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

PORTARIA Nº 674, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020

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 o art. 4º da Portaria nº 120, de 30

de março de 2010, resolve:

Art. 1.º - Homologar a(s) alteração(ões) do(s) proponente(s) do(s) projeto(s) abaixo relacionado(s):

PRONAC: 191049 - Zezão - Espaços Invisíveis, publicado na portaria nº 0362/19 de 24/06/2019,

no D.O.U. de 25/06/2019.

Onde se lê: VIA IMPRESSA EDICOES DE ARTES LTDA - EPP

CNPJ: 08.266.789/0001-39

Leia-se: VIA IMPRESSA DESIGN GRÁFICO E EDIÇÕES DE ARTES LTDA.

CNPJ: 01650998000132

Art. 2.º - Homologar a(s) alteração(ões) do(s) nome(s) do(s) projeto(s) abaixo relacionado(s):

PRONAC: 170497 - Os Brasileiros de origem Italiana: uma história de integração, criatividade e

sucesso, publicado na portaria nº 0239/17 de 13/04/2017, no D.O.U. de 17/04/2017, para ORIUNDI OS

ITALIANOS NO BRASIL.

PRONAC: 191859 - Plano Anual para Conservação do Museu da Cana 2020, publicado na

portaria nº 0517/19 de 04/09/2019, no D.O.U. de 05/09/2019, para Plano Bianual para Conservação do

Museu da Cana 2020 - 2021.

Art. 3.º - Homologar a(s) alteração(ões) do(s) resumo(s) do(s) projeto(s) abaixo relacionado(s):

PRONAC: 180900 - Fest&Arte - Festival de Espetáculos Teatrais e Arte, publicado na portaria nº

0251/18 de 10/04/2018, no D.O.U. de 11/04/2018.

Onde se lê: O Fest&Arte é um festival anual de artes integradas, com distribuição gratuita,

direcionado para pessoas que produzem e consomem cultura. Seu foco principal é o teatro adulto e

infantil, mas integra em sua programação as artes plásticas, além de oficinas e palestras paralelamente ao

festival, contemplando também ações socioambientais em toda a sua programação. O Fest&Arte está

voltado para pessoas de todas as idades e condições sociais promovendo um verdadeiro intercâmbio

cultural na forma de pensar e criar arte.

Leia-se: O Fest&Arte é um festival anual de artes integradas, com distribuição gratuita,

direcionado para pessoas que produzem e consomem cultura. Seu foco principal é o teatro adulto e

infantil, mas integram em sua programação as artes plásticas, além de oficinas e palestras paralelamente

ao festival, contemplando também ações socioambientais em toda a sua programação. O Fest&Arte está

voltado para pessoas de todas as idades e condições sociais promovendo um verdadeiro intercâmbio

cultural na forma de pensar e criar arte. Este ano excepcionalmente o festival ocorrerá virtualmente

através das plataformas e sites na Internet em função do COVID-19

PRONAC: 191859 - Plano Anual para Conservação do Museu da Cana 2020, publicado na

portaria nº 0517/19 de 04/09/2019, no D.O.U. de 05/09/2019.

Onde se lê: Trata-se de Plano Anual de Atividades que visa à manutenção das ações culturais

do Museu da Cana, gerido pelo Instituto Cultural Engenho Central e localizado no município de Pontal,

interior do Estado de São Paulo, ao longo de 2020.

Leia-se: Trata-se de Plano Bianual de Atividades que visa à manutenção das ações culturais do

Museu da Cana, gerido pelo Instituto Cultural Engenho Central e localizado no município de Pontal, interior

do Estado de São Paulo, ao longo dos anos de 2020 e 2021.



PRONAC: 191952 - Turnê Brasilia, BH e SP - Órfão de Pai, publicado na portaria nº 0522/19 de

05/09/2019, no D.O.U. de 06/09/2019.

Onde se lê: Realizar a turnê do espetáculo "Platonov" ou "Órfão de Pai" (nome provisório),

baseado na obra "Platonov"de Anton Tchekhov, realização da companhia brasileira de teatro, direção de

Marcio Abreu, nos CCBB's das cidades de Brasília, Belo Horizonte e São Paulo entre setembro/2019 e

março/2020.

Leia-se: Realizar a turnê do espetáculo "Por que não vivemos?", baseado na obra "Platonov"de

Anton Tchekhov, realização da companhia brasileira de teatro, direção de Marcio Abreu, nos CCBB's das

cidades de Brasília, Belo Horizonte e no Teatro Cacilda Becker em São Paulo entre setembro/2019 e

março/2020. Realizar outras sessões em formato streaming para cidade de São Paulo em

dezembro/2020.

Art. 4.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


