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

PORTARIA Nº 715, DE 8 DE DEZEMBRO 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 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.

ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES

ANEXO

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

204603 - FESTIVAL DE DANÇAS POPULARES DE VITÓRIA/ES

ASSOCIACAO CULTURAL ANDORA

CNPJ/CPF: 28.174.834/0001-32

Processo: 01400004594202030

Cidade: Vitória - ES;

Valor Aprovado: R$ 195.944,88

Prazo de Captação: 09/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Trata-se de uma proposta de um Festival Nacional de Danças Populares de

amplo arco de atividades, que promoverá um intercâmbio cultural entre grupos regionais e nacionais

convidados e interação com o público local. A proposta possui os seguintes produtos:1) Espetáculos

artísticos de danças populares, em espaço aberto e gratuito ao público; 2) Festa popular por meio de

Cortejos, desfiles e interação com o público, 3) Como Contrapartida social, Oficinas de danças populares e

de adereços e vestuários da cultura popular, para estudantes e professores de Escolas públicas da

Educação básica.

204758 - [MICRO] FESTIVAL ITINERANTE DE BONECOS IDOSOS

ASSOCIACAO CULTURAL PIGMALIAO

CNPJ/CPF: 10.790.992/0001-51

Processo: 01400004749202038

Cidade: Belo Horizonte - MG;

Valor Aprovado: R$ 227.508,75

Prazo de Captação: 09/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Este projeto propõe a circulação do "[Micro] Festival Itinerante de Bonecos

Idosos". O evento é composto por uma intervenção de rua com bonecos habitáveis, um espetáculo de

marionetes e uma oficina de máscaras. Na intervenção "Bira e Bedé", duas senhoras de mais de dois

metros de altura circulam pela cidade alterando o cotidiano dos lugares e criando situações inesperadas e

cômicas. O espetáculo "Tempo Longe Demais" é uma peça de humor conduzida por marionetes de fios

onde três idosos assistem novelas e revelam histórias de amor vividas na juventude. A oficina de máscaras,

contrapartida social do projeto, vem como atividade de integração entre crianças, adultos, idosos e os



artistas, permitindo a troca de conhecimentos e fomentando a criatividade dos participantes. A proposta

pretende atingir grande número de público, promovendo atrações para todas as idades (com um foco

especial para os idosos) e envolvendo equipes locais.

204776 - Companhia Barrica do Maranhão. 35 Anos-Luz de Estradas, Estrelas e Encantarias!

Grupo de Agentes Culturas Barrica & Bicho-Terra

CNPJ/CPF: 00.982.681/0001-30

Processo: 01400004767202010

Cidade: São Luís - MA;

Valor Aprovado: R$ 249.408,00

Prazo de Captação: 09/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: O Projeto objetiva a realização de diversas atividades da Companhia Barrica

do Maranhão, sempre voltadas para a preservação e valorização da Cultura Popular Brasileira. Para tanto,

projeta-se a realização dos Espetáculos de artes cênicas criados pelo grupo, associada à reimplantação da

Exposição Ponto de Luz, mostra da sua exitosa trajetória artística, como também a produção do

Documentário - Barrica em Revista, comemorativo pelos 35 anos da sua laboriosa existência cultural, com

69 minutos e filmado em HD. Promove-se ainda a apresentação da Companhia Barrica do Maranhão na 49ª

Jornadas Internacionais Folclóricas da Catalunha. O Projeto complementa-se com uma consistente

Contrapartida Social ofertando oficinas recreativas culturais a rede pública escolar, municipal e estadual e

ao público local e visitante, de maneira geral.

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )

204452 - Festival BR135 Instrumental

CAROLINE C. DE OLIVEIRA MARQUES PRODUCOES CULTURAIS - ME

CNPJ/CPF: 18.948.892/0001-12

Processo: 01400004443202081

Cidade: São Luís - MA;

Valor Aprovado: R$ 630.000,80

Prazo de Captação: 09/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Este projeto propõe a execução de um Festival de música instrumental com

duração de 02 dias na cidade de São Luís. O Festival BR135 tem o objetivo principal de formação de

platéia para a música no Estado do Maranhão, criando espaço para o segmento e intercâmbio de artistas

nacionais com artistas locais.

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

204721 - Vicente Guató - Memórias e saberes de um povo

Instituto Homem Brasileiro

CNPJ/CPF: 07.382.139/0001-96

Processo: 01400004712202018

Cidade: Cuiabá - MT;

Valor Aprovado: R$ 199.932,15

Prazo de Captação: 09/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: O presente projeto visa construir um acervo através da produção de um

livro, um documentário (30 minutos, filmado em HD) e uma exposição fotográfica, para documentar e

tornar público os conhecimentos tradicionais e narrativas de Vicente Guató, um homem que preserva em

si a cultura de um povo.
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