
Apresenta:



É com muita honra, responsabilidade e transparência que abrimos o cadastramento 
estadual dos trabalhadores e trabalhadoras do setor produtivo da cultura em Mato 
Grosso. Por meio deste cadastro, parte dos recursos da Lei Aldir Blanc irá diretamente 
aos profissionais da cultura.

DoDo total a ser destinado ao Estado, previmos 60% para pagamento da renda mensal 
emergencial. Serão mais de 15 milhões de reais para auxílio financeiro direto aos 
trabalhadores e trabalhadoras da cultura, incluindo artistas, produtores e técnicos das 
mais diversas áreas.

SabemosSabemos da importância desse auxílio para ajudar a minimizar os impactos da 
pandemia no setor cultural, que foi o primeiro a parar suas atividades, e 
provavelmente será o último a retornar. Estamos trabalhando para que esses 
recursos cheguem o mais rápido possível aos que necessitam neste período de 
calamidade pública.

PoPor isso, preparamos um sistema de cadastramento simples e funcional, que atenderá 
as regras determinadas pelo Governo Federal, através de cooperação com a 
Cordemato, por meio da multiplataforma de soluções digitais Estado do Amanhã.

Neste material, apresentamos as linhas gerais sobre o acesso à renda emergencial, 
critérios, operacionalização e demais orientações de cadastramento. Ao acessar a 
multiplataforma, é fundamental que todas as informações sejam preenchidas com 
muito cuidado e atenção.

OO Festival Cultura em Casa  foi a primeira ação que realizamos logo no início do 
período de isolamento social, e agora, com a operacionalização das ações da Lei Aldir 
Blanc, reafirmamos a nossa missão de apoiar, facilitar e executar iniciativas que 
possam garantir a retomada das atividades do setor cultural em Mato Grosso. 

Alberto Machado
Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer
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1- RENDA EMERGENCIAL AOS TRABALHADORES DA 
CULTURA: ------------------------------------------------

      
2- CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DA RENDA 
BÁSICA EMERGENCIAL: ---------------------------------

      
3- OPERACIONALIZAÇÃO DA RENDA EMERGENCIAL : -

      
4- ORIENTAÇÕES: -------------------------------------------

      
SUPORTE AOS MUNICÍPIOS: ----------------------------
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Sancionada em 29 de junho de 2020, a Lei Federal 14.017/2020 – Lei Aldir 
Blanc, homenageia o artista morto pela Covid-19 e instituiu um auxílio 
financeiro de R$ 3 bilhões para socorrer o setor cultural no país durante a 
pandemia.  

AsAs ações serão desenvolvidas pelos governos estaduais e municipais, 
cabendo ao Estado à distribuição dos recursos dos programas de renda 
emergencial e fomento, e aos municípios os de subsídios para os espaços 
culturais e, também, fomento.

AA renda emergencial mínima, no valor de R$ 600 mensais, devera ser 
paga mensalmente, em 03 (três) parcelas sucessivas, podendo ser 
prorrogáveis, a trabalhadoras e trabalhadores do setor que tiveram suas 
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social 
causadas pela Covid-19 e não beneficiados por nenhum outro programa 
governamental, com o seguro-desemprego e o Auxílio Emergencial do 
Governo Federal.

OO repasse desses benefícios será feito pelo Governo do Estado de Mato 
Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer a 
partir de um cadastro disponibilizado aos profissionais do segmento 
cultural.

Trabalhador e trabalhadora da cultura, as pessoas que participam da 
cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais, incluindo artistas, 
contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e 
professores de escolas de arte e capoeira, dentre outros setores de 
atuação. 



b) Não terem emprego formal ativo; 
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Farão jus a renda emergencial prevista, os trabalhadores e trabalhadoras 
da cultura com atividades interrompidas e que comprovem: 
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A Renda Emergencial aos trabalhadores e trabalhadoras previsto no 
item I do artigo 2º da Lei Federal 14.017/2020, prevê na sua 
operacionalização a disponibilização de um sistema para a 
realização de cadastramento de pessoas físicas para o recebimento 
do auxílio.

Clique aqui
para acessar o CADASTRO e TUTORIAL

https://estadodoamanha.com.br/


O auxílio emergencial, gerido pelo Estado e destinado aos 
trabalhadores e trabalhadores da Cultura não exige prestação de contas 
pelo beneficiário.
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04.1 - TENHA DIGITALIZADO OS SEGUINTES  
          DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES:

Como fazer o cadastramento para acesso ao recurso emergencial 
aos trabalhadores da cultura na multiplataforma “Estado do 
Amanhã”:

- RG e CPF 
(documento oficial COM FOTO que também informe DATA DE 
NASCIMENTO dentro do prazo de validade);

- RG dependentes 
(se você tiver dependente. E se tiver mais de um filho, digitalizar os 
documentos em um único arquivo);

- Comp- Comprovante de endereço 
(fatura de água, luz, telefone, Banco, IPTU, IPVA de 2020);

- Comprovante de atuação na cultura 
(em dois arquivos separados, sendo 01 arquivo com comprovantes 
de 2018,  e 01 arquivo com comprovantes de 2019 -ex.: fotos de 
show, espetáculos, matéria de jornal, contratos, notas fiscais);

- Currículo 
((um descritivo breve do seu currículo, atuação na área da cultura, 
em Word);

- Portfólio digital  
(Inserção de link do portfólio com acesso pela internet.  ATENÇÃO 
– este item é opcional);

- Dados bancários 
Tenha em mãos as informações da sua conta bancária ativa.
*IMPO*IMPORTANTE: os arquivos devem estar no formato JPG, PNG ou 
PDF e devem conter no máximo 5MB cada um.
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04.2 - TENHA ATENÇÃO AO PREENCHER 
            AS INFORMAÇÕES 

04.3 - LEIA COM ATENÇÃO OS DOCUMENTOS 

Informações como contatos de telefone, e-mail, número do 
documento, são importantes para que possamos estabelecer uma 
comunicação eficaz com os BENEFICIÁRIOS, havendo a 
necessidade de contato.

Verifique atentamente a documentação disponível na 
multiplataforma “Estado do Amanhã” como Regulamentação, 
Termos de Uso e Autodeclaração. Ao assinar, o BENEFICIÁRIO 
reconhecerá ter analisado e aceitado as condições de uso, 
assumindo a responsabilidade pelas informações e dados 
fornecidos e concordando em cumpri-los.
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Dúvidas e Informações:
cfic@secel.mt.gov.br

mailto:cfic@secel.mt.gov.br
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Dúvidas e Informações:
cfic@secel.mt.gov.br

leialdirblanc.cultura.mt.gov.br

mailto:cfic@secel.mt.gov.br
http://leialdirblanc.cultura.mt.gov.br/
https://www.instagram.com/secelmt/
https://www.facebook.com/secelmt
https://www.youtube.com/channel/UCOFvYDMg2AL26TmWb26jJpw
tel:6536130200
https://goo.gl/maps/ACTrHzY13yeE428WA
https://estadodoamanha.com.br/
http://www.cultura.mt.gov.br/

