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PROGRAMAÇÃO CULTURAL CIDADE OLÍMPICA 
 

  

No ano em que a Cidade festeja 450 anos, a carioquice foi incluída na lista de patrimônio 
imaterial do Rio. Difícil de ser explicado em palavras, o conceito de ser carioca está aí para ser 
vivido nas ruas, praças, praias, subúrbios, feiras populares, bailes, rodas e saraus. É essa 
originalidade e essa incrível capacidade de se reinventar que fazem do Rio a capital cultural do 
país.  
 

A política de cultura da Prefeitura do Rio busca, portanto, se inspirar no próprio carioca para 
alcançar objetivos mais amplos, com destaque para a democratização do acesso aos bens 
culturais e ao financiamento público à Cultura. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Cultura 
contribui para criar uma Cidade mais integrada, contemplando a sua diversidade cultural, seja 
em termos de linguagem (e multilinguagens), seja em termos de território.  
 

Para valorizar, portanto, a amplitude das manifestações genuinamente cariocas, a Secretaria 
Municipal de Cultura lançou a Programação Cultural Cidade Olímpica, na qual está inserido o 
Edital de Ações Locais - Cidade Olímpica. Dentro da proposta de valorizar a carioquice, o Edital 
tem um objetivo bem claro e específico: selecionar e contratar agentes ou grupos culturais e 
artísticos, na condição de pessoas físicas, residentes e atuantes na cidade do Rio de Janeiro, 
para realizarem apresentações na Programação Cultural Cidade Olímpica.  
 

As apresentações selecionadas formarão o calendário de eventos culturais, previsto para 
acontecer entre maio e setembro de 2016, em paralelo à agenda esportiva, em todas as regiões 
do Rio. As iniciativas farão parte do Circuito Cultural Cidade Olímpica, que serão acessados 
gratuitamente ou com descontos por meio do Passaporte Cultural Cidade Olímpica.  
 

Da mesma forma, recorda-se que em 2016 celebraremos os 100 anos do primeiro registro de 
samba da história. “Pelo telefone”, de Donga, e que, nesse contexto, a Prefeitura do Rio 
estimulará atividades que celebrem a efeméride. O Edital de Ações Locais - Cidade Olímpica 
atende a antigas demandas dos produtores e artistas. É importante ressaltar que os projetos 
escolhidos não deverão necessariamente versar sobre temas relacionados às Olimpíadas ou 
afins, mas dar voz, vez e palco à cultura produzida pelos cariocas. 
 

A Secretaria Municipal de Cultura também vai promover nova seleção pública, o Viva o 
Talento!, para pautar os equipamentos culturais da Prefeitura do Rio com atividades 
educacionais, multilinguagem, de música e de dança. Além disso, através do Fomento Olímpico, 
a Secretaria Municipal de Cultura busca ocupar teatros, centros culturais, museus, bibliotecas, 
lonas, arenas, clubes, além de ruas e praças, com uma vasta programação. O edital se divide em 
cinco linhas de ação, de modo a abarcar a mais ampla variedade de iniciativas possível.  
 

Tão importante quanto manter a política de investimento é o compromisso de democratizar o 
acesso aos recursos financeiros. Queremos celebrar a Cidade Olímpica com os cariocas nas 
ruas, praças, lonas, arenas, bibliotecas e teatros em toda a sua diversidade e pluralidade. 


