Plano de contingenciamento da Secult
estabelece medidas de prevenção ao
coronavírus
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A fim de contribuir para a proteção da saúde da população mineira e ciente da importância do senso
de coletividade neste momento, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult)
adota, a partir desta quarta-feira (18/3), uma série de medidas estruturais de prevenção,
enfrentamento e contenção da propagação do novo coronavírus.
O plano de contingenciamento da Secult, que prevê medidas de prevenção e enfrentamento ao
coronavírus, pode ser acessado AQUI.
As iniciativas constam na Resolução Conjunta elaborada pela Secult, Fundação de Arte e Restauro de
Ouro Preto (FAOP), Fundação Clóvis Salgado (FCS), Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e
Histórico de Minas Gerais (Iepha-MG) e Empresa Mineira de Comunicação (EMC) para regulamentar o
Decreto Nº47866, do Governo do Estado de Minas Gerais, publicado em 15 de março de 2020 no
Jornal Minas Gerais.
Entre as medidas, estão:
- Fechamento dos equipamentos culturais da Secult e daqueles pertencentes ao Circuito Liberdade
que fazem atendimento ao público por 30 dias (prazo prorrogável): Arquivo Público Mineiro (BH),
Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (BH); Biblioteca Pública Murilo Rubião (Ouro Preto);
CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais (BH); Centro de Arte Popular (BH); Galeria de Arte
Nello Nuno (Ouro Preto); Fazenda Boa Esperança (Belo Vale); Museu do Banco do Crédito Real (Juiz de
Fora); Museu Casa Alphonsus de Guimarães (Mariana); Museu Casa Guinard (Ouro Preto); Museu
Guimarães Rosa (Cordisburgo); Museu dos Militares Mineiros (BH); Museu Mineiro (BH); Palácio das
Artes (BH); Palácio da Liberdade (BH) e Sala Minas Gerais/Filarmônica (BH).
- Suspensão, por 30 dias, das atividades de capacitação, treinamentos e eventos coletivos que
tenham aglomeração de pessoas;
- Escalas de equipes para trabalho remoto de acordo com as necessidades de cada setor da pasta,
baseadas na deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19, publicada nesta terça-feira (17/3) no
Jornal Minas Gerais.
Empresa Mineira de Comunicação (EMC)
- Transmissão em rede das emissoras Brasileiríssima FM 100,9 e Inconfidência AM 880, com
programação FM transmitida também no AM.
- Suspensão da apresentação de locutores; programação musical será contínua;
- Programação jornalística da Rádio Inconfidência e da Rede Minas irá ao ar normalmente para manter
os ouvintes informados sobre os últimos acontecimentos;
- Redução do número de entrevistas em estúdio nos programas da Rede Minas;

- Suspensão do programa Agenda da Rede Minas por tempo indeterminado;
- Exibição de faixa especial dedicada ao cinema das 20 às 21h15 na Rede Minas;
- Suspensão do programa Meio Campo da Rede Minas nas noites de domingo.
Fundação de Arte e Restauro de Ouro Preto (FAOP)
- Suspensão, por 30 dias (prazo prorrogável), das atividades da casa Bernardo Guimarães, Núcleo de
Conservação e Restauração, Núcleo de Arte e Casa Rosário;
Fundação Clóvis Salgado (FCS)
- Suspensão, por 30 dias, dos equipamentos culturais do Palácio das Artes: Grande Teatro Cemig
Palácio das Artes, Galerias de arte, Cine Humberto Mauro, Sala Juvenal Dias, Teatro João Ceschiatti,
Midiateca João Etienne Filho e Café do Palácio, além da CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas
Gerais e Serraria Souza Pinto.
- Adiamento de espetáculos de terceiros ou cancelamento (caso não seja possível remarcação de
nova data para o artista, produtor, ou FCS) nos teatros do Palácio das Artes;
- Suspensão, por 30 dias, dos corpos artísticos: Cia de Dança Palácio das Artes, Coral Lírico de Minas
Gerais e Orquestra Sinfônica de Minas Gerais;
- Suspensão de atividades formativas a partir de 17/03/2020 no Centro de Formação Artística e
Tecnológica (Cefart), com reposição de aulas prevista para o período de férias
- Ingressos: com a suspensão das atividades, e o cancelamento de alguns eventos e reagendamento
de outros, a Fundação Clóvis Salgado esclarece que as pessoas que já compraram ingressos terão a
opção de reembolso ou podem assistir ao evento em outra data.
- Atualizações: A FCS criou um canal de comunicação com o público para atualizar informações e
mudanças na programação de eventos. No site e nas redes sociais, a partir do link ÚLTIMAS NOTÍCIAS,
serão divulgados os novos procedimentos sobre compra e venda de ingressos, funcionamentos dos
espaços, entre outros assuntos. Site: www.fcs.mg.gov.br
- Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG)
- Suspensão, por 30 dias (prazo prorrogável), do atendimento presencial ao público externo e
atividades de pesquisa na sede do Iepha; do atendimento público presencial aos agentes públicos
municipais; das atividades de vistoria técnica e da visitação escolar e espontânea ao Palácio da
Liberdade e à Fazenda Boa Esperança
A Secult informa, ainda, que essas medidas poderão ser revistas nos próximos dias pelo Governo do
Estado de Minas Gerais, de acordo com o andamento da situação.
Serviço
Em decorrência das medidas de prevenção e enfrentamento do coronavírus, a Assessoria de
Comunicação da Secult atenderá as demandas de imprensa, temporariamente, de forma remota.
Portanto, os contatos devem ser feitos preferencialmente pelo e-mail imprensa@secult.mg.gov.br ou
pelos telefones:

Enviar para impressão

