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Resumo do Projeto: Proposta consiste em 12 apresentações
descentralizadas pela cidade de Porto Alegre, remontando o repertório
da Companhia Municipal de Dança, com seus espetáculos Salão Gre-
ná (2014), Tempos de Partida (2015), Adágio (fragmentos Água Viva
e Narciso - 2015), Carmina Burana (2016), HUmano Vazio (2017) e
Vila Brasil (2017). Propõe-se apresentações gratuitas, em palcos aber-
tos, montados em espaços públicos da cidade, aproximando a co-
munidade Porto Alegrense deste segmento artístico. Projeto com 15
meses que inclui duas oficinas teóricas de formaçao de plateia e duas
oficinas práticas de dança, dirigidas aos alunso da rede pública de
ensino.

178679 - Circulação Espetáculo - Cidade do Sorriso
Fernando Dias
CNPJ/CPF: 008.161.220-67
Processo: 01400033745201761
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 187.638,35
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: Circulação do espetáculo "Cidade do

Sorriso" (Teatro de rua e circo) em 8 cidades do sudeste brasileiro
que tenham pouco acesso as artes cênicas, fornecendo gratuitamente,
além do espetáculo, uma oficina de teatro para população, demo-
cratizando o acesso ao teatro a camadas mais carentes das cidades.
Cidade do Sorriso já apresentou em mais de 45 locais, alcançando
mais de 30 mil espectadores.

179082 - Circulação Perdoa-me por me traíres
OS SURTADOS PRODUCOES ARTISTICAS - ME
CNPJ/CPF: 09.000.465/0001-17
Processo: 01400034325201701
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 895.627,97
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: O projeto consiste na circulação do

espetáculo "Perdoa-me por me traíres", de Nelson Rodrigues (1912 -
1980), considerado um dos mais influentes dramaturgos do Brasil. O
espetáculo realizou 3 temporadas de sucesso na capital do Rio de
Janeiro entre Março e Novembro de 2017,e agora pretende circular
para outras regiões do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Recife.

179263 - Com Quantas Notas se Faz um Espetáculo - Thea-
tro Municipal do Rio de Janeiro

ASSOCIACAO DOS AM DO TEATRO MUNICIPAL DO
RIO DE JANEIRO

CNPJ/CPF: 28.247.526/0001-90
Processo: 01400034567201796
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 347.674,03
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: Com Quantas Notas se Faz um Es-

petáculo é um projeto de arte-educação que busca aproximar con-
certos, balés e óperas, ás novas gerações por meio de quatro es-
petáculos didáticos associados com material explicativo.

179001 - Constelações
Rivas Produções Culturais LTDA EPP
CNPJ/CPF: 11.944.069/0001-90
Processo: 01400034223201787
Cidade: Botucatu - SP;
Valor Aprovado: R$ 670.000,00
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: O Projeto Constelações realizará gra-

tuitamente capacitação jovens estudantes da rede pública de ensino
em dança, teatro e break. Serão trezentas vagas para alunos(as) de
escolas públicas de bairros periféricos com pouca acessibilidade so-
ciocultural, em aulas semanais de manhã e tarde, com professor e
monitor em cada turma. Serão realizadas seis apresentações gratuitas
à população nos teatros municipais da cidade, valorizando a ca-
pacitação e a auto estima dos(as) jovens participantes. Para as apre-
sentações também será fornecido transporte dos familiares O projeto
inclui gratuitamente aos participantes: uniformes para o período das
oficinas, alimentação em todas a aulas e transporte dos bairros para os
locais das aulas, ida e volta, para todas as turmas. Nas apresentações
estão inclusos figurinos e acessórios e equipe técnica (produção ar-
tística, dramaturgia, coreografia, cenografia, iluminação, som, suporte
logístico, organização).

178450 - Consthinna
KAYNA GRUPO TEATRAL
CNPJ/CPF: 21.089.319/0001-05
Processo: 01400033438201781
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 165.394,25
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: O KAYNÃ GRUPO TEATRAL através

do projeto cultural com seu espetáculo teatral Consthinna realizará 8
apresentações com acesso gratuito, promovendo oportunidade iguais
de acesso a cultura das artes cênicas.

179166 - CORPO VIVO - DANÇA INCLUSIVA CONTEM-
PORANEA

ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-
APAE DE ARCOS

CNPJ/CPF: 20.876.579/0001-68
Processo: 01400034420201704
Cidade: Arcos - MG;
Valor Aprovado: R$ 212.900,60
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: O projeto CORPO VIVO - DANÇA

INCLUSIVA CONTEMPORANEA tem como objetivo captar recur-
sos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
DE ARCOS realizar 25 (vinte e cinco) apresentações públicas e
gratuitas de dança contemporanea na cidade de Arcos e 10 apre-
sentações públicas e gratuitas de dança contemporanea na cidade de

Belo Horizonte. Serão realizadas 35 (trinta e cinco) apresentações.
Alem do grupo de dança da sede em Arcos/MG, será criado um
núcleo na cidade de Belo Horizonte/MG. As apresentações ocorrerão
em escolas públicas ou privadas, Organizações da Sociedade Civil -
OSCs voltadas para atendimento de crianças, adolescentes, pessoas
com síndrome de Down, idosos e centros voltados para acessibilidade
de pessoas com deficiência. Também poderão ser realizadas apre-
sentações em espaços públicos, uma vez que são muitos os convites
para apresentações em solenidades e eventos, nas praças e outros
espaços de Arcos, realizados por empresas e entidades.

178853 - Criação de Espetáculo - Águas Vermelhas
ARINEY BORGES
CNPJ/CPF: 306.600.018-45
Processo: 01400033986201719
Cidade: Ribeirão Preto - SP;
Valor Aprovado: R$ 332.305,09
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: O projeto da Cia Corpos em Arte, pre-

tende realizar um processo de criação para a concepção do espe-
táculo, "Águas Vermelhas", baseado nos poemas do escritor Castro
Alves, tendo o principal "O Navio Negreiro". Este trabalho, com
características transdisciplinares, visa a valorização de artistas locais,
que serão selecionados para a pesquisa e montagem em questão. Por
fim, o espetáculo terá apresentações e workshops dentro do território
brasileiro, assim como roda de debate a cada apresentação, levando
artistas e público a argumentarem sobre a obra que traz como tema,
a escravidão.

179129 - Criança - Dança e Vida
PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO
CNPJ/CPF: 09.367.172/0001-72
Processo: 01400034379201768
Cidade: Pindamonhangaba - SP;
Valor Aprovado: R$ 192.412,50
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: O projeto "Criança Dança e Vida" é uma

ação que visa formar bailarinos nas modalidades de Danças Urbanas
e Balé.Com o programa, o proponenteoferecerá aulas semanais para
crianças e adolescentes de 7 a 14 anos com o intuito de apresentar
essa manifestação cultural como ferramenta de transformação social
para o público em questão. Além da formação de novos bailarinos, o
projeto visa a realização de eventos culturais gratuitos e abertos ao
público.

179104 - Cuidado! Seu Príncipe pode ser uma Cinderela
DELGADO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
CNPJ/CPF: 21.902.694/0001-22
Processo: 01400034351201721
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 3.203.316,40
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: "Cuidado! Seu Príncipe pode ser uma

Cinderela", é uma comédia que consegue desenvolver o prazer mais
simples do teatro ao público, o HUMOR. O espetáculo desenvolve
com o bom gosto temas que envolvem os relacionamentos modernos,
como: o preconceito e os tabus entre as pessoas.

178074 - Cultura e Gastronomia
ACERTE PROJETOS
CNPJ/CPF: 77.515.120/0001-56
Processo: 01400032945201705
Cidade: Curitiba - PR;
Valor Aprovado: R$ 1.214.280,00
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: O projeto Cultura e Gastronomia é um

espetáculo de teatro musical recheado de sabores, danças, cenas,
história e informação. É o resultado de uma pesquisa histórica, cujo
período temporal definido será o ponto de partida para criação do
roteiro. A gastronomia cultural e as diferentes formas de expressão
como teatro musical, circo e dança serão auxiliadores na compreensão
das características e traços do período definido. Além do espetáculo,
será ofertado três edições de curso sobre Gastronomia Cultural para
360 pessoas.

179111 - Cultura na Praça
OFICINA DE ALEGRIA ENTRETENIMENTO LTDA -

EPP
CNPJ/CPF: 17.180.270/0001-24
Processo: 01400034359201797
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 829.012,80
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: O projeto Cultura na Praça compreende

a mistura de oficinas, artes cênicas e música, trazendo elementos da
cultura brasileira ao espaço público. Idealizado para toda a família,
pretende proporcionar imersão cultural as pessoas em espaços que são
pouco explorados na cidade de São Paulo. O projeto prevê 4 grandes
experiências abertas ao público, integrando diferentes áreas culturais:
1) Oficinas (criação de instrumentos com material reciclável, dança,
roda de capoeira e pintura), 2) Teatro (produto principal), e 3) Mú-
sica. Os eventos ocorrerão em finais de semana, em praças, parques
ou ruas, com duração de 6 horas, com o objetivo de espalhar a alegria
pelos quatro cantos da cidade. A partir de todas estas experiências e
interações num mesmo ambiente, com muita alegria, convidamos
todas as famílias - dos netos aos avôs - a ocuparem os espaços
públicos para desfrutar do prazer de brincar ao ar livre, interagir,
aprender e curtir o teatro e a boa música presente na cultura bra-
sileira.

178932 - Cupidos
André Felipe Wacemberg Esteves
CNPJ/CPF: 034.983.404-09

Processo: 01400034117201701
Cidade: Recife - PE;
Valor Aprovado: R$ 180.000,00
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: Esta proposta refere-se à montagem do

espetáculo teatral musical "Cupidos", uma obra original escrita e
composta pelo pernambucano Andre Wacemberg. Cupidos é uma
comédia que mostra o empenho de dois cupidos em flechar um casal
de humanos que não se combina muito. O espetáculo envolve can-
ções, arranjos e coreografias de estilo Broadway. Ficará em cartaz
durante o mês de Junho de 2018, no total de 9 sessões de sexta a
domingo no Teatro Barreto Júnior ou semelhante em Recife, PE.

179017 - Dança Anápolis 2018
Elza Miranda Cavalcante Fonseca
CNPJ/CPF: 434.603.721-68
Processo: 01400034241201769
Cidade: Anápolis - GO;
Valor Aprovado: R$ 354.868,20
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: Resumo A presente proposta pretende

realizar o Festival DANÇA ANÁPOLIS 2018, evento promovido
integralmente na cidade de Anápolis (GO), região central de Goias.
Em sua programação o DANÇA ANÁPOLIS 2018 irá promover e
realizar 90 diferentes apresentações, espetáculos e coreografias de
dança contemporanea, clássica e também dance street, que serão ofe-
recidas gratuitamente a população. Dentro da programação do evento
também serão realizados uma Mostra Competitiva de Dança além de
uma série de seis oficinas culturais relacionados ao universo da Dan-
ça.

178838 - Dança Brasil apresenta: Cinema em Dança
ASSOCIACAO DOS AMIGOS EM PROL DA EDUCA-

CAO, CULTURA E ARTE DE PORTO SEGURO - BAHIA -
ECOAR

CNPJ/CPF: 20.830.018/0001-28
Processo: 01400033970201706
Cidade: Porto Seguro - BA;
Valor Aprovado: R$ 749.240,00
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: O projeto DANÇA BRASIL é um even-

to que valoriza a identidade da dança brasileira em um espetáculo
anual que integra no mesmo palco, os melhores dançarinos pro-
fissionais do Brasil, como os dançarinos das companhias de dança das
comunidades locais: Arraial D´Ajuda, Trancoso, Porto Seguro e ar-
redores. A proposta é realizar o segundo ano do espetáculo, com o
tema Cinema Brasileiro , convidando a população para um diálogo
artístico e cultural revelando o potencial dos novos talentos da região
e fomentando a criatividade, e a economia cultural local.

179005 - DANÇA ESCOLA RIO
ASSOCIACAO IDEIAS & IDEAIS
CNPJ/CPF: 14.178.029/0001-72
Processo: 01400034228201718
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 1.570.280,00
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: O projeto propõe a realização de ofi-

cinas de dança de Balé, Hip-Hop e Jazz ensino para alunos de escolas
públicas dos bairros Marechal Hermes, Rocha Miranda,Honório Gur-
gel e Bento Ribeiro.

179312 - Dançando a Vida 2019
Escola de Desenvolvimento e Integração Social da Criança e

Adolescente - EDISCA
CNPJ/CPF: 69.697.662/0001-69
Processo: 01400034624201737
Cidade: Fortaleza - CE;
Valor Aprovado: R$ 1.812.727,50
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: O projeto IV DANÇANDO A VIDA,

em sua 4ª versão, pretende a construção coletiva de um espetáculo de
dança concebido e elaborado exclusivamente por adolescentes e jo-
vens pobres da periferia de Fortaleza. As três primeiras edições deste
projeto resultaram nos espetáculos Demoaná, de 2005, Urbes Favela
- a grande dança, de 2006, e Paideia em 2013, todos realizados por
meio da Lei Rouanet.

179321 - DANDARA CAMINHA EM FRENTE - ANO II
Instituto Nacional Dandara Capoeira Arte e Cultura
CNPJ/CPF: 22.215.285/0001-10
Processo: 01400034635201717
Cidade: Paranaguá - PR;
Valor Aprovado: R$ 204.600,00
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: O presente projeto visa a realização de

oficinas das quais visam estimular a cultura nacional através da rea-
lização de ensino de dança à população.

178669 - Desfiles da 36ª Festa Pomerana
Fundação Cultural de Pomerode
CNPJ/CPF: 79.363.511/0001-28
Processo: 01400033731201748
Cidade: Pomerode - SC;
Valor Aprovado: R$ 485.158,50
Prazo de Captação: 19/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: Realizar os desfiles alusivos a 36ª edição

da Festa Pomerana, evento com intuito apoiar, valorizar e difundir as
manifestações culturais europeias trazidas pelos imigrantes alemães,
retratadas por meio das apresentações de grupos folclóricos, bandas
típicas e carros alegóricos.

179184 - Dias Espetaculares
RUTHERS PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS LT-

DA EPP
CNPJ/CPF: 13.561.297/0001-06

Israel Massambani
Realce
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221276 - Os superpoderes dos contadores de histórias
CARLA CARDOSO SILVA
CNPJ/CPF: 324.564.468-01
Processo: 01400001276202289
Cidade: Sertãozinho - SP;
Valor Aprovado: R$ 410.896,64
Prazo de Captação: 07/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: O projeto propõe a criação, edição, publicação e distribuição do livro
autoral de cunho artístico que leva o nome do projeto- Os superpoderes dos contadores
de histórias- destinado ao público infantil, que conta sobre o mundo da fantasia e
criatividade que os contadores de histórias proporcionam as crianças e adultos, através da
leitura de histórias. O livro será impresso a cores e braille, além da versão de livro
sonoro. O projeto ainda propõe a execução de workshops de cunho artístico e cultural,
visando a formação e aprimoramento da arte de contar histórias.

221232 - Story Jam: Compartilhe a Sua História - 2ª Edição
Associação Evoluir Desenvolvimento Humano
CNPJ/CPF: 03.005.591/0001-88
Processo: 01400001232202259
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 664.947,25
Prazo de Captação: 07/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: O Story Jam - Compartilhe a Sua História é um evento literário que
reúne diferentes ações de incentivo à leitura em municípios brasileiros, com 2 dias de
duração em cada município, em locais públicos como bibliotecas, centros culturais ou
escolas. Na ação principal, no dia do evento, proporciona ao público a vivência da autoria
e produção física de um livro, a partir da elaboração de textos e narrativas criadas por
elas mesmas. Em ação complementar, o projeto doa um acervo de livros para bibliotecas
públicas de entidades, escolas e/ou centros culturais. As instituições beneficiadas recebem
um workshop para educadores / agentes culturais em práticas promotoras de leitura e
compartilham os aprendizados do workshop em ações de mediação, no dia do evento
(Mostra).

221258 - Trilha das Descobertas - 2ª Edição
Associação Evoluir Desenvolvimento Humano
CNPJ/CPF: 03.005.591/0001-88
Processo: 01400001258202205
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 774.274,54
Prazo de Captação: 07/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: Produção e doação de acervos de recursos culturais exclusivos do
projeto Trilha das Descobertas, contendo materiais lúdicos para crianças entre 4 e 5 anos
(fase pré-escolar) como: brinquedos, tecidos, jogos tradicionais, fantasias entre outros,
promovendo experiências sensoriais, estéticas, relacionais, corporais e cognitivas. É um
instrumento de promoção cultural que será doado a organizações socioculturais ou
escolas públicas em cidades brasileiras. Além disso, o projeto também realizará formação
de agentes culturais.

ÁREA: 9 MUSEUS E MEMÓRIA (Artigo 18 , § 1º )
221223 - Acessibilidade em museus: preservação do patrimônio cultural e difusão do
acervo entre pessoas com deficiência
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA
CNPJ/CPF: 12.449.880/0001-67
Processo: 01400001223202268
Cidade: Maceió - AL;
Valor Aprovado: R$ 276.549,60
Prazo de Captação: 07/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: Este projeto tem como objetivo promover a inclusão de pessoas com
deficiência visual e auditiva em museus de Maceió desprovidos de acessibilidade, através
da preservação do acervo cultural e da modernização e equipagem desses espaços,
utilizando o aplicativo TATU - previamente desenvolvido pela UFAL - para prover a
acessibilidade em museus, disponibilizando visita guiada e conteúdo acessível através de
audiodescrições, audioguias e vídeos em Libras.

221277 - Execução da Obra de Restauro e Requalificação da Casa Geyer - Casa Principal
e Pavilhão
ROBERTO F. PADILLA EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 31.559.693/0001-80
Processo: 01400001277202223
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 11.563.461,55
Prazo de Captação: 07/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: O projeto visa a execução das obras para conservação e adequação
da Casa Geyer, subunidade do Museu Imperial. O objetivo final é abrir a Casa Geyer como
espaço cultural para fruição do público. Esta proposta objetiva ações na Casa Principal e
no Pavilhão, incluindo as áreas das guaritas e geradores e amovimentação do acervo
durante o período de obras.

221494 - MEMÓRIA DO TRANSPORTE BRASILEIRO - AMPLIAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE
ACERVO E SÍTIO DE INTERNET
FUNDAÇÃO MUSEU DO TRANSPORTE
CNPJ/CPF: 01.213.377/0001-91
Processo: 01400001494202213
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 1.486.875,00
Prazo de Captação: 07/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: Pretende-se neste projeto ampliar seu acervo digital e atualizar o
sítio da internet (museu virtual), hoje com cerca de 9000 objetos de acervo digitalizados.
Neste projeto esperamos avançar e ampliar o acervo e atualizar o sítio de internet, e em
12 (doze) meses, realizar pesquisas históricas, estabelecendo novos marcos dos séculos XX
e XXI, produzir e gerar novos conteúdos (textos), digitalizar e indexar ao acervo cerca de
mais 3.000 ( três mil) novos objetos tombados, entre fotos, publicações, livros, periódicos,
miniaturas, réplicas, ilustrações, produzir novos vídeos-depoimentos, entrevistas
(podcasts), quadros etc..Trata-se um Museu Virtual - www.memoriadotransporte.org.br -
São dois podutos culturais: preservação de acervo cultural e sítio de internet.

221506 - OFICINAS CULTURAIS - Formaï¿½ï¿½es e atividades educativas do Instituto RB
Instituto Ricardo Brennand
CNPJ/CPF: 04.699.137/0001-37
Processo: 01400001506202218
Cidade: Recife - PE;
Valor Aprovado: R$ 499.987,62
Prazo de Captação: 07/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: Este projeto consiste na realização de oficinas culturais de formação
e educação nas artes, tendo como parâmento a visão da cultura global e a interatividade
com o acervo do Instituto Ricardo Brennand. O projeto prevê ainda a realização de
contrapartida social, voltada para alunos e professores de escolas públicas da região.

221445 - Trator Toro
Fundação Romi
CNPJ/CPF: 56.720.774/0001-41
Processo: 01400001445202281
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste - SP;
Valor Aprovado: R$ 86.623,49
Prazo de Captação: 07/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: O projeto TRATOR TORO tem como objetivo a conservação,
democratização e o acesso a documentos históricos pertencentes ao acervo da instituição
que corroboram para a história da produção rural no Brasil e na identificação de Santa

Bárbara dOeste como a cidade pioneira na fabricação do protótipo do primeiro trator
nacional, através do processamento técnico documental, encontro com a história e
exposição itinerante.

ANEXO II

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 26 , § 1º )
221466 - START PROJECT
SUZANY SARAH QUEIROZ SILVA
CNPJ/CPF: 465.072.598-45
Processo: 01400001466202204
Cidade: Guarujá - SP;
Valor Aprovado: R$ 201.471,88
Prazo de Captação: 07/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: O projeto "Start Project" contempla a gravação de um cd com 12
faixas interpretadas pelos músicos Suzany Sarah e Samuel Queiroz, com lançamento em
um show exclusivo que será gravado e disponibilizado pelas principais plataformas
digitais, a proposta é popularizar o segmento Gospel.

221278 - Viver Sertanejo por Aury Junior
RAFAELA ANTONIA RAMOS GENEROSO PRIMO
CNPJ/CPF: 053.921.616-00
Processo: 01400001278202278
Cidade: São Mateus - ES;
Valor Aprovado: R$ 496.512,50
Prazo de Captação: 07/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: O presente projeto visa contribuir para o acesso ao conteúdo musical
e cultural de qualidade, por meio da gravação de um DVD e a realização de
apresentações musicais populares cantadas, sendo que as distribuições dos DVDs  e o
acesso as Apresentações musicais serão totalmente gratuitos, a fim de facilitar e
democratizar o acesso à cultura em nosso país.

PORTARIA Nº 603, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso
das atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 303, de 31 de março de 2022 e
a Portaria SECULT/MTUR n. 41, de 4 de outubro de 2021, resolve:

Art. 1.º - Homologar a complementação de valor em favor do(s) projeto(s)
cultural(is) relacionado(s) no(s) anexo(s) desta Portaria, para o(s) qual (is) o(s)
proponente(s) fica(m) autorizado(s) a captar recursos, mediante doações ou patrocínios,
na forma prevista no § 1º do artigo 18 e no artigo 26 da lei n.º 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUCAS JORDÃO CUNHA

ANEXO I

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )
202647 - ARTE QUE VEM DO AUTO
CARLOS EDUARDO DA SILVA
CNPJ/CPF: 011.970.666-08
Cidade: Passos - MG;
Valor Complementado: R$ 228.366,00
Valor total atual: R$ 687.231,00

200275 - ONCE
AMD Entretenimento Ltda. - EPP
CNPJ/CPF: 11.266.448/0001-78
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Complementado: R$ 943.970,95
Valor total atual: R$ 1.943.294,60

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )
190264 - MIMO FESTIVAL - SÃO PAULO.
Lu Araújo Produções Artísticas Ltda
CNPJ/CPF: 07.688.405/0001-03
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Complementado: R$ 2.367.748,00
Valor total atual: R$ 7.153.972,00

ÁREA: 4 ARTES VISUAIS (Artigo 18 , § 1º )
181326 - SSA Mapping
Baluart Projetos Culturais Ltda
CNPJ/CPF: 16.466.859/0001-20
Cidade: Salvador - BA;
Valor Complementado: R$ 101.069,00
Valor total atual: R$ 810.833,97

ÁREA: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
211206 - Casa Respeita as Mina
Maré Produções Culturais Eireli ME
CNPJ/CPF: 22.056.319/0001-71
Cidade: Salvador - BA;
Valor Complementado: R$ 20.949,00
Valor total atual: R$ 836.549,50

210108 - LEVANTE E LUTE
AUANA EDITORA E PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 07.424.594/0001-07
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Complementado: R$ 6.319,34
Valor total atual: R$ 574.817,23

PORTARIA Nº 604, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso
das atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 303, de 31 de março de 2022 e
a Portaria SECULT/MTUR n. 41, de 4 de outubro de 2021, resolve:

Art. 1.º - Homologar a prorrogação do prazo de captação de recursos do(s)
projeto(s) cultural(is), relacionado(s) no(s) anexo(s) desta Portaria, para o(s) qual(is) o(s)
proponente(s) fica(m) autorizado(s) a captar recursos, mediante doações ou patrocínios,
na forma prevista no § 1º do Artigo 18 e no Artigo 26 da Lei n.º 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUCAS JORDÃO CUNHA

ANEXO I

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )
178074 - Cultura e Gastronomia
ACERTE PROJETOS
CNPJ/CPF: 77.515.120/0001-56
Cidade: Curitiba - PR;
Prazo de Captação: 01/01/2022 à 31/12/2022
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o projeto contará com apresentações de ballet e participação de um solista
internacional. Como contrapartida, o projeto realizará um curso completo de 40h,
gratuito, em atendimento ao artigo 25, da IN 01/22.

221483 - Slan - Música Instrumental
SOCIEDADE LAJEADENSE DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CNPJ/CPF: 88.070.040/0001-50
Processo: 01400001483202233
Cidade: Lajeado - RS;
Valor Aprovado: R$ 457.043,30
Prazo de Captação: 03/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: O projeto Slan - Música Instrumental visa a manutenção da
orquestra musical da Slan, entidade sem fins lucrativos que busca oportunizar ao turno
inverso da escola atividades culturais para crianças e jovens, oferecendo diversas
qualificações e atividades. Com este projeto conseguiremos realizar a turnê da Orquestra
Instrumental da Slan.

221128 - SONS DO SUL
ARNALDO SOBRINHO DE OLIVEIRA 53185234120
CNPJ/CPF: 22.568.306/0001-81
Processo: 01400001128202264
Cidade: Santa Fé do Sul - SP;
Valor Aprovado: R$ 499.693,59
Prazo de Captação: 03/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: O presente projeto pretende realizar um evento cultural em um
local aberto ao público com destinação gratuita a todas as pessoas sem distinção de
faixa etária. Serão apresentadas músicas que retratam a cultura regional, além de
expandir e fortalecer os laços da música como forma de inclusão social.

221267 - Turnê Orquestra Viva Música - Tocantins em Concerto
ASSOCIAÇÃO VIVA MÚSICA
CNPJ/CPF: 17.911.647/0001-78
Processo: 01400001267202298
Cidade: Palmas - TO;
Valor Aprovado: R$ 269.630,00
Prazo de Captação: 03/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: O projeto prevê a realização de uma turnê em cidades
tocantinenses, consideradas históricas, como forma de promover a formação de plateia
para apreciação da música do cancioneiro regional tocantinense, pouco difundidos nos
meios de comunicação de grande circulação. Serão interpretadas obras de consagrados
artistas tocantinenses. Como contrapartida social, serão realizadas palestras com
temática sobre música no contexto cidadão.

221394 - Um Dia de Domingo
RONNY PETTERSON BUENO
CNPJ/CPF: 036.151.679-70
Processo: 01400001394202297
Cidade: Joinville - SC;
Valor Aprovado: R$ 121.403,92
Prazo de Captação: 03/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: Realizar apresentações musicais com Quinteto de Metais e
bateria.

220946 - Vivências Musicais - 2ª Edição
Graviola Promoções e Eventos
CNPJ/CPF: 11.327.823/0001-42
Processo: 01400000946202240
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 1.298.524,60
Prazo de Captação: 03/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: O projeto consiste na realização de apresentações de um concerto
musical com instrumentos diversos, entre eles piano, violino, flauta e outros, com
crianças e jovens, de 08 a 17 anos."Vivências Musicias" terá ainda como convidado um
grande artista instrumentista da música brasileira.

221274 - Vou vivendo - Concertos didáticos em homenagem ao Pixinguinha
ASSOCIAÇÃO VIVA MÚSICA
CNPJ/CPF: 17.911.647/0001-78
Processo: 01400001274202290
Cidade: Palmas - TO;
Valor Aprovado: R$ 80.646,50
Prazo de Captação: 03/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: Em homenagem ao cinquentenário de morte de Pixinguinha, propõe-
se a realização de concertos didáticos, que terão como um dos objetivos, proporcionar
a sociendade tocantinense, especialmente, alunos da rede básica de ensino, fruição e o
acesso ao gênero musical choro. Durante as apresentações o público terá a oportunidade
de interagir de forma dinâmica, através de perguntas e intervenções musicais, com os
instrumentistas do grupo.Como contrapartida social, serão realizadas palestras com
temática sobre música no contexto cidadão.

ÁREA: 4 ARTES VISUAIS (Artigo 18 , § 1º )
221195 - Moda Brasileira: Uma Retrospectiva
THIAGO MATIOLI DA SILVA
CNPJ/CPF: 29.594.038/0001-11
Processo: 01400001195202289
Cidade: Diadema - SP;
Valor Aprovado: R$ 493.709,70
Prazo de Captação: 03/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: O projeto Moda Brasileira: Uma Retrospectiva pretende realizar uma
exposição que marca a trajetória e evolução da moda brasileira dos últimos anos 60
trazendo vestuários de aristas, estilistas e artesãos brasileiros convidados. A entrada da
exposição será gratuita e a mesma será realizada em espaço expositivo de fácil acesso
como medida de democratização.

221300 - Tradições Brasileiras
MARCIA CRISTINA GLIOSCE MOREIRA EIRELI
CNPJ/CPF: 03.816.791/0001-10
Processo: 01400001300202280
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 499.284,50
Prazo de Captação: 03/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: Este Projeto tem como objetivo uma ação cultural que pretende
selecionar fotografias de profissionais e amadores, ressaltando a importância socio
cultural do estado de São Paulo, além de oferecer uma curadoria aos artistas que
participarão da exposição em uma cidade do Estado de São Paulo. Será realizado uma
exposição de 30 dias, de forma gratuita e com classificação livre.

ÁREA: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
221111 - Mercado Municipal de São Paulo
Christian Mori Sperli
CNPJ/CPF: 190.274.778-09
Processo: 01400001111202215
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 499.014,95
Prazo de Captação: 03/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: Publicar livro com extensa pesquisa e ensaio fotográfico sobre o
Mercado Municipal de São Paulo, cuja construção foi iniciada em 1928 e foi inaugurado
em 1933. Trata-se de uma instituição consagrada na capital paulista, quer como ponto

de distribuição de alimentos, quer como referência gastronômica e cultural da cidade
além de realizar ação formativa cultural como contrapartida.

ÁREA: 9 MUSEUS E MEMÓRIA (Artigo 18 , § 1º )
221305 - AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO HOLOCAUSTO (ANNE FRANK HOUSE BRASIL)
ASSOCIACAO CULTURAL BRASILEIRA KEHILAT ISRAEL
CNPJ/CPF: 63.018.972/0001-23
Processo: 01400001305202211
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 18.168.959,59
Prazo de Captação: 03/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: Ao longo dos anos, o conselho curatorial do Memorial do
Holocausto e da Imigração Judaica, verificou a necessidade de um espaço maior para
atendimento a seus visitantes especialmente a área do "Holocausto". Com aquisição de
2 imóveis laterais ao Memorial, o processo de ampliação se tornará realidade, visando
implantar uma memória universal e global, integrando à cultura brasileira. Mediante
permissão/autorização da Instituição "Anne Frank House" de Amsterdã - Holanda, iremos
construir a réplica da casa de Anne Frank no prédio (1º e 2º andares) que será anexado
ao Memorial (chamado de Anne Frank House Brasil), que estará localizado nos 2 imóveis
citados acima.

ANEXO II

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 26)
221121 - SHOW NO SUL
EDSON BRUCH DA SILVA
CNPJ/CPF: 051.247.069-37
Processo: 01400001121202242
Cidade: Santo Antônio do Sudoeste - PR;
Valor Aprovado: R$ 186.526,00
Prazo de Captação: 03/11/2022 à 31/12/2022
Resumo do Projeto: A presente proposta tem por objetivo realizar apresentações
musicais com acesso totalmente gratuitos, de maneiraa garantir acesso a cultura
expressada por meio da música.

PORTARIA Nº 593, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso das
atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 303, de 31 de março de 2022 e a Portaria
SECULT/MTUR n. 41, de 4 de outubro de 2021, resolve:

Art. 1.º - Homologar a complementação de valor em favor do(s) projeto(s)
cultural(is) relacionado(s) no(s) anexo(s) desta Portaria, para o(s) qual(is) o(s) proponente(s)
fica(m) autorizado(s) a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma
prevista no § 1º do artigo 18 e no artigo 26 da lei n.º 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
alterada pela Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUCAS JORDÃO CUNHA

ANEXO

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )
178074 - Cultura e Gastronomia
ACERTE PROJETOS
CNPJ/CPF: 77.515.120/0001-56
Cidade: Curitiba - PR;
Valor Complementado: R$ 207.865,00
Valor total atual: R$ 1.422.145,00

PORTARIA Nº 594, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso das
atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 303, de 31 de março de 2022 e a Portaria
SECULT/MTUR n. 41, de 4 de outubro de 2021, resolve:

Art. 1.º - Homologar a prorrogação do prazo de captação de recursos do(s)
projeto(s) cultural(is), relacionado(s) no(s) anexo(s) desta Portaria, para o(s) qual(is) o(s)
proponente(s) fica(m) autorizado(s) a captar recursos, mediante doações ou patrocínios,
na forma prevista no § 1º do Artigo 18 e no Artigo 26 da Lei n.º 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUCAS JORDÃO CUNHA

ANEXO

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )
211379 - A Ciumenta
PALCO 7 PRODUCOES EIRELI
CNPJ/CPF: 17.292.307/0001-06
Cidade: São Paulo - SP;
Prazo de Captação: 01/11/2022 à 31/12/2022

212444 - Anything Goes
BIC PRODUCOES ARTISTICAS
CNPJ/CPF: 17.680.465/0001-33
Cidade: São Paulo - SP;
Prazo de Captação: 01/11/2022 à 31/12/2022

211817 - APAE de Pomerode: oficinas de apoio e incentivo cultural.
ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POMERODE
CNPJ/CPF: 83.788.661/0001-50
Cidade: Pomerode - SC;
Prazo de Captação: 01/11/2022 à 31/12/2022

201834 - Circuito de Teatro Brasileiro
Souza Gomes Empreendimentos Culturais Ltda
CNPJ/CPF: 37.169.778/0001-39
Cidade: Brasília - DF;
Prazo de Captação: 01/11/2022 à 31/12/2022

203580 - Companhia Candongas - Manutenção e Programação 2021
Companhia Candongas e Outras Firulas
CNPJ/CPF: 02.365.486/0001-97
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Prazo de Captação: 01/11/2022 à 31/12/2022

211815 - Corpo de Baile de Pomerode - Aperfeiçoamento Técnico por meio do Método
Vaganova.
ASSOCIACAO CULTURAL CORPO DE BAILE DE POMERODE
CNPJ/CPF: 22.873.334/0001-02
Cidade: Pomerode - SC;
Prazo de Captação: 01/11/2022 à 31/12/2022

191379 - PLANO ANUAL CENTRO CULTURAL TEATRO SESI 2020
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
CNPJ/CPF: 03.786.187/0016-75
Cidade: Goiânia - GO;
Prazo de Captação: 01/01/2022 à 31/12/2022
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