DA ALDIR BLANC E HABILITA 345 
CADASTRADOS 

http://www.cultura.df.gov.br/?p=29400
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29400
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29386
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29386
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Texto e edição: Ascom/Secec 21.12.20 20:13.00   A Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa (Secec) do DF encerrou a análise dos cadastrados no 

Inciso... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

CADASTRADOS NO INCISO 1 DA ALDIR BLANC TÊM ATÉ HOJE PARA 
RESPONDER ÀS DILIGÊNCIAS 

Ascom/Secec 21.12.20 09:27   A Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

do DF estabelece o prazo final para diligências no Inciso I (pessoa física)... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC PUBLICA RESULTADO PROVISÓRIO DO ALDIR BLANC GRAN 
CIRCULAR 

Texto: Loane Bernardo. Edição: Sérgio Maggio Ascom/Secec 17.12.20 

00:00   A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou, no 

Diário Oficial do Distrito... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

PERGUNTAS & RESPOSTAS: EDITAL ALDIR BLANC GRAN CIRCULAR 

Texto e edição: Ascom Secec 07.12.20 16:00   Quais são as seis linhas do 

edital? Com a missão de distribuir R$ 21 milhões para 1890... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

COM R$ 21 MILHÕES, ALDIR BLANC GRAN CIRCULAR CONTEMPLARÁ 1890 
ARTISTAS DO DF 

Texto e edição: Sérgio Maggio (Ascom/Secec). Colaborou: Sâmea Andrade 

Ascom/Secec (texto e edição) 26.11.20 16:00   Com a missão de distribuir 

R$ 21 milhões para... 

http://www.cultura.df.gov.br/?p=28924
http://www.cultura.df.gov.br/?p=28924
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 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

ACOMPANHE OS LOTES DE HABILITADOS DA LINHA 2 ALDIR BLANC 

Ascom/Secec (texto e edição) 12/12/20 07:46   A Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa (SECEC) do DF anuncia mais 114 habilitados a 

receberem o... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

CADASTRO DA LINHA 1 DA ALDIR BLANC EM DILIGÊNCIA? SAIBA O QUE 
FAZER 

Texto e edição (Ascom/Secec) 10/11/2020 12:18:46   Para quem está com 

o status “aprovado em diligência”, a coordenadora da Linha 1 (pessoa 

física) da... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC FINALIZA ANÁLISE DO INCISO 1 DA ALDIR BLANC E APROVA 419 
BENEFICIÁRIOS 

Ascom/Secec 24/12/2020   18:16:27   A Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa (Secec) do Distrito Federal finalizou a análise dos beneficiários do 

Inciso 1 da... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC ANUNCIA SEGUNDO LOTE DE PAGAMENTOS E FAZ BALANÇO 
DA ALDIR BLANC 

Texto e edição (Ascom/Secec) 05/11/2020 06:50:46   A Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa (Secec) do DF anuncia o segundo lote de 

beneficiários da... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 
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CADASTROS PARA BENEFÍCIOS DA LEI ALDIR BLANC ENCERRAM-SE EM 
30.10 

Texto e edição Ascom/Secec 27/10/2020 22:21:00   Os cadastros para as 

linhas 1 (pessoa física) e 2 (pessoa jurídica, coletivos) da Lei Aldir Blanc... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC DECIDE PAGAR CINCO PARCELAS PARA PESSOA FÍSICA NA LEI ALDIR 
BLANC 

Texto e edição: Sérgio Maggio (Ascom/Secec) 23/10/2020 16:17:46   A 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do DF vai pagar cinco 

parcelas para... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

EM CLIMA DE MUTIRÃO, GERENTES DE CULTURA DAS RAS AUXILIAM NO 
CADASTRO ALDIR BLANC 

Texto: Loane Bernardo/Edição: Sérgio Maggio (Ascom Secec) 21/10/2020 

15:13:46   Com cadastros abertos para as linhas 1 (pessoa física) e 2 

(espaços culturais, coletivos,... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECRETARIA DE CULTURA DEFINE AS REGRAS DE EXECUÇÃO DA ALDIR 
BLANC NO DF 

Texto e edição: Ascom/Secec 22/09/2020 10:19:35   Após 

aprofundamento de diálogos com sociedade civil, por meio de Escutas 

com o setor e debate com... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC CRIA ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA CADASTRAMENTO ATIVO 
DA ALDIR BLANC 

http://www.cultura.df.gov.br/?p=26579
http://www.cultura.df.gov.br/?p=26579
http://www.cultura.df.gov.br/?p=26404
http://www.cultura.df.gov.br/?p=26404
http://www.cultura.df.gov.br/?p=26318
http://www.cultura.df.gov.br/?p=26318
http://www.cultura.df.gov.br/?p=25625
http://www.cultura.df.gov.br/?p=25625
http://www.cultura.df.gov.br/?p=25613
http://www.cultura.df.gov.br/?p=25613


Texto: Lúcio Flávio. Edição: Sérgio Maggio (edição) 22/09/2020 

08:56:27   Gestora da Lei Aldir Blanc no Distrito Federal, a Secretaria de 

Cultura e Economia... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC AMPLIA EM 50% ALCANCE DE POSSÍVEIS BENEFICIÁRIOS DA 
LEI ALDIR BLANC 

Texto e edição Ascom/Secec Colaborou Thaline Hellen     A Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa (Secec) do Distrito Federal abriu oficialmente 

nesta sexta-feira... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC ALERTA SOBRE FAKE NEWS ACERCA DA ALDIR BLANC 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do Distrito Federal 

alerta a sociedade civil sobre a disseminação de fake... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC ABRE CONSULTA PÚBLICA PARA A LEI ALDIR BLANC 

Texto e edição: ASCOM/SECEC   A Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa segue em diálogo intenso com a sociedade civil do Distrito... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

EM LIVE, SECEC ANUNCIA PORTARIA PARA APLICAÇÃO DA LEI ALDIR 
BLANC 

Texto e edição ASCOM/SECEC   A Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa (Secec) informou nesta quarta-feira (19.08), em “Live Aldir Blanc”, 

transmitida... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

http://www.cultura.df.gov.br/?p=24394
http://www.cultura.df.gov.br/?p=24394
http://www.cultura.df.gov.br/?p=24110
http://www.cultura.df.gov.br/?p=23833
http://www.cultura.df.gov.br/?p=23734
http://www.cultura.df.gov.br/?p=23734


SECEC INICIA NESTA QUARTA-FEIRA (19.08) O CADASTRAMENTO DA ALDIR 
BLANC 

  Texto e edição: ASCOM/SECEC   A Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa (Secec) do Distrito Federal inicia hoje (19.08) o cadastramento 

para... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC CRIA COMITÊ CONSULTIVO QUE DISCUTIRÁ LEI ALDIR BLANC 

  Com vistas à melhor aplicação da Lei Nacional nº 14.017, de 29 de junho 

de 2020, mais conhecida como “Aldir... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC PROMOVE "LIVE" PARA DISCUTIR LEI ALDIR BLANC 

Secretário de Cultura e Economia Criativa estima que o DF vá receber R$ 

37 milhões para socorrer artistas   O Distrito Federal... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

LEI ALDIR BLANC 

Atualizado em 26/01/2020 12:18:15   A Lei Aldir Blanc teve trabalho 

iniciado na Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do DF 

imediatamente após... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

EM AÇÃO CONTRA A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA, PROJETO DE FOMENTO 
DA SECEC DOA ATABAQUES A TERREIRO 

Texto e edição: Sérgio Maggio (Ascom/Secec) 25.01.21 00:32:01   Os 

toques dos tambores voltaram a ecoar, no último sábado (23.01), no 

terreiro do Ilê... 

http://www.cultura.df.gov.br/?p=23721
http://www.cultura.df.gov.br/?p=23721
http://www.cultura.df.gov.br/?p=23015
http://www.cultura.df.gov.br/?p=22966
http://www.cultura.df.gov.br/?p=22816
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29779
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29779


 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

ENTREVISTA BARTOLOMEU RODRIGUES/ "O ANO DE 2021 É DE OBRAS 
PARA A CULTURA DO DF" 

Texto e edição: Ascom Secec 20.01.21 11:23.01   O ano de 2021 da 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) está pautado em seis... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

COM RECURSO DE TERMO DE FOMENTO, GRUPO OBARÁ EXALTA A ARTE 
NEGRA EM OFICINAS CULTURAIS 

Texto e edição: Ascom/Secec 15.01.21 16:30:01   Conduzido pelo Grupo 

Cultural Obará (fundado em 2009), o projeto Mó Soró Dayó (“eu falo de 

felicidade”,... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

ENTENDA OS MOTIVOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DO GRAN CIRCULAR E 
SAIBA COMO RECORRER 

Laís Valente (chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa/AJL) 18.12.20 

15:00.01   A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou, no 

Diário Oficial do Distrito Federal... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC AMPLIA ATÉ 18.12 PRAZO PARA CADASTRADOS DA LINHA 2 
RESPONDEREM DILIGÊNCIAS 

Texto e edição: Ascom/Secec 17/12/20 08:54   A Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa do DF ampliou o prazo limite das 23h59 de 16.12... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC RECEBE MESTRES DA PERIFERIA E REFORÇA COMPROMISSO COM A 
CULTURA NAS RAS 

http://www.cultura.df.gov.br/?p=29679
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29679
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29645
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29645
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29011
http://www.cultura.df.gov.br/?p=29011
http://www.cultura.df.gov.br/?p=28404
http://www.cultura.df.gov.br/?p=28404
http://www.cultura.df.gov.br/?p=26598
http://www.cultura.df.gov.br/?p=26598


Texto: Loane Bernardo Edição: Sérgio Maggio (Ascom/Secec) 28/10/2020 

20:33:15   A força criativa da arte e da cultura nas Regiões Administrativas 

(RAs) do Distrito... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

REDE INTEGRA CULTURA APONTA DIRETRIZES PARA FORTALECER A ARTE 
DAS CIDADES 

Texto: Loane Bernardo /Edição: Sérgio Maggio (Ascom Secec) 14/10/2020 

08:44:46   Com pouco mais de dois meses de criação (em 31.07), a Rede 

Integra... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

ENTREVISTA//CARLOS ALBERTO JR. “ESSES RECURSOS SÃO DOS ARTISTAS. 
NASCERAM DO CLAMOR DELES E DEVEM IR PARA ELES” 

Com informações da Agência Brasília e da Ascom/Secec 05/10/2020 

13:55:07   Assim que a Lei Aldir Blanc foi publicada, em 30 de junho 

deste... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

RÁDIO CULTURA TRANSFORMA TEMAS DE POLÍTICA PÚBLICA EM 
LINGUAGEM ÁGIL 

Texto: Alexandre Freire. Edição: Sérgio Maggio (Ascom Secec) 28/09/2020 

11:49:07   “Políticas públicas de um jeito que você entende”. Com essa 

vinheta, a Cultura... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

CONHEÇA O CANAL DE YOUTUBE DA SECEC 

  O canal de YouTube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) 

do Distrito Federal está com uma série de... 

http://www.cultura.df.gov.br/?p=26173
http://www.cultura.df.gov.br/?p=26173
http://www.cultura.df.gov.br/?p=25998
http://www.cultura.df.gov.br/?p=25998
http://www.cultura.df.gov.br/?p=25805
http://www.cultura.df.gov.br/?p=25805
http://www.cultura.df.gov.br/?p=25704


 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

ENTREVISTA/SECRETÁRIO BARTOLOMEU RODRIGUES: “ESCOLHI O LADO 
DOS PEQUENININHOS” 

Em entrevista à Agência Brasília, o secretário de Cultura e Economia 

Criativa, Bartolomeu Rodrigues, fez um balanço das ações empreendidas... 

 26/01/21 às 12h10 - Atualizado em 27/01/21 às 20h41 

SECEC PROMOVE O ESCUTA CULTURA 

  A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) vai 

promover uma série de conversas com o setor... 

... 

 

http://www.cultura.df.gov.br/?p=23223
http://www.cultura.df.gov.br/?p=23223
http://www.cultura.df.gov.br/?p=22991


HOTSITE ALDIR BLANC 

 

20/07/20 às 18h12 - Atualizado em 7/05/21 às 

11h25 
Lei Aldir Blanc 

COMPARTILHAR 

Facebook Twitter 

Ascom/Secec 

Atualizado em 02/05/21  

11:25 

  

A Lei Aldir Blanc teve trabalho iniciado na Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa (Secec) do DF imediatamente após a promulgação 

dessa legislação em 29 de junho de 2020, com a criação do Grupo de 

Trabalho (GT) Aldir Blanc, coordenado pelo secretário-executivo, Carlos 

Alberto Jr. 

  

Nas ações iniciais desse GT, foram designados os servidores Mariana 

Abreu, Sol Montes e João Moro como coordenadores dos incisos I, II e III 

da Lei Aldir Blanc. 

  

  

Num regime intenso de trabalho que envolveu 94 servidores, a Secretaria 

de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal chega à data-limite 

proposta pela Lei Aldir Blanc (31.12) com 89,6% dos recursos empenhados 

para os três incisos da legislação, contemplando 2834 trabalhadores e 

trabalhadoras da cultura com R$ 33.087.261,00 dos R$ 

36,934.576,52  repassados pelo governo federal. 

  

Cadastramento 

  

Para os incisos I e II, foram iniciados o cadastramento entre 19.09 e 

30.10.20 

http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc/
http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc/
http://twitter.com/intent/tweet?source=agenciabrasilia&text=Lei%20Aldir%20Blanc&url=http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc/
http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc/


  

O Cadastro 01 referiu-se à pessoa física, enquanto o Cadastro 02 foi 

destinado aos espaços culturais, coletivos, empresas do setor, etc. 

  

Esses cadastros foram encerrados às 23h59 do dia 30 de outubro de 2020, 

conforme estabelecido pela Portaria 183 – Aldir Blanc, publicada em 

22.09, no Diário Oficial do Distrito. 

Federal. 

  

Pagamentos (atualizado em 22.04.21) 

 
  

  

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) atingiu o percentual 

de 97,9% do valor pago da Lei Aldir Blanc (incisos I a 3). Dos R$ 

33.095.261,28 empenhados, a pasta pagou R$ 32.389.952,87 para 2.754 

dos 2.834 contemplados no Distrito Federal. Faltam 80 beneficiários, que 

por razões intrínsecas ainda estão em processo de tramitação para o 

recebimento. 

  

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do DF divulgou, nesta 

sexta-feira (30.4), a lista dos 71 beneficiários que ainda não receberam os 

benefícios da Lei Aldir Blanc nos Incisos 1, 2 e 3 da Lei 14.017. Nas tabelas 

http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/09/SEI_GDF-47517819-Portaria.pdf


abaixo, há a indicação do motivo pelo qual os agentes culturais ainda não 

receberam. 

  

Juntos, esses 71 beneficiários representam 2,1% da quantidade dos 

agentes empenhados. No Inciso 3 (Edital Gran Circular), as linhas 5 e 6 

foram 100% pagas. 

  

Confira as listas: 

Inciso I – Auxílio Emergencial 

 Inciso II – Espaços Culturais 

Inciso III Linha 1 

Inciso III Linha 2 

Inciso III Linha 3  

Inciso III Linha 4 

  

A execução da Secec para Lei Aldir Blanc foi de R$ 33.087.261 (do valor 

recebido de R$36.934.576,52), com percentual de execução 

de 89,9% para 2.834 agentes empenhados. 

  

Leia mais: 

Secec executa 89,9% da Lei Aldir Blanc no Distrito Federal 

  

Entenda o fluxo de pagamento 

O Banco do Brasil executa a ordem do recurso enviada pela Secec para 

cada beneficiário, sendo de responsabilidade do agente cultural a 

qualidade de informação repassada sobre os dados bancários. Se houver 

divergências, esse benefício é estornado à Secretaria, por meio de 

relatórios planilhados, e, só assim, as equipes responsáveis pelos três 

incisos da Lei Aldir Blanc entrarão em contato para correção e posterior 

reenvio. Essa comunicação é institucional entre a Secec e o beneficiário. 

  

Imposto de renda: 

http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/04/Inciso-I-Auxilio-Emergencial.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/04/Inciso-III-Linha-1.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/04/Inciso-III-Linha-1.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/04/Inciso-III-Linha-1.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/04/Inciso-III-Linha-2.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/04/Inciso-III-Linha-3-a.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/04/Inciso-III-Linha-4.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/secec-executa-90-5-da-lei-aldir-blanc-no-distrito-federal/


A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF informa que o informe 

de rendimento para declaração no imposto de renda pode ser solicitado 

pelo e-mail: nofesec@gmail.com. 

  

Comunicado: informe rendimento IR Aldir Blanc 

  

Quem tiver dúvida sobre o processo de pagamento residual deve entrar 

em contato: 

  

Inciso 1 (pessoas físicas) – cadastros.df.leialdirblanc@gmail.com 

Inciso 2 (espaços, grupos, empresas, etc.) – diligênciadf2@gmail.com 

Inciso 3 (edital Gran Circular – seis linhas) 

– premiosaldirblanc@gmail.com 

  

Leia mais: 

Secec abre atendimento presencial para agentes do Aldir Blanc Gran 

Circular 

  

http://www.cultura.df.gov.br/comunicado-informe-rendimento-ir-aldir-blanc/
http://www.cultura.df.gov.br/secec-abre-atendimento-presencial-para-agentes-do-aldir-blanc-gran-circular
http://www.cultura.df.gov.br/secec-abre-atendimento-presencial-para-agentes-do-aldir-blanc-gran-circular


 
  

  

  

QUEM FAZ CULTURA – LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

INCISO I 

No Inciso I, que ordenou 409 pagamentos no total de R$ 1.281.000,00 (um 

milhão duzentos e oitenta eum mil), a Secec espontaneamente aumentou 

de três para cinco parcelas de R$ 600 e R$ 1200 (mães provedoras do lar – 

18 habilitadas para receber R$ 6.000). 

  

“O número de aprovados pela Dataprev e Secec ficou nesse universo 

porque a grande maioria das inscrições válidas já tinha sido beneficiada 

pelo auxílio emergencial geral ou recaiu em outros impedimentos (seguro-

desemprego, emprego formal ativo etc.)”, revela a coordenadora do Inciso 

I, Mariana de Abreu, destacando que a sobra desse Inciso foi remanejada 

para o Inciso III, permitindo classificar mais 76 agentes do Gran Circular. 

  

Cadastros realizados 19.08 a 30.10 (brutos sem análise) 

Linha 1 (pessoa física) – 3126 

Dos 3.126 cadastros recebidos, 1151 são de outros estados, oito de 

menores de idade (em análise), 185, repetidos e um de teste. Após análise 

da Dataprev e da Secec, 1353 foram negados (com base nos critérios da 

Lei 14.017 e o não atendimento de diligências) e 419 aprovados para 

pagamento até 31.12. 

  

Veja aqui a situação de todos os inscritos: 

Planilha Geral Aldir Blanc – VF – Oficial 

  

Instrumento de divulgação: 

  

I 

CARTILHA ALDIR BLANC LINHA 1 

  

INCISO II 

Para o inciso II, os 345 habilitados a receber R$ 20 mil, num total de R$ 

6.900,000,00 (seis milhões e novecentos mil), passaram por uma 

http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/Planilha-Geral-Aldir-Blanc-VF-Oficial.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/CARTILHA-ALDIR-BLANC-LINHA-1-1.pdf


criteriosa análise, pois essa linha da Lei requer contrapartida efetiva a ser 

preferencialmente realizada em escolas públicas e prestação de contas de 

manutenção (aluguel, consumo etc.). 

  

“A dificuldade maior foi com o cadastramento de agentes culturais que 

não se adequavam com as regras do Inciso II”, observa a coordenadora do 

Inciso II, Sol Montes. 

  

Inciso II (pessoa jurídica, coletivos) – 1130 

345 habilitados, 255 de outros estados (inabilitados); 79 cadastros 

repetidos (inabilitados); 248 inabilitados por análise SECEC; 10 inabilitados 

pelo prazo de cadastramento (cadastros após 30/10); três testes 

(inabilitados); 191 inabilitados por não responder às diligências. 

  

Confira a lista com todos os habilitados 

Habilitados Inciso 2 

  

Confira a situação de todos os cadastrados 

situação geral cadastros válidos inciso 2 

  

Baixe a Cartilha sobre Prestação de Contas 

ALDIR BLANC INCISO 2 

  

Baixe as logomarcas para a contrapartida 

Logomarca Aldir Blanc DF 

  

Dos requerentes, 191 proponentes deixaram de responder as diligências 

da Secec. O que fez com que o número de habilitados fosse menor do que 

o previsto. “A maior dificuldade foi a comprovação documental. Muitos 

não conseguiram atender as demandas repassadas pela Secec, sobretudo, 

na questão de comprovação da atuação artística”, observa Sol Montes, 

destacando que, caso a Lei Aldir Blanc seja prorrogada para 2021, há a 

possibilidade de suplementar recursos para esses habilitados. 

  

http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/12/Habilitados.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/12/situacao-geral.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/02/FINAL-ALDIR-INCISO-2.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1Y7k8y9BAxwTmDrN2nnLLT-7ftQmP85TZ


  

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou nesta sexta-

feira (30.4), a Portaria nº 53 que altera a de nº 41, de 9 de abril de 2021 

que dispõe sobre os procedimentos para execução da contrapartida e 

prestação de contas do subsídio mensal de que trata o art. 2º, inciso II da 

Lei Nacional nº 14.017, de 29 de junho de 2020. 

  

Conheça a Portaria 

Portaria 53 

  

De acordo com o Artigo 3º da Portaria, o beneficiário do subsídio previsto 

no inciso II do caput do art. 2º da Lei Nacional nº 14.017, de 2020, deverá 

apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício em até 120 

(cento e vinte) dias após o recebimento da última parcela do subsídio. 

  

Nos casos em que o prazo disposto no caput deste artigo finalizar antes do 

prazo de vigência do Termo de Ajuste, o prazo de prestação de contas será 

automaticamente prorrogado até o fim do prazo de vigência do Termo de 

Ajuste, sem necessidade de assinatura de Termo Aditivo. 

  

Havendo alterações nos prazos e procedimentos dispostos na Lei Nacional 

nº 14.017, de 2020, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa 

adotará as providências necessárias para alteração dos Termos de Ajustes 

formalizados. 

  

  

Instrumento de divulgação: 

  

Leia mais: 

O que fazer se o cadastro na Lei Aldir Blanc está aprovado em diligência? 

Acompanhe os lotes de habilitados da Linha 2 

Confira a atualização dos cadastrados da Linha 1 Aldir Blanc 

Cadastro da Linha 1 da Aldir Blanc em diligência? Saiba o que fazer 

http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/04/Clipping-DODF-no-80-1.pdf
https://anchor.fm/cultura-fm-braslia/episodes/O-que-fazer-se-o-cadastro-na-Lei-Aldir-Blanc-est-aprovado-em-diligncia-em9i0d
http://www.cultura.df.gov.br/acompanhe-os-lotes-de-habilitados-da-linha-2/
http://www.cultura.df.gov.br/confira-a-atualizacao-dos-cadastrados-da-linha-1-aldir-blanc/
http://www.cultura.df.gov.br/cadastro-da-linha-1-da-aldir-blanc-em-diligencia-saiba-o-que-fazer/


Secec decide pagar cinco parcelas para pessoa física na Lei Aldir 

Blancpessoa-fisica-na-lei-aldir-blanc/ 

Secretaria de Cultura define as regras de execução da Aldir Blanc no DF 

Secec cria atendimento presencial para cadastramento ativo da Aldir Blanc 

Entrevista//Carlos Alberto Jr. “Esses recursos são dos artistas. Nasceram 

do clamor deles e devem ir para eles” 

Secec alerta sobre fake news acerca da Aldir Blanc 

Secec abre consulta pública para a Lei Aldir Blanc 

Em Live, Secec anuncia portaria para aplicação da Lei Aldir Blanc 

Secec inicia nesta quarta-feira (19.08) o cadastramento da Aldir Blanc 

Secec cria Comitê Consultivo que discutirá Lei Aldir Blanc 

  

INCISO III 

Linha 3 – Editais, chamamentos públicos e prêmios: destinados a 

atividades, produções e capacitações culturais 

  

Carro-chefe da Aldir Blanc no DF, o edital Gran Circular conseguiu abarcar 

as 33 Regiões Administrativas, com pontuação extra para locais de baixo 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), proponentes mulheres, 

declaradamente negros, índios e quilombolas e pessoas com deficiência, 

além de grupos com tempo de maior atuação cultural. O edital classificou 

2095 agentes e dispensou burocracias como certidões e declarações 

negativas. 

  

Foram R$ 24.974.000 (vinte e quatro milhões e novecentos e setenta e 

quatro mil reais) empenhados para seis linhas (atividades culturais/1125 

agentes; bastidores/226; coletivos/330; cultura nas cidades/186; festas 

populares/84 e festivais/124). 

  

“Esse edital foi desenhado com o espírito da Lei Aldir Blanc de forma que 

abrigamos, de imediato, agentes culturais na ponta da economia criativa, 

que, geralmente, não estão visíveis nos certames da Secec, além de 

atingirmos agentes culturais que fazem eventos de médio e grande porte. 

http://www.cultura.df.gov.br/secec-decide-pagar-cinco-parcelas-para-
http://www.cultura.df.gov.br/secec-decide-pagar-cinco-parcelas-para-
http://www.cultura.df.gov.br/secretaria-de-cultura-define-as-regras-de-execucao-da-aldir-blanc-no-df/
http://www.cultura.df.gov.br/secec-cria-atendimento-presencial-para-cadastramento-ativo-da-aldir-blanc/
http://www.cultura.df.gov.br/entrevista-carlos-alberto-jr-esses-recursos-sao-dos-artistas-nasceram-do-clamor-deles-e-devem-ir-para-eles/
http://www.cultura.df.gov.br/entrevista-carlos-alberto-jr-esses-recursos-sao-dos-artistas-nasceram-do-clamor-deles-e-devem-ir-para-eles/
http://www.cultura.df.gov.br/secec-alerta-sobre-fake-news-acerca-da-aldir-blanc/
http://www.cultura.df.gov.br/secec-abre-consulta-publica-para-a-lei-aldir-blanc/
http://www.cultura.df.gov.br/em-live-secec-anuncia-portaria-para-aplicacao-da-lei-aldir-blanc/
http://www.cultura.df.gov.br/secec-cria-comite-consultivo-que-ira-discutir-lei-aldir-blanc/


O Gran Circular espelhou o aspecto democrático e justo da Aldir Blanc”, 

avalia o coordenador do Inciso III, João Moro. 

  

Confira a lista suplementada do Aldir Blanc Gran Circular 

Resultado – Edital Gran Circular (Complementação) 24-12-2020 

Confira a primeira lista 

Aldir Blanc Gran Circular – resultado final 

  

“Esse aumento foi possível porque remanejamos a sobra do Inciso I 

(pessoa física) da Lei Aldir Blanc. Dessa forma, o Gran Circular 

naturalmente se amplia ainda mais em seu alcance pelas 33 RAs do DF”, 

aponta o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu 

Rodrigues. 

  

Foram 2472 inscrições (valor bruto) sem verificar duplicidade e impedidos 

de outros estados, por exemplo. 

  

Confira o edital na íntegra com os seus quatro anexos: 

Edital – Aldir Blanc Gran Circular 

Perguntas & Respostas: Edital Aldir Blanc Gran Circular 

  

ESCUTAS ALDIR BLANC 

  

Foram realizadas 10 edições da série Escuta Aldir Blanc com diversos 

segmentos culturais para ampliar o entendimento da Lei e seu alcance na 

ponta da cadeia da economia criativa. Essa foi uma das estratégias de 

Comunicação da Secec especialmente para Aldir Blanc. 

  

  

  

  

  

  

  

http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/12/Resultado-Edital-Gran-Circular-Complementacao-24-12-2020.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/12/Aldir-Blanc-Gran-Circular-resultado-final.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/11/Edital-Aldir-Blanc-versao-final.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/perguntas-respostas-edital-aldir-blanc-gran-circular/


  

  

  

  

  

  

  

  

LIVES TIRA-DÚVIDAS DO INCISO III 

Durante a divulgação do edital Aldir Blanc Gran Circular, foram realizadas 

duas lives pra sanar dúvidas: 

  

  

  

LIVES-COLETIVA 

Foram realizadas duas lives-coletivas com o secretário de Cultura e 

Economia Criativa do DF< Bartolomeu Rodrigues, e o secretário-executivo, 

Carlos Alberto Jr. 

  

  

 
  

  

http://www.cultura.df.gov.br/secec-promove-live-para-discutir-lei-aldir-blanc/


  

SAIBA MAIS SOBRE A LEI 

  

A Lei federal 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, tem como 

objetivo central estabelecer ajuda emergencial para artistas, coletivos e 

empresas que atuam no setor cultural e atravessam dificuldades 

financeiras durante a pandemia.  Em homenagem ao compositor e escritor 

Aldir Blanc, que morreu em maio, vítima da Covid-19, o projeto vem para 

socorrer profissionais e espaços da área que foram obrigados a suspender 

seus trabalhos. 

  

De acordo com a lei, o recurso total de R$ 3 bilhões será distribuído de 

forma que 50% do valor sejam destinados aos estados e ao Distrito 

Federal – deste montante, 20% serão distribuídos segundo critérios do 

Fundo de Participação dos Estados (FPE) e os outros 80% serão alocados 

proporcionalmente entre a população local. A outra metade, por sua vez, 

será destinada aos municípios e ao DF, obedecendo aos mesmos critérios 

de rateio. O valor destinado ao DF é de R$ 36,9 milhões. 

  

Caberá aos estados, ao DF e aos municípios o pagamento dos benefícios, a 

organização de editais, a distribuição dos recursos e o cadastramento dos 

beneficiados. Nesse sentido, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

(Secec) será a responsável pela alocação do montante destinado ao 

Distrito Federal. 

  

OS BENEFICIÁRIOS: 

A Lei prevê três linhas de ações emergenciais, cujos beneficiários dividem-

se em artistas e espaços artísticos. Para além desta iniciativa, a lei prevê 

ainda linhas de créditos para fomento em atividades culturais. 

  

INCISO 1 

São cinco parcelas de R$ 600 (R$ 3000) e R$ 1200 (R$ 6000, mães 

provedoras do lar) para artistas, contadores de histórias, produtores, 

técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte e 



capoeira, entre outros, que participam de cadeia produtiva dos seguintes 

segmentos artísticos: 

1 Artes cênicas, incluindo teatro, dança, circo, ópera, musicais, entre 

outras manifestações; 

2 Artes visuais, incluindo pintura, escultura, fotografia, artes digitais, 

instalações, entre outras manifestações; 

3 Audiovisual, incluindo rádio e televisão de caráter educativo e cultural, 

sem caráter comercial; 

4 Música; 

5 Livro, leitura, escrita, literatura e contação de histórias; 

6 Infraestrutura cultural, patrimônio material e imaterial cultural histórico 

e artístico, arquivos e demais acervos; 

7 Manifestações culturais gospel e sacro-religiosas e as culturas populares 

e tradicionais, tais como cultura indígena, cultura quilombola, cultura 

cigana e culturas de matriz africana; 

8 Criações funcionais intensivas em cultura, tais como artesanato, cultura 

digital, design, moda, gastronomia, jogos eletrônicos e animação; 

9 Manifestações culturais de arte urbana; 

10 Outras formas de linguagem e de expressão cultural e artística. 

  

Farão jus à renda emergencial mensal os trabalhadores e trabalhadoras 

da cultura com atividades interrompidas e que comprovem: 

  

Terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural nos 

24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação 

da Lei Nacional nº 14.017/2020 (30.06.20), comprovada a atuação de 

forma documental ou autodeclaratória; 

Não terem emprego formal ativo; 

Não serem titulares de beneficio previdenciário ou assistencial ou 

beneficiários do seguro-desemprego ou de programa de transferência de 

renda federal, ressalvado o Programa Bolsa Família; 

Terem renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário-mínimo 

ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários-mínimos, o que for 

maior; 



Não terem recebido, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 

28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta 

centavos); 

Estarem inscritos, com a respectiva homologação da inscrição, no cadastro 

de que trata o 10 desta Portaria; VII – não serem beneficiários do auxílio 

emergencial previsto na L ei Federal nº 13.982, de 2 de abril de 2020. 

 O recebimento da renda emergencial está 

limitado a 2 (dois) membros da mesma 

unidade familiar.A mulher provedora de 

família monoparental receberá 2 (duas) 

cotas da renda emergencial. 

 Entende-se por: 

 Unidade familiar: a unidade nuclear, 

eventualmente ampliada por outros 

indivíduos que com ela possuam laços de 

parentesco ou de afinidade, que forme um 

grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto 

e que se mantém pela contribuição de seus 

membros; e 

 Empregados formais: os empregados com 

contrato 

de  trabalho  formalizado  nos  termos  da  C

onsolidação  das  Leis  do  Trabalho,  aprova

da  pelo Decreto-Lei nº 452, de 1º de maio 

de 1943, e todos os agentes públicos, 

independentemente da relação jurídica, 

inclusive os ocupantes de cargo ou 

 função temporários ou de cargo em 

comissão de livre nomeação e exoneração e 

os titulares de mandato eletivo. 

 O recebimento da renda emergencial é 

exclusivo para maiores de 18 anos. 

  

Inciso II 

http://legis.senado.leg.br/norma/32045742/publicacao/32050248
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm


Subsídio a espaços artísticos e culturais: duas parcelas de R$ 10 mil, 

regulamentadas Pela Portaria 183. 

  

Essa linha foi criada em atenção aos espaços culturais e artísticos, 

microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais 

comunitárias, cooperativas e instituições culturais com atividades 

interrompidas. 

  

 Compreendem-se como espaços culturais 

todos aqueles organizados e mantidos por 

pessoas, organizações da sociedade civil, 

empresas culturais, organizações culturais 

comunitárias, cooperativas com finalidade 

cultural e instituições culturais, com ou sem 

fins lucrativos, que sejam dedicados a 

realizar atividades artísticas e culturais 

descritas no art. 8º da Lei Nacional nº 

14.017, de 29 de junho de 2020. 

  

 São organizações culturais comunitárias os 

grupos ou coletivos compostos por um 

conjunto de pessoas físicas que são agentes 

culturais, sem constituição formal de pessoa 

jurídica. 

  

 Fica vedada a concessão do beneficio a que 

se refere o inciso II caput do art. 2º da Lei 

Nacional nº 14.017/2020 a espaços culturais 

criados pela administração pública de 

qualquer esfera ou vinculados a ela, bem 

como a espaços culturais vinculados a 

fundações, a institutos ou instituições 

criados ou mantidos por grupos de 

empresas, a teatros e casas de espetáculos 



de diversões com financiamento exclusivo 

de grupos empresariais e a espaços geridos 

pelos serviços sociais do Sistema S. 

  

Essas três parcelas mensais devem ser destinadas para serviços de 

manutenção. As contas devem ser prestadas até 120 dias após o 

recebimento da última parcela, por meio de notas fiscais, recibos e 

transferências bancárias (modelo em anexo na Portaria). São elas: 

1 Aluguel do espaço cultural; 

2 Contas de água, energia, telefone e internet; 

3 Instrumentos de trabalho que ficaram sem manutenção ou produção; 

4 Tributos; 

5 Serviços de contabilidade; 

6 Alimentação e deslocamento de empregados, colaboradores, 

prestadores de serviços e integrantes do grupo, desde que referentes à 

manutenção da atividade cultural; 

7 Aquisição de material de higienização, limpeza e EPIs para prevenção a 

COVID-19; 

8 Outras despesas comprovadas que se referiram às peculiaridades e 

especificidades da manutenção das atividades culturais. 

  

Os espaços culturais e artísticos, as empresas culturais e organizações 

culturais comunitárias, as cooperativas e as instituições beneficiadas com 

o subsídio ficarão obrigadas a garantir como contrapartida, após o reinício 

de suas atividades, a realização de atividades destinadas, prioritariamente, 

aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de 

sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em 

cooperação e planejamento definido com a Secretaria de Estado de 

Cultura e Economia Criativa. 

  

Havendo impossibilidade de realização de contrapartida em escolas 

públicas ou espaços públicos da comunidade, o beneficiário deve justificar 

a impossibilidade na ficha de inscrição e propor as atividades de 



contrapartida em local diverso, para deliberação da proposta pela 

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. 

  

O beneficiário deverá apresentar prestação de contas referente ao uso do 

beneficio em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da última 

parcela do subsídio. A prestação de contas deverá ser apresentada de 

forma simplificada, conforme modelo constante no Anexo V da Portaria 

183: 

1. com notas fiscais; recibos; e comprovantes de 

transações bancárias, tais como comprovantes de 

transferências e depósitos bancários e pagamento 

de boletos de cobrança, relatório fotográfico ou 

audiovisual comprovando a manutenção das 

atividades culturais; e relatório fotográfico ou 

audiovisual comprovando o cumprimento da 

contrapartida. 

  

 O beneficiário assinará Termo de Ajuste com 

a Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa, preferencialmente de 

forma eletrônica, no qual deve conter prazo 

de vigência, obrigações das partes, 

procedimentos de prestação de contas, 

entre outras disposições que se fizerem 

necessárias. 

  

 Para fins de comprovação da manutenção 

das atividades culturais e cumprimento da 

contrapartida, a Secretaria de Estado de 

Cultura e Economia Criativa pode realizar 

fiscalização in loco. 

  

ACESSE AS LEGISLAÇÕES: 

  



Lei 14.017 

  

Portaria 183 – Aldir Blanc 

  

Portaria 41/2021 Aldir Blanc 

  

Medida Provisória nº 990, de 09/07/2020 que libera R$ 3 bilhões a 

Estados e Município para a Lei Aldir Blanc. 

  

Lei 14036 (MP 986) – forma de repasse 

  

DECRETO Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020 – Regulamenta a Lei Aldir 

Blanc 

  

Portaria 153 – Constituição do Comitê Consultivo 

  

Acesse todas as publicações_Lei_Aldir_Blanc publicadas pela Secec no 

DODF desde a promulgação da Lei.  

  

Quem foi Aldir Blanc 

  

 
Aldir Blanc – Acervo pessoal do artista/ 2006 

Autor de mais de 600 canções, Aldir Blanc Mendes (Rio de Janeiro, 2 de 

setembro de 1946 — Rio de Janeiro, 4 de maio de 2020) é um dos 

compositores essenciais para a consolidação da MPB no país e no mundo. 

Autor de obras-primas como “Bala com Bala”, “O Mestre-sala dos Mares”, 

“Dois pra Lá, Dois pra Cá”, “De Frente pro Crime”, “Kid Cavaquinho”, 

“Incompatibilidade de Gênios”, “O Ronco da Cuíca”, “Transversal do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/1d3fe1a4dc6244d2b811f91b63422572/Portaria_183_21_09_2020.html
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/04/SEI_GDF-59594646-Portaria-41.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/MEDIDA-PROVIS%C3%93RIA-N%C2%BA-990-DE-9-DE-JULHO-DE-2020-MEDIDA-PROVIS%C3%93RIA-N%C2%BA-990-DE-9-DE-JULHO-DE-2020-DOU-Imprensa-Nacional.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/Lei-14036-MP-986.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/DECRETO-N%C2%BA-10.464-DE-17-DE-AGOSTO-DE-2020-Regulamenta-a-Aldir-Blanc.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/DECRETO-N%C2%BA-10.464-DE-17-DE-AGOSTO-DE-2020-Regulamenta-a-Aldir-Blanc.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/Portaria-153-1.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/Publica%C3%A7%C3%B5es_Lei_Aldir_Blanc.pdf
http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/Publica%C3%A7%C3%B5es_Lei_Aldir_Blanc.pdf


Tempo”, “Corsário”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Catavento e Girassol”, 

“Coração do Agreste” e “Resposta ao Tempo”. Suas composições estão em 

parcerias com mais de 50 autores como João Bosco, Guinga, Moacyr Luz, 

Cristovão Bastos, Maurício Tapajós e Carlos Lyra. 

  

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

do DF 

e-mail: comunicacao@gmail.com.br 

 



RELATÓRIO DE ENVOLVIMENTO E ENGAJAMENTO DAS RAS 

 

 

  

Postagens em redes sociais

Taguatinga Santa Maria Cruzeiro Gama

Riacho Fundo 2 Sudoeste/Octogonal Águas Claras Arniqueiras

Ceilândia Guará Samambaia Plano Piloto

itapoâ Lago Norte Vicente Pires Núcleo Bandeirantes

Varjão



Águas Claras – RA XX  

 

 

 

 

Arniqueira - RA XXXIII 



 

Não há postagens referentes a Lei Aldir Blanc no site da Administração Regional de Arniqueira. 

 

 

Há postagens referente a Lei Aldir Blanc no Facebook e no Instagram. Datadas do dia 23 de setembro de 

2020. 

https://www.facebook.com/admarniqueira/photos/a.109677110525040/192895328869884/ 

https://www.instagram.com/p/CFeqwXan21l/?utm_source=ig_web_copy_link 

Brazlândia - RA IV 

https://www.facebook.com/admarniqueira/photos/a.109677110525040/192895328869884/
https://www.instagram.com/p/CFeqwXan21l/?utm_source=ig_web_copy_link


Não há postagens referentes a Lei Aldir Blanc no site e redes sociais da Administração Regional de 

Brazlândia. 

 

 

 

Candangolândia - RA XIX 

Não Há postagens referentes a Lei Aldir Blanc no site e nas redes socias da Administração Regional da 

Candangolândia. 

 



 

 

 

 

 

Ceilândia - RA IX 

 

Não há postagens referentes a Lei Aldir Blanc no site da Administração Regional da Ceilândia. 



 

Há postagens referentes a Lei Aldir Blanc no Facebook e Instagram da Administração Regional da 

Ceilândia, datadas do da 22 de setembro de 2020. 

https://www.facebook.com/admceilandia/photos/a.313636042833864/695485004648964/ 

https://www.instagram.com/p/CFcoXfPH2cI/?utm_source=ig_web_copy_link 

Cruzeiro - RA XI 

 

Há postagem referente a Lei Aldir Blanc no site da Administração Regional do Cruzeiro, datada do dia 23 

de setembro de 2020. 

https://www.facebook.com/admceilandia/photos/a.313636042833864/695485004648964/
https://www.instagram.com/p/CFcoXfPH2cI/?utm_source=ig_web_copy_link


http://cruzeiro.df.gov.br/2020/09/23/lei-aldir-blanc-auxilio-emergencial-para-profissionais-do-setor-

cultural/ 

 

Há postagens referentes a Lei Aldir Blanc no Facebook e Instagram na Administração Regional do 

Cruzeiro, datadas de 23 de setembro de 2020. 

https://www.instagram.com/p/CFfLQADsZT5/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.facebook.com/AdministracaoRegionaldoCruzeiro/photos/pcb.3849841268362786/384984

0651696181/ 

Fercal - RA XXXI 

 

http://cruzeiro.df.gov.br/2020/09/23/lei-aldir-blanc-auxilio-emergencial-para-profissionais-do-setor-cultural/
http://cruzeiro.df.gov.br/2020/09/23/lei-aldir-blanc-auxilio-emergencial-para-profissionais-do-setor-cultural/
https://www.instagram.com/p/CFfLQADsZT5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/AdministracaoRegionaldoCruzeiro/photos/pcb.3849841268362786/3849840651696181/
https://www.facebook.com/AdministracaoRegionaldoCruzeiro/photos/pcb.3849841268362786/3849840651696181/


Não há postagens referentes a Lei Aldir Blanc no site e não foram encontradas redes sociais da 

Administração Regional da Fercal.  

 

Gama - RA II 

 

 

Há postagens referentes a Lei Aldir Blanc no Facebook e Instagram da Administração Regional do Gama, 

datadas do dia 23 de setembro de 2020. 

https://www.instagram.com/p/CFezEOmHTKH/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.facebook.com/admgama/photos/a.424074554286634/3978848522142535/ 

https://www.instagram.com/p/CFezEOmHTKH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/admgama/photos/a.424074554286634/3978848522142535/


https://www.instagram.com/p/CGqGszgnmXo/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

Guará - RA X 

 

O site da Administração Regional do Guará está fora do ar. 

 

 

https://www.instagram.com/p/CGqGszgnmXo/?utm_source=ig_web_copy_link


 

Há 2 postagens referente a Lei Aldir Blanc no Instagram e 1 no Facebook da Administração Regional do 

Guará. 

https://www.instagram.com/p/CFenBh2sijq/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CFz6PtBMVmc/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

Itapoã - RA XXVIII 

 

Não há postagens referentes a Lei Aldir Blanc no site da Administração Regional do Itapoã. 

https://www.instagram.com/p/CFenBh2sijq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CFz6PtBMVmc/?utm_source=ig_web_copy_link


 

Há postagem referente a Lei Aldir Blanc no Instagram da Administração Regional do Itapoã, datadas do 

dia 23 de setembro de 2020. 

https://www.instagram.com/p/CFf1qMqAReP/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

Jardim Botânico - RA XXVII 

 

Não há postagem referente a Lei Aldir Blanc no site, ou nas redes sociais da Administração Regional do 

Jardim Botânico. 

 

 

 

Lago Norte - RA XVIII 

https://www.instagram.com/p/CFf1qMqAReP/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lago Sul - RA XVI 

 

Não há postagens referentes a Lei Aldir Blanc no site da Administração Regional do Lago Sul. 



 

Não há postagem referente a Lei Aldir Blanc nas redes sociais da Administração Regional do Lago Sul. 

 

Núcleo Bandeirante – RA VIII 

 

 

Há 1 postagem referente a Lei Aldir Blanc nas redes sociais da Administração Regional do Núcleo 

Bandeirante. 

 

Paranoá - RA VII 



 

 

Não há postagem referente a Lei Aldir Blanc no site, ou nas redes sociais da Administração Regional do 

Paranoá. 

Park Way - RA XXIV 

 

 



Não há postagem referente a Lei Aldir Blanc no site, ou nas redes sociais da Administração Regional do 

Park Way. 

Planaltina – RA VI 

 

O site da Administração Regional de Planaltina está fora do ár. 

 

Não há postagens referentes a Lei Aldir Blanc nas redes sociais da Administração Regional de Planaltina.  

 

 

 

 

 

 

Plano Piloto - RA I  

Há 2 postagens referente a Lei Aldir Blanc nas redes sociais da Administração Regional do Plano Piloto. 



 

 

Recanto das Emas – XV 

 

 

Não há postagem referente a Lei Aldir Blanc no site, ou nas redes sociais da Administração Regional do 

Recanto das Emas. 

 

 

Riacho Fundo I - RA XVII 



 

 

Não há postagem referente a Lei Aldir Blanc no site, ou nas redes sociais da Administração Regional do 

Riacho Fundo I. 

Riacho Fundo II - RA XXI  

 

Há postagens referentes a Lei Aldir Blanc no Instagram e Facebook da Administração Regional do Riacho 

Fundo II. 

https://www.facebook.com/AdmRiachoFundo2/photos/a.894738454238413/1172277356484520/ 

https://www.instagram.com/p/CEue075nQtX/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.facebook.com/AdmRiachoFundo2/photos/a.894738454238413/1172277356484520/
https://www.instagram.com/p/CEue075nQtX/?utm_source=ig_web_copy_link


Samambaia - RA XII 

 

Não há postagens referentes a Lei Aldir Blanc no site da Administração Regional da Samambaia. 

 

Há postagens referentes a Lei Aldir Blanc no Instagram e Facebook da Administração Regional da 

Samambaia, datadas do dia 24 de setembro de 2020. 

https://www.facebook.com/administracaoregionaldesamambaia/photos/pcb.2999958666774779/2999

958603441452/ 

https://www.instagram.com/p/CFiAFYWMFoK/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

https://www.facebook.com/administracaoregionaldesamambaia/photos/pcb.2999958666774779/2999958603441452/
https://www.facebook.com/administracaoregionaldesamambaia/photos/pcb.2999958666774779/2999958603441452/
https://www.instagram.com/p/CFiAFYWMFoK/?utm_source=ig_web_copy_link


Santa Maria - RA XIII 

 



 

 

São Sebastião - RA XIV 

 

Não há postagem referente a Lei Aldir Blanc no site, ou no Instagram da Administração Regional de São 

Sebastião. 

 

 

 



SCIA/Estrutural - RA XXV 

 

 

Não há postagem referente a Lei Aldir Blanc nas redes sociais nem no site da Administração Regional do 

SCIA/Estrutural. 

 

 

 

SIA - RA XXIX 

 



 

Não há postagem referente a Lei Aldir Blanc no site ou redes sociais da Administração Regional do SAI.  

Sobradinho - RA V 

 

 

Não há postagem referente a Lei Aldir Blanc no site ou redes sociais da Administração Regional de 

Sobradinho. 

SOBRADINHO II - RA XXVI 

 



 

Não há postagem referente a Lei Aldir Blanc no site ou redes sociais da Administração Regional de 

Sobradinho II. 

Sol Nascente e Pôr do Sol - RA XXXII 

 

 

Não há postagem referente a Lei Aldir Blanc no site ou redes sociais da Administração Regional do Sol 

Nascente e Pôr do Sol.  

 

Sudoeste/Octogonal - RA XXII 



 

 

Há postagens sobre a Lei Aldir Blanc tanto no site quanto no Instagram da Administração Regional de 

Sudoeste e Octogonal. 

http://sudoeste.df.gov.br/2020/09/22/profissionais-de-cultura-podem-se-cadastrar-na-lei-aldir-blanc/ 

https://www.instagram.com/p/CFcT9yFMcfD/?utm_source=ig_web_copy_link 

Taguatinga – RA III 

http://sudoeste.df.gov.br/2020/09/22/profissionais-de-cultura-podem-se-cadastrar-na-lei-aldir-blanc/
https://www.instagram.com/p/CFcT9yFMcfD/?utm_source=ig_web_copy_link


 





 

6 site, 3 facebook, 3 Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varjão - RA XXIII 

 

 

Há 1 postagens referentes a Lei Aldir Blanc nas redes sociais da Administração Regional do Varjão.  

 

Vicente Pires - RA XXX 
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Relatórios

Sentiu falta de alguma mensagem nos relatórios?

Se as mensagens que você procura não estiverem aparecendo aqui nesta página, é porque:
Estão sendo enviadas
Foram arquivadas
Estão salvas como "Rascunho"

Não se preocupe, você vai encontrá-las na seção Minhas Mensagens. Dê uma olhadinha!

ASSUNTO DA MENSAGEM

DATA DE ENVIO

Filtrar Relatórios

Nome Assunto Data e Hora de Envio Contatos

Mensagem 26-10-2020
Ultima semana para
cadastros no Auxilio
Emergencial Aldir
Blanc DF

26/10/2020 - 21h35 9.559

Mensagem 22-10-2020
Cadastros para o
Auxilio Emergencial
Aldir Blanc até 30 de
outubro de 2020

22/10/2020 - 12h36 13.029

Mensagem 15-10-2020 Auxilio emergencial |
Lei 14.017 Aldir Blanc 15/10/2020 - 10h56 13.616
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Aguarde

Nome Assunto Data e Hora de Envio Contatos

Mensagem 07-10-2020 Auxilio emergencial |
Lei 14.017 Aldir Blanc 07/10/2020 - 22h47 13.796

Exibir  itens por página

Aguarde

 Último acesso: 29/10/2020 - 13h18
IP: 45.187.235.116

Copyright © 1997-2020 Serviços de Internet S/A.

SUPORTE E AJUDA
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Grá�co das últimas mensagens enviadas

Últimas mensagens

Ver todas
 

Criar nova mensagem

Mensagem Campanha Data de envio Contatos Aberturas

ACOMPANHE RESULTADOS



Acompanhe a evolução de suas mensagens através de relatórios detalhados.

6,31%6,31%6,31%

14,2%14,2%14,2%

3,92%3,92%3,92%

16,1%16,1%16,1%

89,78%89,78%89,78%

79,68%79,68%79,68%
85,39%85,39%85,39%

77,43%77,43%77,43%

3,91%3,91%3,91% 6,12%6,12%6,12%
10,69%10,69%10,69%

6,47%6,47%6,47%

Visualizadas Não visualizadas Erros de recebimento

0

20

40

60

80

100

Mensagem 26-10-2020 Mensagem 22-10-2020 Mensagem 15-10-2020 Mensagem 07-10-2020
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Mensagem Campanha Data de envio Contatos Aberturas

Mensagem 26-
10-2020 - 26/10/2020 -

21h35 9.559 1.028

Mensagem 22-
10-2020 - 22/10/2020 -

12h36 13.029 3.969

Mensagem 15-
10-2020 - 15/10/2020 -

10h56 13.616 946

Mensagem 07-
10-2020 - 07/10/2020 -

22h47 13.796 4.938

Dados de Consumo
Válido até 05/12/2020

0 Envios utilizados
50.000 Envios disponíveis

Envios Contratados

0
de 50.000

(Email Marketing III)

Alterar plano

Avulsos

0

Contratar mais

Excedentes 

0

100%
Disponível
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 Mensagem 07-10-2020 Gerenciar Relatório

Caso não esteja visualizando, acesse o preview aqui.

Você já fez o cadastro da Lei Aldir Blanc? 
 
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do Distrito Federal iniciou, em 19.08.20 o
cadastramento para os usuários da Lei 14.017,  conhecida como Aldir Blanc), os cadastros
destinados às ações emergenciais seguem abertos até o dia 30 de outubro de 2020. 
 
São dois cadastros distintos.  
O Cadastro 01 refere-se à pessoa física, enquanto o Cadastro 02 é destinado aos espaços
culturais, coletivos, empresas do setor, etc. 
 
Os formulários são simples e preenchidos passo a passo.  
 
A Lei prevê três linhas de ações emergenciais, cujos beneficiários dividem-se em artistas e
espaços artísticos. Para além desta iniciativa, a lei prevê ainda linhas de créditos para fomento
em atividades culturais. 
  
Linha 1 – Auxílio emergencial: três parcelas mensais de R$ 600. 
Essa linha é destinada a pessoas físicas que comprovem atividades culturais nos 24 meses
anteriores à data de publicação da Lei. Mães solo recebem R$ 1.200. 
  
Linha 2 – Subsídio a espaços artísticos e culturais: três parcelas mensais de R$ 6.000. 
  
Linha 3 – Editais, chamamentos públicos e prêmios: destinados a atividades, produções e
capacitações culturais 
  
Confira tudo no nosso hotsite 
http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc/ 
 
Esta mensagem é oficial da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF  
Antes de repassar uma mensagem, confirme sempre a fonte e diga não a fakenews.

Botão

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  

Data e Horário de Envio
07/10/20 - 22:47

E-mail de Remetente
escuta.aldirblanc@cultura.df.gov.br

Campanha Associada
Nenhuma

Assunto
Auxilio emergencial | Lei 14.017 Aldir Blanc

Listas utilizadas

MAILING ALDIR BLANC

Potencialize o alcance da sua mensagem

Duplicar Mensagem
 

Agendar Repique

Estatísticas do Disparo

   Visão Geral Engajamento Erros Cliques

Email Marketing…
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Caso não esteja visualizando, acesse o preview aqui.

Você já fez o cadastro da Lei Aldir Blanc? 
 
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do Distrito Federal iniciou, em 19.08.20 o
cadastramento para os usuários da Lei 14.017,  conhecida como Aldir Blanc), os cadastros
destinados às ações emergenciais seguem abertos até o dia 30 de outubro de 2020. 
 
São dois cadastros distintos.  
O Cadastro 01 refere-se à pessoa física, enquanto o Cadastro 02 é destinado aos espaços
culturais, coletivos, empresas do setor, etc. 
 
Os formulários são simples e preenchidos passo a passo.  
 
A Lei prevê três linhas de ações emergenciais, cujos beneficiários dividem-se em artistas e
espaços artísticos. Para além desta iniciativa, a lei prevê ainda linhas de créditos para fomento
em atividades culturais. 
  
Linha 1 – Auxílio emergencial: três parcelas mensais de R$ 600. 
Essa linha é destinada a pessoas físicas que comprovem atividades culturais nos 24 meses
anteriores à data de publicação da Lei. Mães solo recebem R$ 1.200. 
  
Linha 2 – Subsídio a espaços artísticos e culturais: três parcelas mensais de R$ 6.000. 
  
Linha 3 – Editais, chamamentos públicos e prêmios: destinados a atividades, produções e
capacitações culturais 
  
Confira tudo no nosso hotsite 
http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc/ 
 
Esta mensagem é oficial da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF  
Antes de repassar uma mensagem, confirme sempre a fonte e diga não a fakenews.

Botão

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  

http://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/messages/1?email=[email]&c=1602092565&contact_id=[id]
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/messages/1/clicks/[id]/1
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/messages/1/clicks/[id]/
http://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/unsubscribes/1/[id]?emkt_c=[emkt_c]
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 Mensagem 07-10-2020 Gerenciar Relatório

Veja como foi o engajamento desta mensagem.

Aberturas

4938
Aberturas Totais 

38,3%
Taxa de Abertura

Cliques

388
Cliques 

7,9%
Taxa de Cliques

   Visão Geral Engajamento Erros Cliques
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E-mails enviados

13796
Total

12903
E-mails entregues

SPAM

0
Denúncias de Spam 

0%
Taxa de Spam

Qual é a melhor taxa de abertura?

A nossa dica é que você tente manter a sua taxa de abertura sempre em 15% ou mais. É uma
performance considerada boa! Lembrando que essa porcentagem pode variar conforme o seu
segmento e o tipo de e-mail enviado.

Saiba mais sobre aberturas

Email Marketing…
LOCAWEB
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 Mensagem 15-10-2020 Gerenciar Relatório

Caso não esteja visualizando, acesse o preview aqui.

Atenção:

Os cadastros para obtenção dos benefícios da Lei Aldir Blanc ficam abertos até as 23h59 de 30
de outubro de 2020 no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF
 
Podem se inscrever trabalhadores e trabalhadoras da Cultura para receber as três parcelas de
R$ 600 (mãe solo e provedora do lar recebe R$ 1.200).
 
Há uma série de condições para se ter acesso ao benefício.  
Uma delas é não ter recebido o Auxílio Emergencial Geral.  
 
Podem também se inscrever coletivos, grupos, espaços culturais, empresas e microempresas
com ou sem CNPJ para o auxílio mensal de três parcelas de R$ 6 mil (Linha 2). 
 
Acesse para saber todas as condições e encontre os cadastros das Linhas 1 e 2 
http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc/

Não deixe essa mensagem esquecida nesse e-mail.
 
Compartilhe e faça essa informação chegar a um trabalhador e trabalhadora da Cultura.
 
Essa mensagem é oficial da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF

Botão

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  

Data e Horário de Envio
15/10/20 - 10:56

E-mail de Remetente
escuta.aldirblanc@cultura.df.gov.br

Campanha Associada
Nenhuma

Assunto
Auxilio emergencial | Lei 14.017 Aldir Blanc

Listas utilizadas

MAILING ALDIR BLANC

Potencialize o alcance da sua mensagem

Duplicar Mensagem
 

Agendar Repique

Estatísticas do Disparo

   Visão Geral Engajamento Erros Cliques
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Caso não esteja visualizando, acesse o preview aqui.

Atenção:

Os cadastros para obtenção dos benefícios da Lei Aldir Blanc ficam abertos até as 23h59 de 30
de outubro de 2020 no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF
 
Podem se inscrever trabalhadores e trabalhadoras da Cultura para receber as três parcelas de
R$ 600 (mãe solo e provedora do lar recebe R$ 1.200).
 
Há uma série de condições para se ter acesso ao benefício.  
Uma delas é não ter recebido o Auxílio Emergencial Geral.  
 
Podem também se inscrever coletivos, grupos, espaços culturais, empresas e microempresas
com ou sem CNPJ para o auxílio mensal de três parcelas de R$ 6 mil (Linha 2). 
 
Acesse para saber todas as condições e encontre os cadastros das Linhas 1 e 2 
http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc/

Não deixe essa mensagem esquecida nesse e-mail.
 
Compartilhe e faça essa informação chegar a um trabalhador e trabalhadora da Cultura.
 
Essa mensagem é oficial da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF

Botão

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  

http://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/messages/2?email=[email]&c=1602769439&contact_id=[id]
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/messages/2/clicks/[id]/2
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/messages/2/clicks/[id]/
http://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/unsubscribes/2/[id]?emkt_c=[emkt_c]
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 Mensagem 15-10-2020 Gerenciar Relatório

Veja como foi o engajamento desta mensagem.

Aberturas

946
Aberturas Totais 

7,8%
Taxa de Abertura

Cliques

121
Cliques 

12,8%
Taxa de Cliques

   Visão Geral Engajamento Erros Cliques
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E-mails enviados

13616
Total

12161
E-mails entregues

SPAM

0
Denúncias de Spam 

0%
Taxa de Spam

Qual é a melhor taxa de abertura?

A nossa dica é que você tente manter a sua taxa de abertura sempre em 15% ou mais. É uma
performance considerada boa! Lembrando que essa porcentagem pode variar conforme o seu
segmento e o tipo de e-mail enviado.

Saiba mais sobre aberturas

Email Marketing…
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 Mensagem 22-10-2020 Gerenciar Relatório

Dados do Repique

Caso não esteja visualizando, acesse o preview aqui.

Atenção:
 
Os cadastros para obtenção dos benefícios da Lei Aldir Blanc ficam abertos até as 23h59 de
30 de outubro de 2020 no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.
 
Na Linha 1 (pessoa física), podem se inscrever trabalhadores e trabalhadoras da Cultura que,
sobretudo, não receberam o Auxílio Emergencial Geral.
 
Há uma série de condições para se ter acesso ao benefício cuja parcela é de R$ 600 e R$
1.200 (mãe solo e provedora do lar).  
 
Descrevemos tudo no hot site Aldir Blanc, acesse para saber todas as condições para acessar
os benefícios e encontre os cadastros das Linhas 1 e 2:
 
http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc
 
Na Linha 2, podem também se inscrever coletivos, grupos, espaços culturais, empresas e
microempresas com ou sem CNPJ para o auxílio mensal de três parcelas de R$ 6 mil (Linha 2).

Não deixe essa mensagem esquecida nesse E-mail.
Compartilhe e faça essa informação chegar a um trabalhador e uma trabalhadora da Cultura. 

Caso já tenha realizado o cadastro, favor desconsiderar este e-mail.

Essa mensagem é oficial da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Botão

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  

Data e Horário de Envio
22/10/20 - 12:36

E-mail de Remetente
escuta.aldirblanc@cultura.df.gov.br

Campanha Associada
Nenhuma

Assunto
Cadastros para o Auxilio Emergencial Aldir
Blanc até 30 de outubro de 2020

Listas utilizadas

MAILING ALDIR BLANC

Potencialize o alcance da sua mensagem

Duplicar Mensagem

   Visão Geral Engajamento Erros Cliques
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Caso não esteja visualizando, acesse o preview aqui.

Atenção:
 
Os cadastros para obtenção dos benefícios da Lei Aldir Blanc ficam abertos até as 23h59 de
30 de outubro de 2020 no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.
 
Na Linha 1 (pessoa física), podem se inscrever trabalhadores e trabalhadoras da Cultura que,
sobretudo, não receberam o Auxílio Emergencial Geral.
 
Há uma série de condições para se ter acesso ao benefício cuja parcela é de R$ 600 e R$
1.200 (mãe solo e provedora do lar).  
 
Descrevemos tudo no hot site Aldir Blanc, acesse para saber todas as condições para acessar
os benefícios e encontre os cadastros das Linhas 1 e 2:
 
http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc
 
Na Linha 2, podem também se inscrever coletivos, grupos, espaços culturais, empresas e
microempresas com ou sem CNPJ para o auxílio mensal de três parcelas de R$ 6 mil (Linha 2).

Não deixe essa mensagem esquecida nesse E-mail.
Compartilhe e faça essa informação chegar a um trabalhador e uma trabalhadora da Cultura. 

Caso já tenha realizado o cadastro, favor desconsiderar este e-mail.

Essa mensagem é oficial da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Botão

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  

http://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/messages/5?email=[email]&c=1603380184&contact_id=[id]
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/messages/5/clicks/[id]/3
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/messages/5/clicks/[id]/
http://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/unsubscribes/5/[id]?emkt_c=[emkt_c]
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 Mensagem 22-10-2020 Gerenciar Relatório

Veja como foi o engajamento desta mensagem.

Aberturas

3969
Aberturas Totais 

32,4%
Taxa de Abertura

Cliques

276
Cliques 

7%
Taxa de Cliques

   Visão Geral Engajamento Erros Cliques
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E-mails enviados

13029
Total

12232
E-mails entregues

SPAM

1
Denúncias de Spam 

0%
Taxa de Spam

Qual é a melhor taxa de abertura?

A nossa dica é que você tente manter a sua taxa de abertura sempre em 15% ou mais. É uma
performance considerada boa! Lembrando que essa porcentagem pode variar conforme o seu
segmento e o tipo de e-mail enviado.

Saiba mais sobre aberturas

Email Marketing…
LOCAWEB



https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/relatorio-de-envio-email-marketing
https://emailmarketing.locaweb.com.br/
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 Mensagem 26-10-2020 Gerenciar Relatório

Caso não esteja visualizando, acesse o preview aqui.

Prezados trabalhadores e trabalhadoras da cultura, 
 
Essa é a última semana de cadastramento na Lei emergencial  Aldir Blanc, os
cadastros ficam abertos até as 23h59 de 30 de outubro de 2020 no site da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do DF. 
 
Na Linha 1 (pessoa física), podem se inscrever trabalhadores e trabalhadoras da Cultura que,
sobretudo, não receberam o Auxílio Emergencial Geral. 
 
Há uma série de condições para se ter acesso ao benefício cuja parcela é de R$ 600 e R$
1.200 (mãe solo e provedora do lar).   
 
Na Linha 2, podem também se inscrever coletivos, grupos, espaços culturais, empresas e
microempresas com ou sem CNPJ para o auxílio mensal de três parcelas de R$ 6 mil (Linha 2). 
 
Descrevemos tudo no hot site Aldir Blanc, acesse para saber todas as condições para os
benefícios e encontre os cadastros das Linhas 1 e 2:
 
http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc
 
Não deixe essa mensagem esquecida nesse E-mail. 
 
Compartilhe e faça essa informação chegar a um trabalhador e uma trabalhadora da Cultura. 
 
Caso já tenha realizado o cadastro, favor desconsiderar este e-mail. 

 
Essa mensagem é oficial da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Botão

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  

Data e Horário de Envio
26/10/20 - 21:35

E-mail de Remetente
escuta.aldirblanc@cultura.df.gov.br

Campanha Associada
Nenhuma

Assunto
Ultima semana para cadastros no Auxilio
Emergencial Aldir Blanc DF

Listas utilizadas

MAILING ALDIR BLANC

Potencialize o alcance da sua mensagem

Duplicar Mensagem
 

Agendar Repique

Estatísticas do Disparo

   Visão Geral Engajamento Erros Cliques
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Caso não esteja visualizando, acesse o preview aqui.

Prezados trabalhadores e trabalhadoras da cultura, 
 
Essa é a última semana de cadastramento na Lei emergencial  Aldir Blanc, os
cadastros ficam abertos até as 23h59 de 30 de outubro de 2020 no site da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do DF. 
 
Na Linha 1 (pessoa física), podem se inscrever trabalhadores e trabalhadoras da Cultura que,
sobretudo, não receberam o Auxílio Emergencial Geral. 
 
Há uma série de condições para se ter acesso ao benefício cuja parcela é de R$ 600 e R$
1.200 (mãe solo e provedora do lar).   
 
Na Linha 2, podem também se inscrever coletivos, grupos, espaços culturais, empresas e
microempresas com ou sem CNPJ para o auxílio mensal de três parcelas de R$ 6 mil (Linha 2). 
 
Descrevemos tudo no hot site Aldir Blanc, acesse para saber todas as condições para os
benefícios e encontre os cadastros das Linhas 1 e 2:
 
http://www.cultura.df.gov.br/lei-aldir-blanc
 
Não deixe essa mensagem esquecida nesse E-mail. 
 
Compartilhe e faça essa informação chegar a um trabalhador e uma trabalhadora da Cultura. 
 
Caso já tenha realizado o cadastro, favor desconsiderar este e-mail. 

 
Essa mensagem é oficial da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Botão

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.  

http://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/messages/7?email=[email]&c=1603754796&contact_id=[id]
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/messages/7/clicks/[id]/4
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/messages/7/clicks/[id]/
http://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/134622/unsubscribes/7/[id]?emkt_c=[emkt_c]
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 Mensagem 26-10-2020 Gerenciar Relatório

Veja como foi o engajamento desta mensagem.

Aberturas

1028
Aberturas Totais 

11,2%
Taxa de Abertura

Cliques

93
Cliques 

9%
Taxa de Cliques

   Visão Geral Engajamento Erros Cliques
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E-mails enviados

9559
Total

9185
E-mails entregues

SPAM

1
Denúncias de Spam 

0%
Taxa de Spam

Qual é a melhor taxa de abertura?

A nossa dica é que você tente manter a sua taxa de abertura sempre em 15% ou mais. É uma
performance considerada boa! Lembrando que essa porcentagem pode variar conforme o seu
segmento e o tipo de e-mail enviado.

Saiba mais sobre aberturas

Email Marketing…
LOCAWEB
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Desde que a Lei 14.017/2020 foi promulgada em 29 de junho 
de 2020, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito
Federal formou um Grupo de Trabalho (GT) Aldir Blanc, que 
desencandeou um intenso debate dessa lesgislação com a 
sociedade civil.

Criamos a série de Escutas Aldir Blanc, rodas de conversas com 
distintos segmentos culturais da cadeia produtiva cultural,
criamos lives explicativas ao vivo e instituimos o Comitê 
Consultivo Aldir Blanc, formado por integrantes do poder 
público e representantes da sociedade civil. Agora, estamos 
no processo de busca ativa para fazer com que esse recurso 
seja destinado, em sua íntegra, aos devidos beneficiários.

Essa cartilha é para beneficiários da Linha 1. Leia, compartilhe 
e espalhe. Juntos, vamos fazer o clamor dos artistas que deu 
origem a Lei 14.017/2020 ecoar, com intensidade, em sua execução.

Bartolomeu Rodrigues
Secretário de Cultura e Economia Criativa

Carlos Alberto Jr.
Secretário-executivo e coordenador do GT Aldir Blanc



Conhecida como Aldir Blanc, a Lei Nacional 14.017/2020 (de 
29 de junho de 2020) tem como objetivo  estabelecer ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de
calamidade pública decretado em razão da pandemia da Covid-19.
Nasceu do clamor dos artistas que viram suas atividades serem 
interrompidas durante o isolamento social.

Assim, em homenagem ao compositor e escritor Aldir Blanc, que 
morreu vítima da Covid-19, essa legislação vem para socorrer 
artistas, coletivos e empresas do segmento cultural que foram 
obrigados a suspender seus trabalhos, e por isso, atravessam 
dificuldades financeiras.

De acordo com a Lei, o recurso total de R$ 3 bilhões será distribuído 
entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ao DF, 
serão destinados R$ 36,9 milhões, que serão alocados entre as 
seguintes ações:

o que e a lei

Linha 1
Renda emergencial para trabalhadores e
trabalhadoras da cultura.

Linha 2
Subsídios à manutenção dos espaços culturais
organizados e mantidos pela sociedade civil.

Linha 3
Ações de fomento à cultura: editais, chamadas
públicas, prêmios e aquisições de bens e serviços.



Destinatários: Pessoas Físicas

Trabalhadores e trabalhadoras da cultura, 
a exemplo de artistas das artes cênicas, das 
artes visuais, do audiovisual, da música, do 
circo, da literatura, contadores de histórias,
produtores, técnicos, auxiliares, curadores,
oficineiros, professores de escolas de arte 
e capoeira, entre outros que participam da 
cadeia produtiva cultural.









SE VOCÊ FOR MÃE E PROVEDORA DO LAR, É PRECISO DO CPF 
DE CADA FILHO (A).

É preciso responder sobre:
- faixa de renda familiar
- situação atual de trabalho.

SE VOCÊ NÃO TIVER UM CADASTRO ARTÍSTICO APROVADO, 
VOCÊ PRECISA:

- Escrever um resumo de suas atividades artísticas (500 a 1000 
caracteres) e anexar em PDF:

1) RG/CPF

2) Comprovante de Residência ou Declaração assinada de próprio 
punho dizendo onde reside, em caso de artistas em trânsito no DF, 
quilombolas, indígenas, em situação de vulnerabilidade social

3) Comprovante de atividades artísticas nos últimos 24 meses* 
                         *apenas um comprovante para cada ano  

Podem ser fotos, portfólio, links, 
matéria de jornal, vídeo, declaração
de terceiros atestando a atividade ou 
uma declaração assinada de próprio
punho em caso de artistas em trânsito
pelo DF.  

Antes de começar a preencher, separe:

- Seus dados pessoais
(Data de Nascimento, RG, CPF e endereço)

- O número de algum cadastro que você 
esteja inscrito, a exemplo do Cadastro de 
Ente Agente Cultural (CEAC)



Depois de ter enviado, esse cadastro é analisado por servidores
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e cadastrados 
na plataforma nacional para cruzamento de dados e validação 
do benefício.

Esse benefício será pago de uma única vez e cada beneficiário
vai receber diretamente na boca do caixa do Banco do Brasil.









No dia 29 de junho de 2020, foi sancionada a Lei Nacional nº 14.017/2020, conhecida como Lei 
Aldir Blanc, em homenagem ao cantor e compositor que faleceu vítima da covid-19 em maio 
de 2020.

A construção do projeto da lei de emergência cultural resultou de um processo de ampla escuta
da comunidade cultural e possibilitou o repasse de orçamento da União diretamente aos 
estados, DF e municípios, com a missão importantíssima de estruturar e apoiar o setor artístico 
e cultural em um momento tão difícil para os fazedores e fazedoras de arte e cultura do país.

Após a publicação da Lei Aldir Blanc, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa 
(Secec) do DF imediatamente iniciou procedimentos para regulamentação do recebimento 
dos recursos pelos beneficiários no âmbito do Distrito Federal, resultando na publicação da 
Portaria nº 183/2020 (Portaria Aldir Blanc).

Num regime intenso de trabalho que envolveu aproximadamente 100  servidores, a Secretaria 
de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal chegou à data-limite proposta 
pela Lei Aldir Blanc (31/12/2020) com 90,5% dos recursos empenhados para as três ações 
emergenciais previstas na legislação, contemplando 2903 trabalhadores e trabalhadoras da 
cultura com R$ 33.428.000,00 (trinta e três milhões, quatrocentos e vinte e oito mil reais) dos 
R$ 36,934.576,52 milhões repassados pelo governo federal.

A ação emergencial de que trata o inciso II do art. 2º da Lei Aldir Blanc constitui subsídio mensal
para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas 
culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas 
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. 

Para execução da referida ação emergencial, foi estabelecido o pagamento de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) aos seus destinatários, mediante a realização de contrapartida pelo agente 
cultural e posterior prestação de contas. 

Para  auxiliar os beneficiários deste subsídio, nessa cartilha, reunimos as principais dúvidas dos 
habilitados a fim de ajudá-los na utilização correta do recurso e posterior prestação de contas.

Lais Valente
Chefe da Assessoria Jurídico-legislativa (AJL)



O que pode ser pago com os 
recursos da Lei Aldir Blanc?

De acordo com a portaria 183/2020,
podem ser pagos:

I - Aluguel do espaço cultural;

II - Contas de água, energia, telefone e internet;

III - Instrumentos de trabalho que ficaram sem manu-
tenção ou Produção;

IV - Tributos;

V - Serviços de contabilidade;

VI - Alimentação e deslocamento de empregados, 
colaboradores, prestadores de serviços e integrantes 
do grupo, desde que referentes à manutenção da 
atividade cultural;

VII - Aquisição de material de higienização, limpeza e 
EPIs para prevenção à  COVID-19;

VIII - Outras despesas comprovadas que se refiram às 
peculiaridades e especificidades da manutenção da 
atividade cultural.



É permitido pagamento de fun-
cionários ou prestadores de 
serviço dos espaços artísticos 
e culturais?

Sim. Nos exatos termos da Secretaria Especial de 
Cultura do Governo Federal em sua cartilha de per-
guntas frequentes:

“o subsídio é para manutenção do espaço. Entende-se 
que os trabalhadores e prestadores de serviços dos es-
paços e coletivos são essenciais à manutenção da atividade”

O pagamento pode ser comprovado mediante nota 
fiscal, RPA ou recibo simples.

http://portalsnc.cultura.gov.br/perguntas-frequentes-auxilio-cultura/
http://portalsnc.cultura.gov.br/perguntas-frequentes-auxilio-cultura/


No caso de aluguel, contas de 
luz, telefone para grupos sem 
sede, podemos pagar as con-
tas residenciais no nome do 
proponente ou do presidente 
da Associação?

Não. A lei permite o pagamento de contas dos espa-
ços culturais e coletivos, não sendo permitido utili-
zar o recurso para pagamento de contas residenciais 
dos gestores dos espaços ou coletivos.



Qual a amplitude do termo
“outras despesas comprovadas 
que se referiram às peculiari-
dades e especificidades da
manutenção da atividade cul-
tural?”

Outras despesas podem ser pagas, além das que foram 
descritas, mas é importante destacar que toda despesa 
deve manter nítida relação com a manutenção do espaço
ou da atividade cultural.

Recomenda-se que todas essas despesas não incluídas 
no rol exemplificatico do item 1 desta cartilha sejam de-
vidamente comprovadas e justificadas na prestação de 
contas como essencial à manutenção do espaço ou 
atividade cultural.



Qual o período de pagamento
das contas?

É possível o pagamento de contas vencidas desde que 
a data de vencimento tenha ocorrido a partir do dia 20 
de março de 2020.

No entanto, o pagamento das contas ou despesas deve 
ser posterior ao recebimento dos recursos públicos 
pelo agente cultural.
 
Exemplo: Se o espaço cultural possui uma conta vencida
em maio de 2020 e assinou o Termo de Ajuste em 
dezembro de 2020, é possível que esta conta com 
atraso seja paga com recursos da Aldir Blanc, desde 
que o pagamento seja posterior ao recebimento dos 
recursos públicos.

Isso quer dizer que em todos os documentos de 
prestação de contas, a data de vencimento pode ser 
anterior ao recebimento dos recursos públicos, mas 
data de pagamento não.



Despesas pagas com emprés-
timo durante a vigência, mas 
relativas à data anterior po-
dem ser ressarcidas?

Não há previsão legal para ressarcimento do espaço 
cultural ou coletivo acerca de empréstimos realizados



Até quando as contrapartidas
poderão ser cumpridas?

Até o fim da vigência do Termo de Ajuste, que a priori é 
de 180 dias após a sua assinatura. 

Havendo prorrogação do prazo de vigência do Termo 
de Ajuste, o prazo para apresentação das contrapartidas 
será igualmente prorrogado.



Havendo impossibilidade de 
realização de contrapartida 
conforme acordado inicialmente
é possível alterá-la?

Sim. Nos casos, por exemplo, em que a contrapartida 
consiste em apresentação de espetáculos em escolas 
públicas, caso não haja previsão de retorno presencial 
das aulas, a contrapartida pode ser alterada mediante 
solicitação do beneficiário e análise da Secec.

É possível inclusive alterar o formato da contrapartida 
e/ou seu público alvo, desde que atendido o interes-
se público, e mediante aprovação da Secec, conforme 
procedimentos definidos na Portaria nº 41, de 09 de 
abril de 2021.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72efb5f503474e4799d322804c4ed340/secec_prt_41_2021.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72efb5f503474e4799d322804c4ed340/secec_prt_41_2021.html


Qual o prazo para apresentação
da prestação de contas?

Conforme dispõe o art. 10 da Lei Aldir Blanc, o beneficiário 
do subsídio deve apresentar prestação de contas refe-
rente ao uso do benefício em até 120 (cento e vinte) 
dias após o recebimento da última parcela do subsídio.

No entanto, o prazo de vigência do Termo de Ajuste é 
de 180 dias a contar da sua assinatura.  Deste modo, 
caso o prazo de 120 dias para prestação de contas se 
encerre antes do prazo de vigência, o prazo de presta-
ção de contas será automaticamente prorrogado para 
se igualar ao prazo de vigência. 

Conforme dispõe o art. 3º da Portaria nº 41, de 09 de 
abril de 2021, a prorrogação deste prazo será automática, 
sem necessidade de celebração de termo aditivo.

Caso haja alteração na Lei Aldir Blanc que permita maior 
prorrogação do prazo de vigência e de execução, os 
prazos poderão ser prorrogados após análise da SECEC.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72efb5f503474e4799d322804c4ed340/secec_prt_41_2021.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72efb5f503474e4799d322804c4ed340/secec_prt_41_2021.html


Como deve ser apresentada a 
prestação de contas? A prestação de contas deverá ser apresentada de forma 

simplificada, conforme modelo constante no relatório 
de execução do objeto - Anexo V da Portaria SECEC 
nº 183/2020.



Quais são os documentos
necessários à comprovação
das despesas?

Conforme dispõe o art. 9º § 1º da Portaria nº 183/2020, 
a prestação de contas deve conter no mínimo os 
seguintes documentos:

I - Documentos que comprovem a realização das despesas, 
tais como:
a) Notas fiscais;
b) Recibos; e
c) Comprovantes de transações bancárias, tais como 
comprovantes de transferências e depósitos bancários 
e pagamento de boletos de cobrança.

II - Relatório fotográfico ou audiovisual datado 
comprovando a manutenção do espaço e/ou das ativi-
dades culturais; e

III - Relatório fotográfico ou audiovisual datado 
comprovando o cumprimento da contrapartida.



No caso de pagamento de alimentação 
e deslocamento, as notas/ recibos devem
ser no CPF e nome do representante 
legal (assinante do Termo de Ajuste) ou 
podem ser no nome do membro do
coletivo que gastou e o representante 
repassa para essa pessoa?

Tratando-se de entidade com personalidade jurídica, 
ou seja, com CNPJ, os comprovantes devem estar em 
nome da própria entidade. Caso a entidade não possua
CNPJ, os comprovantes devem estar em nome do 
representante que assinou o Termo de Ajuste.



Podem ser pagas despesas do 
coletivo/ espaço no nome de 
outros membros que não seja o 
assinante do Termo de Ajuste?

Tratando-se de entidade com CNPJ, os comprovantes 
devem estar em nome da própria entidade. Caso a 
entidade não possua CNPJ, os comprovantes devem 
estar em nome do representante que assinou o Termo 
de Ajuste.



Podem ser feitos pagamentos 
em dinheiro (saque na conta e 
recibo simples) para pequenos 
valores, como ajuda de custo 
para ensaios (para passagem de 
ônibus/gasolina/alimentação)?

Recomenda-se que todos os pagamentos sejam realizados
via pagamento de boletos, transferências bancárias, e 
afins. No entanto, caso algum agente cultural tenha
realizado saque de quantias pequenas, as referidas 
despesas devem ser devidamente comprovadas no 
momento da prestação de contas.



No caso de aluguel de espaço 
sem contrato formal, será aceito
recibo simples como comprova-
ção de pagamento?

Recomenda-se a formalização do contrato de aluguel 
para fins de comprovação da locação.



Caso o beneficiário não utilize 
todo o recurso, deverá devolvê-lo?

Sim. Em caso de inutilização parcial dos recursos, 
os valores não utilizados devem ser devolvidos ao 
Distrito Federal.



É possível reembolsar o grupo/
empresa/coletivo ou membros 
da empresa, grupo ou coletivo 
por despesas arcadas com re-
cursos próprios?

Não é possível realizar o reembolso, diante da inexistência 
de previsão legal. Ou seja, não é possível ressarcir pessoas 
físicas ou jurídicas que já arcaram com despesas. 

Os recursos somente podem ser utilizados para pagamento 
de débitos vencidos e não pagos durante o período 
legalmente previsto, ou para pagamento de novas des-
pesas necessárias ao funcionamento do espaço e/ou 
atividade cultural.







acesse as
legislacoes
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