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você tem direito ao

Lei Aldir Blanc

auxílio
emergencial
de R$ 600,00

Trabalhador (a)
 da cultura

Cadastro junto ao Governo Estadual
cultura.rs.gov.br/cadastro-pessoa-fisica



Exceto se voce:

a) Tem emprego formal ativo;

b) recebe um benefício previdenciário ou assistencial
(exceto Bolsa Família)

c) está recebendo seguro-desemprego;

d)recebeu o auxílio emergencial, previsto na Lei nº 13.982;

e) tem renda familiar mensal per capita maior do que meio
 salário-mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total
maior que três salários-mínimos (R$ 3.135,00), o que for maior;

f) teve rendimentos maiores que R$ 28.559,70 em 2018.

Conforme inciso I Art. 2°da Lei nº14.017, de 29 de
junho de 2020, o direito é válido por 3 meses.
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você tem direito ao

Lei Aldir Blanc

auxílio
emergencial
de R$ 600,00

espacos
culturais

Cadastro junto ao Governo Estadual
cultura.rs.gov.br/cadastro-espacos-culturais
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espacos culturais

I - pontos e pontões de cultura;
II - teatros independentes;
III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança;
IV - circos;
V - cineclubes;
VI - centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais;
VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio;
VIII - bibliotecas comunitárias;
IX - espaços culturais em comunidades indígenas;
X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros;
XI - comunidades quilombolas;
XII - espaços de povos e comunidades tradicionais;
XIII - festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional;
XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos;
XV - livrarias, editoras e sebos;
XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos;
XVII - estúdios de fotografia;
XVIII - produtoras de cinema e audiovisual;
XIX - ateliês de pintura, moda,designe artesanato;
XX - galerias de arte e de fotografias;
XXI - feiras de arte e de artesanato;
XXII - espaços de apresentação musical;
XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;
XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas 
originárias, tradicionais e populares;
XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros aos quais se 
refere o art. 7º desta Lei.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

