
2009: Ano da França no Brasil  

Iniciativa passa a contar com a página eletrônica `França.br` na qual serão divulgadas 
informações sobre eventos e inscrições de projetos. 

O Ministério da Cultura lançou nesta sexta-feira, dia 28 de março, o site do Ano da França no 
Brasil. Segundo o gerente de Intercâmbio e Projetos Especiais do MinC, Rodrigo Galletti, “a 
ação tem como principal objetivo divulgar as regras das inscrições dos projetos e fornecer 
informações à sociedade sobre os eventos que acontecerão em 2009″. 

A iniciativa, denominada França.br, será realizada principalmente por meio de projetos 
propostos por franceses e brasileiros, que serão gerenciados e analisados pelo Comissariados 
da França e do Brasil. O prazo para envio dos projetos propostos no Brasil é até o dia 31 de 
julho de 2008. Após a aprovação pelos Comissariados brasileiro e francês, os projetos deverão 
compor um calendário de programação. 

A programação terá três eixos de ação: 

- França hoje - criação artística, inovação tecnológica, pesquisa científica, debate de idéias, 
dinamismo econômico;  

- França diversa - diversidade da sociedade francesa, de saberes e regional (regiões da França 
metropolitana e ultramar);  

- França aberta - busca de parcerias franco-brasileiras que devem inspirar os projetos, 
parcerias franco-brasileiras com outros países do mundo (África, Caribe, América Latina) e 
debates sobre os grandes temas da globalização.  

Os projetos culturais e artísticos que necessitam de apoio das Leis Federais de Incentivo à 
Cultura, Lei Rouanet e Audiovisual, deverão ser apresentados da forma usual (conforme 
disponibilizado no site do Ministério da Cultura, no link Apoio e Projetos), com cópia para a 
Diretoria de Relações Internacionais (DRI/MinC), pelo e-mail dri@minc.gov.br. 

Já os projetos que não utilizarão os referidos mecanismos de fomento deverão ser 
encaminhados diretamente para a DRI/MinC, em formulário próprio disponibilizado na página 
do Ano da França no Brasil, no link Apresentação de Projetos. 

O França.br 2009 foi acordado pelos presidentes da República do Brasil e da França em 
reciprocidade ao Ano do Brasil na França, realizado em 2005. O Ano da França no Brasil está 
previsto para acontecer entre abril e novembro de 2009. A idéia é proporcionar à França a 
oportunidade de apresentar, nas diversas regiões brasileiras, as diferentes formas de sua 
cultura. 

Acesse o site do França.br 2009: www.cultura.gov.br/franca_br2009. 

Outras informações sobre o Ano da França no Brasil: (61) 3316-2126, na Diretoria de Relações 
Internacionais do MinC. 
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