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Valor Aprovado: R$ 301.961,00
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 20/12/2020
Resumo do Projeto: Realizar uma Mostra Cultural na Expo Tapejara, com intervenções
artísticas e espetáculo teatral, valorizando o acesso e a democratização à cultura.

200063 - Desfile de Carnaval 2020 - G.R.E.S. Imperadores Rubro Negros
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERADORES RUBRO NEGROS
CNPJ/CPF: 33.113.506/0001-66
Processo: 01400000063202078
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 187.101,60
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 31/05/2020
Resumo do Projeto: - Viabilizar a realização do Desfile de Carnaval 2020 do G.R.E.S.
Imperadores Rubro Negros, que acontecerá na Estrada Intendente Magalhães, no
município do Rio de Janeiro.

200068 - Turismo e Comunidade - Teatro em Ouro Preto
BRUNO MORAES REGENTHAL 31805903861
CNPJ/CPF: 20.004.575/0001-90
Processo: 01400000068202009
Cidade: Ouro Preto - MG;
Valor Aprovado: R$ 771.685,03
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Trata-se de um conjunto de atividades cênicas, com o objetivo de
promover o turismo através do teatro em Ouro Preto e ao mesmo tempo fomentar a
formação de público para esta arte no município. Entre as atividades, teremos
apresentações itinerantes pelo centro da cidade com temas locais, pocket apresentações
na sede da Cia Lamparina, apresentações descentralizadas em bairros e distritos, oficinas
de mediação teatral para professores de escola pública, apresentações em escolas
públicas e espetáculo mesclando show musical com teatro, contando a história de 300
anos de Minas Gerais.

200071 - MUSICALMENTE Â- O MUSICAL
MATHEUS DE ANDRADE DINIZ RODRIGUES 17989651785
CNPJ/CPF: 31.081.451/0001-24
Processo: 01400000071202014
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 199.980,00
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Realizar montagem e apresentações do projeto "MUSICALMENTE - O
MUSICAL" com autoria de Matheus Mad.

200073 - Festival de Danças Folclóricas do CTG Campo dos Bugres
Centro de Tradições Gaúchas Campo dos Bugres
CNPJ/CPF: 91.106.484/0001-03
Processo: 01400000073202011
Cidade: Caxias do Sul - RS;
Valor Aprovado: R$ 209.944,68
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 30/06/2020
Resumo do Projeto: O projeto Festival de Danças Folclóricas do CTG Campo dos Bugres
visa realizar um festival de danças promovendo a integração de grupos de dança do Brasil
e de países da América Latina, além da troca de experiências e informações, enquanto
estimula o resgate das tradições e valoriza os costumes herdados dos imigrantes de
diversas nações. O evento reúne cerca de 800 dançarinos nas categorias mirim, juvenil,
adulto e veterano e não pratica qualquer restrição de público.

200074 - PRIDANSP Â- Prêmio Internacional de Dança de São Paulo Â- IV edição
ANDRE LUIZ MALOSA STUDIO DE DANCAS - ME
CNPJ/CPF: 09.019.731/0001-53
Processo: 01400000074202058
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 202.986,88
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 31/10/2020
Resumo do Projeto: O projeto tem como objetivo viabilizar a realização da quarta edição
do PRIDANSP - Prêmio Internacional de Dança de São Paulo, aberto a escolas de dança e
companhias não apenas do Brasil, mas também de outros países. O PRIDANSP oferece a
jovens estudantes de dança a oportunidade de serem apreciados por profissionais de
renomadas escolas e companhias de dança e aqueles que se destacam em suas
apresentações podem ser contemplados com estágios, intercâmbios e contratos por
temporada no Brasil e no exterior e também com convites para participação em
competições internacionais. Prevê-se ainda a realização de oficinas das mais variadas
vertentes da dança além de uma ação de formação de plateia intitulada 'Intercena'.

200075 - A Arte é Uma Mãe - Plano Anual
Centro Cultural Boqueirão
CNPJ/CPF: 02.881.562/0001-17
Processo: 01400000075202001
Cidade: Curitiba - PR;
Valor Aprovado: R$ 413.120,40
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 30/11/2020
Resumo do Projeto: É um projeto que visa a realização de oficinas de teatro,
música/canto, dança, circo e capoeira, e atividades de rodas de leitura e contação de
histórias, turismo cultural, apresentações culturais, cine clube e festas tradicionais. O
projeto prevê a realização de palestras como forma de contrapartida social.

200076 - Escola de Figurino
Makki Produções Ltda
CNPJ/CPF: 09.343.368/0001-27
Processo: 01400000076202047
Cidade: Estância Velha - RS;
Valor Aprovado: R$ 193.545,00
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Realização de oficinas de confecção de figurinos de carnaval, que
culminarão na apresentação de um desfile cênico.

200077 - Implementação de Centro Cultural
IGOR BAFICA ALVES
CNPJ/CPF: 146.647.187-56
Processo: 01400000077202091
Cidade: Baixo Guandu - ES;
Valor Aprovado: R$ 111.234,40
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O projeto prevê a reforma de um prédio e implementação de
equipamentos destinados a um Centro Cultural em Baixo Guandu - ES, município com
30.862 habitantes, para oferta de teatro, dança, música, cinema e literatura. O Centro
Cultural terá como objetivo proporcionar diversas manifestações culturais, promovendo e
democratizando o acesso a cultura para toda a comunidade. Ademais, o Centro Cultural
tem por natureza atender a necessidade da população, disponibilizando um ambiente que
ofereça atividades diversificadas, tornando-se referência e, assim vire rota de espetáculos,
práticas artísticas e intercâmbios culturais.

200078 - Selvagem (espetáculo teatral)
Ricardo Henrique Silva
CNPJ/CPF: 368.189.128-18
Processo: 01400000078202036
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 195.048,00

Prazo de Captação: 09/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Esta proposta prevê a montagem, produção e apresentações do texto
teatral "Selvagem", texto inédito de Mike Bartlett e tem por objetivo principal a realização
de apresentações do espetáculo no Brasil.

200079 - ILUSÕES - Espetáculo Internacional de Mágicas / Circulação Nacional
Procenium Produções artisticas Ltda.
CNPJ/CPF: 06.979.988/0001-69
Processo: 01400000079202081
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 995.955,13
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 13/10/2020
Resumo do Projeto: Circulação Nacional da nova montagem do espetéculo "ILUSÕES -
ESPETÁCULO INTERNACIONAL DE MÁGICAS". Vamos itinerar pelo Brasil, circulando por 6
cidades, realizando uma apresentação em cada cidade. O espetáculo conta com a
participação de 5 ilusionistas de diversas nacionalidades em um encontro com muito
humor e surpresas. O show é idealizado e apresentado pelo maior mágico brasileiro da
atualidade, Gabriel Louchard, que conduz todo o espetáculo com textos de comédia e
interatividade com o público e em formato de esquetes apresenta cada um dos
ilusionistas participantes para se apresentarem. Cada mágico é especialista em um tipo de
mágica como: Escapismo, manipulação, e grandes ilusões. Também realizaremos duas
oficinas de mágica teatral e sua construção através do humor, para alunos de escolas
públicas de duas cidades brasileiras. Também

200080 - Repertório da COMPANHIA PARALELA no Rio de Janeiro
Beleleo Produções Ltda.
CNPJ/CPF: 13.563.502/0001-72
Processo: 01400000080202013
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 994.898,52
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O projeto visa um mês de temporada do repertório da Companhia Paralela
no Rio de Janeiro. Serão 12 apresentações com "RENT", "tick, tick... BOOM!" e "Diálogos".

200081 - A SAIDEIRA
Pitaco Produções Artísticas LTDA
CNPJ/CPF: 10.606.108/0001-86
Processo: 01400000081202050
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 999.831,25
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Realizar a produção, montagem e temporadade 2 meses em São
Paulo e 1 mês no Rio de Janeiro do espetáculo A SAIDEIRA. Um espetáculo que conta a
história de Barbara, uma mulher, que após muitas reacaídas no alcolismo, luta a todo
custo para se manter sóbria.

200082 - Sagalusa
FABRICA DE EVENTOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 02.381.362/0001-03
Processo: 01400000082202002
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 836.114,40
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Este projeto contempla a produção e realização emduas cidades do
espetáculo "Sagalusa" (título provisório), a partir do livro homônimo de Adriana
Calcanhotto, adaptado para o teatro pelo dramaturgo Gustavo Pinheiro. O livro narra, de
forma bem-humorada, a história da cantora que durante sua turnê em Portugal precisou
cancelar shows e várias entrevistas por conta de um inesperado surto psicótico induzido
por uma combinação de medicamentos para gripe.

200083 - CTG POUSADA DOS CARRETEIROS: o cultivo da tradição
CTG Pousada dos Carreteiros
CNPJ/CPF: 90.898.172/0001-17
Processo: 01400000083202049
Cidade: Cotiporã - RS;
Valor Aprovado: R$ 124.586,85
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Este projeto cultural busca salvaguardar a dança tradicional gaúcha,
capacitando 30 casais, por meio da realização de oficinas de artes cênicas, chula e canto.
Esta ação cultural também pretende dar melhores condições para a sua prática com a
aquisição de indumentárias, sonorização ambiente e uma biblioteca tradicionalista. As
aulas ocorrem na sede do Centro de Tradições Gaúchas Pousada dos Carreteiros em
Cotiporã e as apresentações ocorrerão nos principais eventos do município, nos centros
tradicionalistas de municípios vizinhos e nas escolas públicas do município, tendo acesso
totalmente gratuito e atendendo um público de variadas faixas etárias e situação
socioeconômica. A culminância será a apresentação e ação de contrapartida social do
músico instrumentista Marcello Caminha, visando também estimular a formação de
plateia para a música instrumental.

200084 - Páscoa Iluminada
Chiquito e Bordoneio Ltda
CNPJ/CPF: 07.778.490/0001-09
Processo: 01400000084202093
Cidade: Erechim - RS;
Valor Aprovado: R$ 452.718,75
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Trata-se de projeto que pretende realizar apresentações culturais de
circo, música e teatro, durante o período que antecede a Páscoa (quaresma) em cidades
do interior do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul

200085 - AMORDIAMANTE Â- MONTAGEM E CIRCULAÇÃO
Casa Forte SP Produções Artísticas Ltda. ME
CNPJ/CPF: 20.297.314/0001-05
Processo: 01400000085202038
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 615.872,40
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 31/10/2020
Resumo do Projeto: O Projeto AMORDIAMANTE viabilizará a montagem do espetáculo de
teatro musical AmorDiamante inspirado em obras de artistas do teatro, da literatura e da
música consagrados do Nordeste brasileiro. O projeto prevê também a realização de
temporadas e circulação do espetáculo por diferentes cidades do Brasil, além de Ensaio
Geral e a Palestras 'Teatro, Literatura e Música' para estudantes e professores.

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )
200052 - Mastercard Trancoso Jazz Festival - Segunda Edição
Maria Clara Amorim
CNPJ/CPF: 066.018.736-16
Processo: 01400000052202098
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Valor Aprovado: R$ 529.958,00
Prazo de Captação: 09/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Realizar a segunda edição do Festival de música dedicado ao fomento
do jazz instrumental, reunindo músicos e bandas nacionais e internacionais em um cenário
paradisíaco. O objetivo é proporcionar a comunidade e região, a oportunidade de usufruírem
de shows de jazz instrumental, contribuindo com a formação de diferentes públicos para o
estilo, bem como fomentar a cadeia produtiva da cultura, estimulando à circulação de
pessoas, atraídos pela combinação de cenários paradisíacos e música de qualidade.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
usuario
Realce


		paulo_cesar@in.gov.br
	2020-01-09T00:04:23-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial




