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Natura Musical
vai investir
R$ 2 milhões na
cultura da Bahia

EDITAL Natura Musical, plataforma de cultura da Natura
que está completando 15
anos, anuncia ampliação do
seu edital através de parceria
com secretarias estaduais de
cultura. Na edição de 2020, o
programa vai combinar recursos próprios com investimentos via leis de incentivo
estaduais. Outra novidade é
uma parceria desenvolvida
entre Natura Musical e os
fundos de cultura estaduais
de Minas Gerais, do Pará, da
Bahia e do Rio Grande do
Sul. O investimento será direcionado a projetos e iniciativas apenas de âmbito
regional. Ao todo, o Edital
Natura Musical distribuirá
R$ 8,5 milhões, sendo R$ 1,5
milhão para a projetos de todo o Brasil; R$ 1 milhão para
Minas Gerais; R$ 1 milhão
para a Bahia; R$ 1 milhão
para o Pará ; R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul. As
doações aos fundos de cultura têm valor total de R$ 3
milhões, repartidos igualmente entre Minas Gerais,
Bahia e Rio Grande do Sul.
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VARIEDADES
DIVULGAÇÃO

Festival de
Gramado terá
sessões na
TV e internet
CINEMA O Festival de Gramado, um dos
principais eventos cinematográficos do país,
anunciou nesta terça-feira os filmes selecionados para sua 48ª edição, que acontece entre os s dias 18 e 26 de setembro. Diante da
pandemia do novo coronavírus, o Festival de
Gramado deste ano terá programação disponível na internet e na televisão. As sessões
acontecem no Canal Brasil e, na sequência,
os filmes ficarão disponíveis no streaming
Canal Brasil Play por 24 horas.
Os longas nacionais que concorrem ao Kikito são Aos Pedaços, de Ruy Guerra; King
Kong em Asunción, de Camilo Cavalcanti;
Um Animal Amarelo, de Felipe Bragança;
Por que Você Não Chora?, de Cibele Amaral;
Todos os Mortos, de Caetano Gotardo e Marco Dutra; O Samba é Primo do Jazz, de Angela Zoé; e Me Chama que Eu Vou, de Joana
Mariani.
Já entre as produções estrangeiras em
competição estão o argentino El Silencio del

DISNEY+ CHEGA
AO BRASIL NO DIA
17 DE NOVEMBRO

Cazador, o colombiano La
Frontera, o paraguaio Matar
a un Muerto, o uruguaio El
Gran Viaje Al Pais Pequeño,
o chileno Los Fuertes, o boliviano Tu me Manques e o
mexicano Días de Invierno.
A cerimônia de premiação
do Festival de Gramado, no
entanto, segue programada
para ocorrer no Palácio do

STREAMING Depois de muita
espera, a data de estreia da
plataforma de streaming da
Disney, a Disney+, no Brasil
foi finalmente anunciada
nesta terça-feira. De acordo

Festivais, sem público e seguindo rígidos protocolos de
segurança. Além das mostras competitivas, o evento
planeja homenagens para
Denise Fraga (Troféu Cidade
de Gramado), César Troncoso (Kikito de Cristal), Laís
Bodanzky (Troféu Eduardo
Abelin) e Marco Nanini (Trofeu Oscarito).

com as redes sociais da marca, o serviço estará disponível na América Latina a partir do dia 17 de novembro.
Ainda não foram divulgados
detalhes sobre o valor da as-

Todos os
Mortos, filme
de Caetano
Gotardo e
Marco Dutra,
está na
mostra
competitiva

sinatura. A novidade, no entanto, parece ter sido revelada antes da hora planejada
no Twitter: “Não publicar.
Lançamento do Disney+ na
América Latina em 17/11”.
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