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Jaraguá do Sul recebe a exposição itinerante do Projeto Fortalezas
UFSC
Exposição itinerante sobre o “Sistema Defensivo da Ilha de Santa Catarina”
está aberta à visitação na cidade de Jaraguá do Sul desde o dia 7 de
agosto, e permanece até 27 de setembro, no Museu Histórico Emílio Silva.
Espaço das Oficinas de Arte recebe exposição de pinturas de Fabio
Dudas
As pinturas reunidas na exposição, além da representação de
reminiscências de infância, são criações baseadas em situações
particulares e em registros fotográficos e cinematográficos, alguns deles
tendo sofrido alterações de cores e desgastes do tempo.
Edital Conexão Cultura Brasil #negócios recebe inscrições
Edital visa crescimento da economia da cultura criativa, a ampliação da
atuação de mercado dos empreendedores brasileiros e sua consolidação
internacional. Serão selecionados 20 projetos, que podem se candidatar
até 23 de setembro.

MinC abre inscrições para edital de intercâmbio 2015
Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic) irá investir um total de
R$ 2,6 milhões do Fundo Nacional de Cultura.

FLORIANÓPOLIS| Museu Victor Meirelles abre inscrições para oficina
de fotografia em parceria com a Funarte
Curso será ministrado pelo fotojornalista Marcos Issa, nos dias 30 de
setembro, 1º e 2 de outubro. Inscrições devem ser feitas por e-mail.
FLORIANÓPOLIS| Exposição Masc: Núcleo Inicial apresenta obras
que deram início à coleção do Museu
Mostra de longa duração apresenta as obras que deram início à coleção do
Museu de Arte de Santa Catarina nos anos 1940. Entrada gratuita.

FLORIANÓPOLIS | Museu Histórico de Santa Catarina lança pela
primeira vez seu Relatório Geral de Atividades
O objetivo do Museu é tornar o Relatório Geral de Atividades uma
publicação anual, contribuindo com a pesquisa sobre o Museu, com a
memória da instituição e, sobretudo, ser transparente com a sociedade
apresentando as ações desenvolvidas pela instituição.

RANCHO QUEIMADO | Casa de Campo do Governador Hercílio Luz
comemora 30 anos de tombamento com festa
Público se reuniu no jardim da casa na tarde de sol para prestigiar a
cerimônia que contou com a apresentação de grupos folclóricos, do coral
do município, além da participação de autoridades e convidados.
JARAGUÁ DO SUL | Museu Histórico Emílio Silva recebe a exposição
itinerante do Projeto Fortalezas UFSC
Exposição itinerante sobre o “Sistema Defensivo da Ilha de Santa Catarina”
está aberta à visitação na cidade de Jaraguá do Sul desde o dia 7 de
agosto, e permanece até 27 de setembro, no Museu Histórico Emílio Silva.

JARAGUÁ DO SUL | Aberta exposição "70 Anos de término da Segunda Guerra Mundial - princípio
para construção da paz" no Museu da Paz
Mostra pode ser visitada até 25 de setembro, na sala de exposições do Museu.
BLUMENAU | Museu de Arte abre temporada de exposições com
lançamento de livro
Quarta temporada recebe exposições de cinco artistas entre dia 10 de
setembro e 18 de outubro.

RIO DE JANEIRO | Pijama de Getúlio Vargas volta ao Palácio do
Catete
Museu carioca abre excepcionalmente para relembrar 61 anos da morte de
Getúlio Vargas.
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