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SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO
À CULTURA

PORTARIA Nº 212, DE 23 DE MARÇO DE 2018

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À
CULTURA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a
Portaria nº 1317, de 01 de julho de 2016 e o art. 4º da Portaria
nº 120, de 30 de março de 2010, resolve:

Art. 1.º - Aprovar o(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.

JOSÉ PAULO SOARES MARTINS

ANEXO I

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )
180649 - [nome do espetáculo] - Temporada Rio de

Janeiro e São Paulo
CAJU PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CNPJ/CPF: 28.929.425/0001-07
Processo: 01400004405201812
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 921.848,86
Prazo de Captação: 26/03/2018 à 30/11/2018
Resumo do Projeto: O projeto consiste na realização da

temporada do espetáculo, sucesso de público e críticas, [nome do
espetáculo] - originalmente [title of show], um musical montado
na Broadway por Jeff Bowen e Hunter Bell. O intuito é fazer uma
temporada na cidadedo Rio de Janeiro e uma temporada na cidade
de São Paulo. Cada temporada com 02 meses de apresentações
totalizando 32 apresentações em cada cidade.

180625 - 7º Movimento em Pauta - Mostra Avaliada
POTIER E CIA
CNPJ/CPF: 16.728.381/0001-60
Processo: 01400004314201879
Cidade: Curitiba - PR;
Valor Aprovado: R$ 115.241,25
Prazo de Captação: 26/03/2018 à 23/09/2018
Resumo do Projeto: O 7º Movimento em Pauta - Mostra

Avaliada, é um festival de dança a ser realizado na cidade de
Curitiba/PR, contendo apresentações artísticas de grupos e
companhias (iniciantes e avançados) de diversas modalidades e
localidades do país com classificação livre. O evento, que está
formatado em Mostras, Espetáculos e Oficinas/Workshops (para
atualização e aperfeiçoamento dos bailarinos), conta ainda com a
presença de companhias profissionais já reconhecidas no mercado,
sendo esta, mais uma forma de incentivo e congraçamento entre
grupos de diversos níveis em um espaço único. Com isso,
ampliamos a difusão desta arte, garantindo apresentações artísticas
ímpares e de grande qualidade para a população de Curitiba.

180652 - A Desumanização
SURDINA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.
CNPJ/CPF: 11.699.443/0001-39
Processo: 01400004408201848
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 315.761,00
Prazo de Captação: 26/03/2018 à 30/11/2018
Resumo do Projeto: Esse projeto consiste nos ensaios,

montagem, estreia e temporada do espetáculo teatral "A
desumanização", adaptação do livro homônimo de Valter Hugo
Mãe. Em narrativa cativante, o espetáculo conta a trajetória da
menina Halla, que perde sua irmã gêmea Sigridur, num distante e
frio povoado na Islândia.

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )
180614 - A Arte e a Cultura em Não-Me-Toque Edição

2018
JULIO CESAR GLENZEL ME
CNPJ/CPF: 03.958.438/0001-75
Processo: 01400004253201840
Cidade: Pelotas - RS;
Valor Aprovado: R$ 669.044,23
Prazo de Captação: 26/03/2018 à 21/12/2018
Resumo do Projeto: Será realizada uma programação

essencialmente cultural: Grupos de danças - danças tradicionais
praticadas no RS), espetáculos circenses e teatral, Bandas
instrumentais(instrumental e erudito), Coral e Orquestra, com a
valorização e solidificação da cultura, havendo entrada franca e
acessibilidade em toda programação do projeto.

ÁREA: 4 ARTES VISUAIS (Artigo 18 , § 1º )
180660 - Alphonse Mucha: O Pioneiro do Desenho

Grafico Moderno
ARTE A PRODUCOES LTDA. - ME
CNPJ/CPF: 08.325.271/0001-29
Processo: 01400004438201854
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 3.504.466,50
Prazo de Captação: 26/03/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Esta proposta trata-se da realização de

uma exposição do artista tcheco Alphonse Mucha(1860-1939) que
foi um dos artistas mais destacados da virada do século na Europa
e o principal expoente do movimento Art Nouveau. A exposição

conta com a curadoria de Tomoko Sato e apresenta em torno de
100 obras, entre cartazes, desenhos, pinturas, objetos, livros e
fotografias. A mostra abarca 6 seções temáticas, projeções da obra
"A epopeia eslava", displays interativos de livros, além dos
eventos de formação de plateia tais como visitas temáticas e
palestras com especialistas.

180657 - Circuito Amazonense de Exposições de Artes
Vi s u a i s

creusa de souza rodrigues
CNPJ/CPF: 593.468.251-20
Processo: 01400004433201821
Cidade: Manaus - AM;
Valor Aprovado: R$ 597.430,13
Prazo de Captação: 26/03/2018 à 18/11/2018
Resumo do Projeto: Realização de varias exposições

entitulada: ''Circuito Amazonense de Exposições de Artes Visuais''
na cidade de Manaus/AM e cidades do interior com estudantes da
Rede Publica Estadual Municipal, de trabalhos Artístico e criação
de obras fazendo uso de material reciclável em Oficinas Artisticas
oferecidas pelo Projeto. O circuito consiste em Garantindo a
visibilidade da proposta e a difusão das artes visuais no Amazonas
percorrendo 08 cidades, sendo a capital com 04 exposições em
diferentes pontos para maior difusão. Afim de apoiar, valorizar e
difundir o conjunto das manifestações culturais amazonenses.
Trabalhando a importância e benefícios de ações culturais com
gestores, e jovens que promovam a cultura local, a formação de
novos talentos, formação de publico e o fomento á ações culturais.
A interação do publico tambem poderá ocorrer via SITIO DE
INTERNET e CATALAGO IMPRESSO - onde seram
disponibilizadas informações sobre a exposição, as ações
socioeducativas e todo o projeto.

180658 - Fronteiras do Design
ALEXANDRE GALVAO LEITE
CNPJ/CPF: 610.561.202-82
Processo: 01400004434201876
Cidade: Belém - PA;
Valor Aprovado: R$ 44.302,60
Prazo de Captação: 26/03/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Fronteira do Design é uma série de

projetos para realização de exposições de artes plásticas em órgão
públicos, shoppings, escolas e logradouros públicos. Serão criados
séries de composições visuais através de pintura digital em
dimensões especificas e posteriormente impressão e planejamento
museográfico para montagem nos locais expositivos.

ÁREA: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
180618 - Adhemir Fogassa
ADHEMIR FOGASSA
CNPJ/CPF: 767.557.038-34
Processo: 01400004307201877
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 359.894,31
Prazo de Captação: 26/03/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Documentar em livro com obras do

artista Adhemir Fogassa, onde fotos e textos explicativos, contarão
40 anos de suas três almas produtivas: maquetista, escultor e o
artesão.

180626 - Coleção Perspectiva dos clássicos
Fundação Getulio Vargas
CNPJ/CPF: 33.641.663/0001-44
Processo: 01400004316201868
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 617.128,95
Prazo de Captação: 26/03/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Produção e publicação da coleção

Perspectiva dos Clássicos, composta por 4 volumes de textos
latinos e em línguas modernas vernaculares, acompanhados de
estudos críticos, notas explicativas e seções dedicadas a grandes
temas que, enfrentados no passado, ainda iluminam problemáticas
éticas, econômicas, políticas e culturais da atualidade. A
coleçãodestina-se ao público em geral, bem como aespecialistas,
sendo capaz de responder ao duplo desafio: de divulgar, para o
público brasileiro, textos clássicos inéditos ou de pequena
circulação; de possibilitar, por meio de estudos analíticos, o
contato direto e atualizado com as reflexões e experiências de
outros tempos. A pesquisa, os textos introdutórios e o aparato
crítico estão a cargo dos coordenadores da coleção - os
historiadores Renato Franco e Silvia Patuzzi (Universidade Federal
Fluminense) - e a produção e publicação serão realizadas pelas
Editora da Fundação Getulio Vargas.

ANEXO II

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 26)
180627 - Festival de Quadrilhas Monte Alegre Vila São

João 2018, O Maior do Rio Grande do Norte.
METTA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 22.089.798/0001-22
Processo: 01400004317201811
Cidade: São Gonçalo do Amarante - RN;
Valor Aprovado: R$ 1.470.000,00
Prazo de Captação: 26/03/2018 à 31/08/2018
Resumo do Projeto: Realização do Festival de Quadrilhas

Juninas Monte Alegre Vila São Jão, durante 10 (dez) dias de
junho 2018, com amostra competitiva de quadrilhas, Estilizadas,
Tradicionais e Comédia, haverão varias apresentações diárias das
quadrilhas e grupos de danças folclóricas no encerramento de cada
dia, apresentaçãode bandas/grupos/artistas locais ou reginais e
apresentação bandas/grupos/artistas nacionais a fim de gerar um
espaço cultural e de entretenimento de referência nacional. O

Festival contará também como uma cidade cenográfica
relembrando as antigas cidades interioranas com artesanato e
comidas típicas, propiciando trabalho e renda para os moradores
locais.

180598 - CICLO - Festival de Cultura, Comportamento e
Responsabilidade Social

PROMUNDO AÇÕES CULTURAIS E
SOCIOAMBIENTAIS RESPONSÁVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 16.978.209/0001-64
Processo: 01400004208201895
Cidade: Recife - PE;
Valor Aprovado: R$ 2.312.826,20
Prazo de Captação: 26/03/2018 à 11/11/2018
Resumo do Projeto: "CICLO", consiste em um Festival

cultural de artes integradas aberto ao público. Um grande projeto
contendo em sua programação música, palestras, debates, exibições
de vídeos, documentários, etc. Um festival que visa difundir para
um grande público os conceitos dos novos padrões de
comportamento urbano e da responsabilidade social através da
cultura e do entretenimento.

180640 - FESTIVAL CULTURAL CNE
JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 465.566.538-61
Processo: 01400004331201814
Cidade: Maracaí - SP;
Valor Aprovado: R$ 225.478,25
Prazo de Captação: 26/03/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: O projeto "FESTIVAL CULTURAL

CNE" foi modelado para realizar um festival musical, contando
com um dia inteiro de evento com apresentações de artistas
regionais. A divulgação ocorrerá de maneira ampla, incluindo a
Internet, dando publicidade Internacional ao projeto. Ao final, terá
sido estimulada a cultura nacional através da realização de um
evento musical com acesso amplo à cultura, bem como incentivar
artistas regionais a continuar o seu trabalho e mostrar o seu talento
para a construção de uma nova realidade cultural no Brasil.

180606 - GRAVAÇÃO DE DVD AO VIVO DA
CANTORA LUILA

L P PRODUCOES LTDA. - ME
CNPJ/CPF: 27.861.010/0001-78
Processo: 01400004227201811
Cidade: Córrego Novo - MG;
Valor Aprovado: R$ 537.007,36
Prazo de Captação: 26/03/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: O projeto consiste na gravação de um

DVD ao vivo do show da cantora Luíla, com duração de 90
minutos, com o repertorio de músicas de Sertanejo de Raiz e
sertanejo Pop, sendo 80% em canções autorais.

180469 - Tournée Cultural Cantos do Meu Brasil
ADEMIR BOCCHINI 07554084895
CNPJ/CPF: 23.985.659/0001-40
Processo: 01400003515201859
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 3.989.261,50
Prazo de Captação: 26/03/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Proporcionar ao público jovem 10

shows, utilizando músicos e DJs reconhecidos e aclamados por sua
originalidade. Será uma apresentação na capital SP e as outras 09
a serem definidos, os shows terão grupos de dança.

PORTARIA N° 213, DE 23 DE MARÇO DE 2018

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À
CULTURA, no uso das atribuições legais, que lhe confere a
Portaria n° 1317, de 01 de julho de 2016 e o art. 4º da Portaria
nº 120, de 30 de março de 2010, resolve:

Art. 1° - Prorrogar o 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 n.º 9.874, de 23 de novembro
de 1999.

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

JOSE PAULO SOARES MARTINS

ANEXO

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18, § 1º)
17 9276 - MEMÓRIA DE ELEFANTE
HANDIA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 16.841.045/0001-29
RS - Canoas
Período de captação: 01/01/2018 a 31/12/2018
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