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SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA
SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA

PORTARIA Nº 213, DE 24 DE MARÇO DE 2020

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA - SUBSTITUTO, no uso
de suas atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 541, de 27 de julho de 2016
e o art. 4º da Portaria nº 120, de 30 de março de 2010, resolve:

Art. 1.º - Homologar os projetos culturais relacionados nos anexos desta
portaria, que após terem atendido aos requisitos de admissibilidade estabelecidos pela
Lei 8.313/91, Decreto 5.761/06 e a Instrução Normativa vigente, passam a fase de
obtenção de doações e patrocínios.

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

ODECIR LUIZ PRATA DA COSTA

ANEXO I

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )
201513 - BIBI, UMA VIDA EM MUSICAL - SP E RJ
Negri e Tinoco Produções Artísticas Ltda
CNPJ/CPF: 10.189.081/0001-73
Processo: 01400001480202038
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 2.861.006,50
Prazo de Captação: 25/03/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Montagem e temporada do teatro musical " Bibi, Uma Vida em
Musical", uma homenagem a maior atriz brasileira, Bibi Ferreira, falecida em 2019.
Texto de Artur Xexeo e Luanna Guimarães, direção geral de Tadeu Aguiar, direção
musical e arranjos de Tony Lucchesi, cenários de Natália Lana, figurinos de Ney Madeira
e Dani Vidal, design de luz de Rogério Wiltgen, design de som Gabriel D´angelo e
composições originais de Thereza Tinoco. Serão 55 apresentações, sendo 01 mês em São
Paulo ( agosto de 2020) e 02 meses no Rio de Janeiro, ( setembro e outubro de 2020
)em teatro de médio porte, com 04 sessões semanais. Foram 108 indicações a prêmios
e vencedor de 44 prêmios. O musical é a vida e carreira da atriz com passagens inéditas
de sua vida, passeando por seus grandes trabalhos, como sua estreia ao lado do pai,
Procópio Ferreira, My, Fair Lady, O Homem de La mancha, Gota D´agua, Piaf, dentre
outros. Bibi Ferreira merece que essa homenagem continue, que sua memória continue
viva para sempre!

201514 - Candeeiro da Amizade: amor ao Rio Grande
D. MARIN DA SILVA - ME
CNPJ/CPF: 08.430.920/0001-51
Processo: 01400001481202082
Cidade: Passo Fundo - RS;
Valor Aprovado: R$ 145.739,34
Prazo de Captação: 25/03/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O projeto visa montar e executar Espetáculo de Artes Cênicas no
segmento de dança, com workshops de contrapartida social para disseminar a cultura
tradicionalista gaúcha.

201517 - Arte em Cena - para crianças
PROARTE PRODUCOES ESPECIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 29.049.953/0001-26
Processo: 01400001484202016
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 498.926,07
Prazo de Captação: 25/03/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Realizar um festival de teatro infantil com intuito de preservar nas
crianças o hábito de assistir espetáculos teatrais, formar platéia, estimular o hábito de
ir ao teatro, promover a produção teatral, estabelecer trocas de experiências que
abordam temas relevantes para a continuidade da produção teatral infantil no Brasil.
Nessa primeira edição apresentaremos, também, de forma adaptada para crianças,
peças de teatro do genial "William Shakespeare", Charles Chapli, e Vila-Lobos, aliando
a genialidade dos textos dos dramaturgos, e compositor, aos valores humanos que
sirvam para estimular a imaginação e o raciocínio através de uma linguagem dinâmica,
inteligente e lúdica.

201518 - São João no Beach Park - Quadrilhas Juninas
INSTITUTO AMBIENTAL, CULTURAL E DESPORTIVO DE ESTUDOS E ASSESSORIA
CNPJ/CPF: 63.375.505/0001-50
Processo: 01400001485202061
Cidade: Fortaleza - CE;
Valor Aprovado: R$ 570.894,50
Prazo de Captação: 25/03/2020 à 31/08/2020
Resumo do Projeto: Promover, na Vila Azul do Mar, local de acesso ao Beach Park,
maior parque aquático da América Latina, as festividades de São João, com forró,
quadrilhas juninas, barraca para degustação de comidas típicas e brincadeiras
tradicionais, com a finalidade de apresentar nossas festas tradicionais, e a cultura do
Estado do Ceará, aos visitantes, que frequentam o Parque, proporcionando um espaço
seguro e com a infraestrutura necessária aos grupos de quadrilhas e bandas, de Aquiraz,
dos municípios vizinhos, da capital e grupos convidados de outras regiões do Ceará, em
espaço gratuito e aberto ao público

201519 - Madalena, Alice
ESPAÇO CÊNICO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME
CNPJ/CPF: 28.648.962/0001-70
Processo: 01400001486202013
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 716.199,00
Prazo de Captação: 25/03/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Realizar montagem, circualçao e temporada do espetáculo
"Madalena,Alice". Aclamado pela crítica especializada, o livro descreve a relação da filha
e da mãe com Alzheimer, cuidadora e paciente, a partir da própria experiência da
autora e da pesquisa realizada com outras mulheres cuidadoras. Com forte força
dramatúrgica, a obra se materializa agora e sobe aos palcos, com a adaptação da
própria autora e direção de Luiz Antônio Rocha.

201520 - HELENA BLAVATSKY - A VOZ DO SILÊNCIO
Diga Sim Produções Culturais e Artisticas LTDA
CNPJ/CPF: 12.427.353/0001-51
Processo: 01400001487202050
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 404.236,80
Prazo de Captação: 25/03/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O projeto prevê a montagem e quatro meses de temporada (dois
meses no Rio de Janeiro e dois meses em São Paulo), totalizando 48 sessões, do
espetáculo HELENA BLAVATSKY - A VOZ DO SILÊNCIO, de autoria de Lucia Helena Galvão.
Como contrapartida social promoveremos oficinas gratuitas de teatro com a atriz e o
diretor do espetáculo.

201522 - Ópera Show
LYS NARDOTO DE CASTRO DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 955.195.211-15
Processo: 01400001489202049
Cidade: Belém - PA;
Valor Aprovado: R$ 199.868,19

Prazo de Captação: 25/03/2020 à 29/10/2020
Resumo do Projeto: O projeto realizará recitais de Canto Lírico, em cidades brasileiras.
Através de um contundente recital de Canto Lírico, que contará com explicações sobre
vida e obra de diversos autores e encenação de trechos de óperas; O grande público
poderá apreciar e conhecer melhor a música operística não somente de um ponto de
vista estético, mas também intelectual.

201523 - Maluquimica! (nome provisório)
Kommitment Produções Artísticas ltda
CNPJ/CPF: 12.602.246/0001-12
Processo: 01400001490202073
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 536.236,80
Prazo de Captação: 25/03/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Criação e apresentação de peça infanto-juvenil Maluquímica!,
protagonizada por uma dupla de cientistas 'malucos', baseada em conceitos de
sustentabilidade, vida saudável e consumo consciente. Voltado para alunos de escolas
da rede publicada do interior de São Paulo, o espetáculo, proporcionará às crianças e
jovens o melhor do entretenimento educativo com muita interatividade, diversão,
experiência cientificas, reações químicas e muitas gargalhas! Além de garantir boas
risadas e estimular a curiosidade, os atores vão demonstrar na prática como evitar o
desperdício e conviver harmoniosamente com o meio ambiente e o próximo. Serão
realizadas, de forma gratuita, apresentações em escolas da rede pública de ensino além
de workshops de interpretação e improvisação para professores, alunos e interessados
em geral.

201524 - Caravana Renovarte II
Renovarte Produções Culturais LTDA - ME
CNPJ/CPF: 11.732.444/0001-38
Processo: 01400001491202018
Cidade: Valinhos - SP;
Valor Aprovado: R$ 995.428,50
Prazo de Captação: 25/03/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Circulação de espetáculos de nosso repertório e/ou criação de
novos com as temáticas de meio ambiente, sustentabilidade, mobilidade urbana, saúde,
alimentação, bulling.

201525 - Tempo Certo, um musical
IGUAYA SERVICOS ARTISTICOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 12.501.302/0001-22
Processo: 01400001492202062
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 990.940,50
Prazo de Captação: 25/03/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: "Tempo Certo" é um espetáculo teatral, cujo texto foi construído
com músicas de Roberta Campos e inspiração no curta metragem "Nem que Tudo
Termine como Antes". O projeto contemplará ainda ações específicas quanto a
acessibilidade (sessões em libras), bem como atenderá os requisitos de democratização
(ingressos a preços populares). Como contrapartida o proponente oferecerá oficinas
gratuitas na área de produção cênica das quais serão selecionadas até dois estagiários
para integrar a equipe de produção do espetáculo.

201526 - Oficinas de Artes Cênicas com Espetáculo Musical
Jones Marcos Guerra Produções Artísticas
CNPJ/CPF: 17.654.099/0001-48
Processo: 01400001493202015
Cidade: Guarapuava - PR;
Valor Aprovado: R$ 197.761,30
Prazo de Captação: 25/03/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O Projeto oficinas de artes e produção de espetáculo, são oficinas
oferecidas de artes cênicas como dança, teatro, música e circo gratuitamente,
culminando com realização de espetáculo, no qual os alunos realizarão como resultado
final dos trabalhos de pesquisa e prática das oficinas.

201527 - Quixança e Panxote
Duplo Produções Culturais Ltda.
CNPJ/CPF: 12.350.870/0001-70
Processo: 01400001494202051
Cidade: Curitiba - PR;
Valor Aprovado: R$ 312.747,60
Prazo de Captação: 25/03/2020 à 30/11/2020
Resumo do Projeto: Espetáculo de teatro físico, com duração aproximada de 50 min,
classificação indicativa livre, onde o movimento está em evidência e o texto falado
também aparece de forma imagética, por falas eventuais e/ou palavras. O projeto prevê
10 apresentações em São Paulo/SP e 10 em Curitiba/Paraná. Em ambas as cidades, será
apresentado na rua ou em espaços públicos de forma totalmente gratuita. O projeto
ainda contempla, nas duas cidades, a oficina "O corpo sustentado e a mímica enquanto
linguagem do ator".

201528 - O menino que virou Historia
WANDERSON CAVALCANTI SILVESTRE NOBRE DE PAULO
CNPJ/CPF: 065.696.969-55
Processo: 01400001495202004
Cidade: Naviraí - MS;
Valor Aprovado: R$ 190.066,25
Prazo de Captação: 25/03/2020 à 30/11/2020
Resumo do Projeto: O menino que virou história A peça conta a história do encontro
entre o menino Rafael e a jovem trança Zig dentro da biblioteca da escola. Rafa é um
menino muito legal mas ele não gosta nem um pouquinho de ler. Este espetacula sera
100% Gratuito e conforme o plano de distribuição queremos atingir cerca de 2mil
pessoas entre alunos e moradores da cidade. Naviraí é uma cidade pequena que quase
não se arte nela, por isso este sera o primeiro teatro com o apoio da Lei de Incentivo
a Cultura. Quero com este primeiro projeto mostrar que não importa o tamanho da
cidade e onde ela esta estabelecida a cultura sempre vive.

201529 - Frio
LP Arte Soluções Culturais Ltda
CNPJ/CPF: 22.596.766/0001-13
Processo: 01400001496202041
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 769.251,45
Prazo de Captação: 25/03/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Trata-se da montagem e temporada nas cidades do Rio de Janeiro
e São Paulo do espetáculo teatral "Frio", do sueco Lars Norén.A peça - já traduzida e
montada em mais de 5 países - é uma das obras primas de Norén, reconhecido em
todo mundo por seus textos que expoem a parte mais obscura da mente humana. O
espetáculo terá direção de Bruce Gomlevsky e Rodrigo Bruno, com elenco a ser definido
via audição.

201538 - Multifeira de Carlos Barbosa 2020
Associação de Cultura e Turismo de Carlos Barbosa
CNPJ/CPF: 14.490.977/0001-49
Processo: 01400001505202001
Cidade: Carlos Barbosa - RS;
Valor Aprovado: R$ 103.540,80
Prazo de Captação: 25/03/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O projeto contempla a programação cultural da Multifeira de Carlos
Barbosa, evento que evidencia os negócios da cidade e quer levar cultura e
entretenimento aos moradores, através de três apresentações de artes cênicas.
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