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Órgão: Ministério do Turismo/Secretaria Especial de Cultura/Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura

PORTARIA Nº 396, DE 14 DE JULHO DE 2021

O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso de suas atribuições

legais, que lhe confere a Portaria nº 464, de 29 de setembro de 2020 e a Portaria Mtur nº 12, de 28 de abril

de 2021, resolve:

Art. 1.º - Homologar a aprovação 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.

ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES

ANEXO I

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )

205159 - Festival Carmel - 40ª Edição

Associação Brasileira a Hebraica de São Paulo

CNPJ/CPF: 61.139.911/0001-99

Processo: 01400005150202011

Cidade: São Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 629.913,90

Prazo de Captação: 15/07/2021 à 30/11/2021

Resumo do Projeto: Este projeto objetiva realizar a 40ª edição do Festival Carmel de Danças

Folclóricas Israelenses via streaming. Durante o festival ocorrerão oficinas e workshops de dança e

apresentações musicais, todas virtuais, além da realização de oficinas específicas para a rede pública de

ensino, enquanto medida de Contrapartida Social.

205166 - XXX Mostra Comunitária de Dança

Sociedade Cultural Projeto Luar

CNPJ/CPF: 03.395.393/0001-78

Processo: 01400005157202033

Cidade: Duque de Caxias - RJ;

Valor Aprovado: R$ 106.320,50

Prazo de Captação: 15/07/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Trata-se da realização da XXX Mostra Comunitária de Dança, composta de

apresentações artísticas de dança e musical resultantes do trabalho desenvolvido ao longo do ano entre

professores e alunos do Projeto Luar de Dança. Também está prevista a realização da oficina "Revivendo

Nina Verchinina" com a corégrafa Rita Serpa e a ação formativa "Educar Poético".

205175 - Noites Mágicas

Rodrigo Pinheiro Lima Botura

CNPJ/CPF: 072.089.749-18

Processo: 01400005166202024
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Cidade: Curitiba - PR;

Valor Aprovado: R$ 257.251,42

Prazo de Captação: 15/07/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Realização da temporada do espetáculo cênico de mágica "Noites Mágicas".

O espetáculo busca o resgate de números tradiconais de mágica em que mágicos de diversas cetegorias

se apresentam em formato de festival, cada um com seu ato. Prevendo uma temporada na cidade de

Curiitba no Paraná. Além do espetáculo está previsto como contrapartida social a realização de palestras

em insituições de ensino onde serão apresentadas com o tema " A Mágica no mundo" onde serão expostos

conhecimentos acerca da arte mágica, sua história e curiosidades.

205176 - Jogo Limpo - Oficinas de Circo

FREDERICO BORGES DE PAIVA - ME

CNPJ/CPF: 14.435.527/0001-53

Processo: 01400005167202079

Cidade: Brasília - DF;

Valor Aprovado: R$ 200.000,00

Prazo de Captação: 15/07/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: O projeto propõe a realização de oficinas circo, palhaçaria e técnicas

circenses, visando a capacitação de professores, diretores de escolas públicas e líderes e sublíderes

comunitários do Distrito Federal.

211251 - 26º Natal dos Anjos

Associação Cultural Cantares

CNPJ/CPF: 01.918.476/0001-79

Processo: 01400001251202102

Cidade: Dois Irmãos - RS;

Valor Aprovado: R$ 677.648,40

Prazo de Captação: 15/07/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Realização da Programação Cultural do XXVI Natal dos Anjos em uma

programação multicultural, com grupos teatrais, danças folclóricas, cortejos e desfiles cênicos natalinos

com cenografia que passarão pelas ruas iluminadas da cidade e apresentações de música instrumental.

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )

205169 - O sopro mágico de Pierre Hamon

Maria Yvete Fontoura

CNPJ/CPF: 611.406.199-34

Processo: 01400005160202057

Cidade: Curitiba - PR;

Valor Aprovado: R$ 480.686,18

Prazo de Captação: 15/07/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: O projeto visa o registro em livro do acervo e trabalho de pesquisa de Pierre

Hamon, concernente a aerofones correntes e já extintos. Além do livro será produzido um site para

disponibilizar gratuitamente os produtos resultantes do projeto. Para lançamento pretende-se a produção

de concertos pelo artista Pierre Hamon. Serão ainda ofertadas master classes e a título de contrapartida

palestras didáticas para professores e estudantes da rede pública de ensino.

205174 - Festival Internacional Música na Serra

Instituto José Paschoal Baggio
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CNPJ/CPF: 09.198.242/0001-06

Processo: 01400005165202080

Cidade: Lages - SC;

Valor Aprovado: R$ 1.164.039,77

Prazo de Captação: 15/07/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: O Festival Internacional Música na Serra em 2021 realizará sua 9ª Edição,

com diversos concertos e master classes. As master classes serão diárias para instrumentos de orquestra

e canto lírico, além da oficina de pedagogia das cordas e dos ensaios da orquestra sinfônica. Também

teremos coro adulto e coro infanto-juvenil composto pela comunidade. Toda a programação do festival é

gratuita e contemplará apresentações de música erudita, canto lírico e canto coral em Lages e cidades da

região. Durante todo o ano teremos o Programa Orquestral do Festival, de cunho socio-cultural, um curso

com aulas gratuitas de instrumentos de orquestra para crianças e adolescentes de baixa renda de Lages.

As contrapartidas sociais serão oficinas de apreciação musical para alunos de escolas públicas.

ÁREA: 4 ARTES VISUAIS (Artigo 18 , § 1º )

205177 - Deslocar: diásporas da arte contemporânea em São Sebastião

Lourdina Jean Rabieh ME

CNPJ/CPF: 08.408.790/0001-50

Processo: 01400005168202013

Cidade: São Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 199.731,42

Prazo de Captação: 15/07/2021 à 01/11/2021

Resumo do Projeto: O projeto "Deslocar: diásporas da arte contemporânea em São Sebastião"

produzirá um edital público para seleção de artistas e artesãos, um programa de residência artística, uma

exposição de arte e itinerância do projeto com visitas guiadas virtuais. Os resultados esperados incluem

obras de arte comissionadas, produção de material educativo, ações com escolas públicas e com projetos

sociais regionais.

205181 - Nosso Povo em Festa

ANDREA GOLDSCHMIDT FOTOGRAFIA - EIRELI

CNPJ/CPF: 22.842.584/0001-85

Processo: 01400005172202081

Cidade: São Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 199.993,74

Prazo de Captação: 15/07/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Realização de uma exposição virtual interativa multimídia sobre as Festas

Populares Brasileiras. O projeto visa a realização de pesquisa, registro fotográfico e multimídia e de

entrevistas pela fotógrafa Andrea Goldschmidt e equipe. Esses conteúdos serão a base para a composição

de audiovisuais e para a organização e montagem de uma exposição virtual inédita multimídia. Diferentes

ações de comunicação presencial e on-line serão criadas para estimular o acesso à exposição e ao

compartilhamento dessas informações entre os visitantes e seus amigos. Serão criados ainda guias

educativos, que ficarão disponíveis para download gratuito com dicas de como visitar a exposição virtual

como base para criação de conteúdos didáticos ou para a simples fruição da obra. Como contrapartida

social, o projeto desenvolverá oficinas em escolas públicas dos municípios envolvidos, levando as

experiências para crianças, jovens e professores.

ÁREA: 5 PATRIMÔNIO CULTURAL (Artigo 18 , § 1º )

205164 - LAB Procomum 2021

INSTITUTO PROCOMUM



CNPJ/CPF: 26.075.636/0001-96

Processo: 01400005155202044

Cidade: São Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 199.743,50

Prazo de Captação: 15/07/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: LAB Procomum 2021 destina-se à manutenção de 4 grupos de trabalho que

desenvolvem atividades de pesquisa, reflexão e formação nas áreas de memória e patrimônio; a formação

de 02 mediadores culturais e realização de 3 eventos abertos ao público neste equipamento cultural

sediado em Santos/SP. O público alvo são jovens e adultos, residentes na Baixada Santista, a estimativa é

de 800 pessoas. Todas as atividades são realizadas gratuitamente.

ANEXO II

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 26 , § 1º )

205189 - Philadelphia SP

ELEVEN ENTERTAINMENT LTDA

CNPJ/CPF: 27.675.508/0001-46

Processo: 01400005180202028

Cidade: São Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 199.732,50

Prazo de Captação: 15/07/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: O projeto propõe a produção de CD, vídeos e apresentação musical do

Philadelphia SP, grupo que canta sobre o dia a dia do povo paulista e proporciona momentos de

entretenimento, cultura e positividade para a população.

205190 - FESTIVAL TIM RESCALA 60 ANOS

Pianíssimo Produções Artísticas Ltda

CNPJ/CPF: 06.172.974/0001-39

Processo: 01400005181202072

Cidade: Rio de Janeiro - RJ;

Valor Aprovado: R$ 381.486,00

Prazo de Captação: 15/07/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: O projeto prevê a realização do Festival Tim Rescala 60 Anos, evento que

reunirá em sua programação as principais obras do artista dentro do universo do espetáculo: composição

de músicas de concerto, de música para imagem e de música para teatro (destacando seu papel na

criação de obras para crianças). Serão seis espetáculos ao longo de quatro dias de programação, com a

participação de Tim Rescala em todos eles. Complementando a programação, uma instalação multimídia

interativa, também criada por Tim, o Piano cronológico, mostrará, de forma lúdica e interativa, os principais

momentos de sua carreira. Ele será instalado na entrada do teatro, possibilitando ao visitante interagir com

a obra do artista. Nos dois primeiros dias do festival Tim Rescala fará duas palestras, destinadas a jovens

compositores e ao público em geral: "O ofício do compositor" e "Compor para o audiovisual". Como ação

formativa/contrapartida social, Tim Rescala fará uma bate-papo com estudantes da rede pública.
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