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Órgão: Ministério do Turismo/Secretaria Especial de Cultura/Secretaria Nacional do Audiovisual

PORTARIA Nº 75, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO NACIONAL DO AUDIOVISUAL, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere

a Portaria nº 405, de 19 de agosto de 2020 e o art. 1º da Portaria nº 1.201, de 18 de dezembro de 2009,

resolve:

Art. 1.º - Homologar os projetos audiovisuais, relacionados no anexo desta Portaria, que após

terem atendido aos requisitos de admissibilidade estabelecidos pela Lei n.º 8.313/1991, Decreto n.º

5.761/2006 e a Instrução Normativa vigente, passam para a fase de obtenção de doações e patrocínios.

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

BRUNO GRAÇA MELO CORTES

ANEXO I - Artigo 18 , § 1º

204561 - 28º Festival de Cinema de Vitória

Galpao Produções Artisticas e Culturais ltda

CNPJ/CPF: 02.616.581/0001-16

Processo: 01400004552202007

Cidade: Vitória - ES;

Valor Aprovado: R$ 1.408.972,60

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Esta proposta visa à construção de um calendário de mostras, exibições,

homenagens, oficinas durante o ano de 2021. Bem como a realização um circuito itinerante do Festival de

Cinema de Vitória 28º Festival de Cinema de Vitória: realizando a 25ª Mostra Competitiva Nacional de

Curtas; 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória; 11ª Mostra Competitiva de Longas; 10ª Mostra Foco

Capixaba; 10ª Mostra Corsária; 11ª Mostra Quatro Estações; 6ª Mostra Mulheres no Cinema; 6ª Mostra

Cinema e Negritude; 5ª Mostra Nacional de Videoclipes; 4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental; debates

com realizadores; homenagem a uma personalidade de reconhecimento nacional; homenagem a uma

personalidade da cultura capixaba. Oficinas do 28º FCV: Cinco oficinas realizadas durante o período do

Festival. Circuito Itinerante: realizar exibições em 20 localidades do interior capixaba.

204786 - Caroço de Manga

Maria Cristina Maure

CNPJ/CPF: 473.217.256-34

Processo: 01400004777202055

Cidade: Nova Lima - MG;

Valor Aprovado: R$ 199.998,58

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Produção de conteúdo audiovisual de curta metragem. O curta 'Caroço da

Manga', será uma animação de 11 minutos dirigido às crianças numa faixa etária de 3 a 5 anos com

classificação Livre. Sua narrativa se dará através da história que uma avó conta para o seus netos de como

um caroço de manga se torna uma linda e forte mangueira. E na sombra da frondosa árvore vemos nascer

um território de brincadeiras e descobertas diárias. De maneira fluída, "Caroço de Manga" mostra a relação

encantada entre as crianças e a humanidade representada pelos adultos que repassam os saberes da

ancestralidade. Enfatiza a relação entre as crianças e o planeta representada pela mangueira com toda a

vida visível e invisível que acontece em seu redor .



204787 - Educação financeira

MESTER FOTOGRAFIA E COMUNICACAO LTDA - ME

CNPJ/CPF: 02.483.996/0001-69

Processo: 01400004778202008

Cidade: São Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 562.540,82

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Neste documentário de 52 minutos, média metragem, full-hd digital, vamos

mostrar como 4 famílias de diferentes perfis sociais em diferentes cidades do Brasil, administram o

dinheiro que ganham. O modo como elas resolvem seus problemas financeiros, as decisões que são

tomadas: a quem pagar, a quem dever, onde investir, onde gastar, o que comprar, quanto poupar, etc. Estas

diferentes atitudes tomadas por elas são analisadas e comentadas por diversos especialistas

(economistas, analistas financeiros, investidores, etc) que assim, inspirados por exemplos que são vividos,

de modo geral, pela maior parte das famílias brasileiras, abordam um tema que apesar de fundamental, é

pouco discutido e pouco ensinado: a educação financeira.Como ação formativa cultural, iremos realizar

oficinas de produção de conteúdos audiovisuais em escolas e instituições públicas.

204788 - Festival Na Praça com o Cruzeiro

INSTITUTO PALESTRA ITALIA

CNPJ/CPF: 30.013.625/0001-59

Processo: 01400004779202044

Cidade: Belo Horizonte - MG;

Valor Aprovado: R$ 199.999,80

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: O projeto tem como objetivo a realização do Festival Na Praça com o

Cruzeiro em uma cidade do interior do estado de Minas Gerais. O Festival terá duração de quatro dias e

será composto por duas iniciativas: realização de mostra de cinema ao ar livre e realização de oficinas de

audiovisual para alunos de rede pública.

204789 - Aconteceu em Daytona

FUZAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 74.515.883/0001-09

Processo: 01400004780202079

Cidade: São Bernardo do Campo - SP;

Valor Aprovado: R$ 199.977,34

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Produção de filme documentário, em média metragem, com duração de 50

minutos, em formato Full HD, sobre a história do piloto de motovelocidade Antônio Jorge Neto, mais

conhecido como Netinho, nascido em Serra Negra, no interior de São Paulo e que, em 1983, aos 19 anos de

idade, foi o único brasileiro a vencer a mitológica prova dos Estados Unidos, as 100 Milhas de Daytona.

204790 - Aprendendo a Produzir com Elisa Tolomelli

EH Filmes Ltda.

CNPJ/CPF: 00.338.948/0001-51

Processo: 01400004781202013

Cidade: Rio de Janeiro - RJ;

Valor Aprovado: R$ 295.555,00



Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Aprendendo a Produzir com Elisa Tolomelli visa contribuir para atuação do

produtor independente no atual cenário do mercado audiovisual brasileiro através de 3 cursos de

capacitação independentes: "O Produtor Executivo - Habilidades e Atribuições"; "Assistente de Produção -

Tudo o que você precisa saber para conseguir o seu primeiro emprego"; e "Quanto custa uma ideia? -

Aprenda a dimensionar o orçamento do seu projeto". As aulas serão 100% online em plataforma com

excelente performance em todos os dispositivos. Além disso, a proposta contempla a produção de 42

vídeos instrutivos sobre Produção Audiovisual para serem disponibilizados gratuitamente no Canal do

YouTube da Elisa Tolomelli.

204791 - Fala Com a Minha Mão - Curta-Metragem

CALENZA SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

CNPJ/CPF: 11.433.764/0001-97

Processo: 01400004782202068

Cidade: São Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 199.718,75

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Trata-se de projeto para realização do filme curta-metragem de animação

"Fala Com a Minha Mão". Traz a história Lola, uma menina surda de seis anos que entra para uma aula de

violão com um professor cego. Eles precisam aprender a se comunicar com as mãos e os sons. A partir

desta relação e do aprendizado de ambos, o filme discutirá questões atinentes à convivência com pessoas

portadoras de necessidades especiais, numa mensagem positiva, emocional e lúdica de respeito às

diferenças. Produção de filme gênero (animação), curta-metragem, com a duração de 7 minutos, formato

de finalização/resolução do vídeo Full HD e o tema a ser abordado: acessibilidade.

204792 - Cultura e desenvolvimento econômico do Nordeste

Irê Brasil Produções artísticas

CNPJ/CPF: 00.860.690/0001-59

Processo: 01400004783202011

Cidade: Fortaleza - CE;

Valor Aprovado: R$ 570.938,50

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Realizar um documentário de média metragem com aproximadamente 40

minutos, que será executado com base em pesquisa para levantamento de dados históricos sobre o

desenvolvimento cultural e econômico do Nordeste brasileiro, enfatizando os fatores que contribuíram

com esse progresso, e qual a importância da SUDENE e do BNB como vetores do desenvolvimento

cultural e econômico social do Nordeste. Formato: Full HD. Classificação Indicativa: Livre.

204793 - A Memória e a Filosofia - Documentário

DIALETO POLODOC PRODUCOES SOCIO-CULTURAIS LTDA

CNPJ/CPF: 24.009.909/0001-79

Processo: 01400004784202057

Cidade: Indaiatuba - SP;

Valor Aprovado: R$ 600.000,00

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Trata-se da produção de um MÉDIA METRAGEM, de gênero documental

(PRODUTO PRINCIPAL), com 26 minutos, e formato de finalização em 4K, baseado em entrevistas com os

maiores especialistas do Brasil e do Mundo, que serão recebidos na cidade de Ubatuba/SP, para debater

sobre o papel e o futuro da memória do homem. A CONTRAPARTIDA SOCIAL se dará em forma de



transformar todo o conteúdo em DVD e PALESTRAS.Jamais a memória esteve no centro de qualquer

debate, e hoje, tratar de entendê-la é uma questão de sobrevivência, em um mundo que se reconstrói a

todo momento.

204794 - AS AVENTURAS DE OLÍMPIO MUNDO E GAIA NA ECOLOGIA

Universo Criativo, Ltda - ME

CNPJ/CPF: 02.583.521/0001-44

Processo: 01400004785202000

Cidade: Rio de Janeiro - RJ;

Valor Aprovado: R$ 200.000,00

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Trata-se da produção e exibição- em plataforma de Streaming - Toutube -

pelo prazo de seis meses - do Curta Metragem de Animação 2D - "As Aventuras de Olímpio Mundo e Gaia

na ecologia" - com duração de 15 minutos, formato Full HD. O projeto, voltado para o público infantil, surgiu

em 2017, a partir da criação do livro homônimo, com a finalidade de despertar a consciência ecológica

sobretudo nas crianças. O Curta "As Aventuras de Olímpio Mundo e Gaia na ecologia" promove uma

reflexão para a preservação do meio ambiente de forma lúdica, através de um filme que educa e diverte.

204795 - Cabeça de Ovo e o DNA galináceo

API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 14.026.079/0001-34

Processo: 01400004786202046

Cidade: Belo Horizonte - MG;

Valor Aprovado: R$ 199.999,95

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Resumo da Proposta Cultural: Realização do curta-metragem de animação

infantil intitulado "Cabeça de Ovo e o DNA galináceo". O projeto prevê todas as etapas de produção do

projeto, do desenvolvimento, passando pela pré-produção, produção, finalização e, por fim, a distribuição.

Produto principal: Produção de filme animação, curta-metragem, com a duração aproximada de 7

minutos,finalizado em 4K.Tema: Trata-se de um filme de humor e aventura sobre um garoto que precisa

encontrar uma nova peça para a sua máquina decodificadora do DNA de sua galinha. Produto secundário:

Palestra gratuita na rede pública de ensino da cidade de Belo Horizonte, para alunos e professores. Na

palestra serão abordados temas específicos de cada departamento criativo envolvido na produção do

curta metragem e o detalhamento do processo de produção. O objetivo é despertar o interesse dos

presentes para o cinema de animação e revelar a sua importância artística e cultural.

204796 - VIDEOCLIPE MERCADO CENTRAL

EDGARD BESSA BATISTA

CNPJ/CPF: 040.334.476-01

Processo: 01400004787202091

Cidade: Belo Horizonte - MG;

Valor Aprovado: R$ 199.723,15

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Este projeto consiste na produção de um curta metragem documental, em

formato FULL HD, com finalização em até 15 minutos, do Mercado Central de Belo Horizonte. O projeto

prevê ainda a realização de contrapartida social, com palestras em escolas públicas.

204797 - CINE POP 2021

Cineclube Cauim



CNPJ/CPF: 51.820.371/0001-50

Processo: 01400004788202035

Cidade: Ribeirão Preto - SP;

Valor Aprovado: R$ 399.656,40

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: CINE POP 2021 é um projeto de Difusão de Acervo Audiovisual e de

Formação de Público para o Cinema. A ser realizado no período que vai de Janeiro de 2021 a Janeiro de

2022, tem como objetivo dar acesso ao cinema a 91.250 mil pessoas, através de 365 Sessões de Cinema,

apresentando ao público no mínimo 20 (Vinte) filmes.O Projeto contempla ainda o transporte de parte do

público, através de 365 (trezentos e sessenta e cinco) viagens.

204798 - 24º Festival de Cinema Judaico de São Paulo

Associação Brasileira a Hebraica de São Paulo

CNPJ/CPF: 61.139.911/0001-99

Processo: 01400004789202080

Cidade: São Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 362.788,80

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Realização do 24º Festival de Cinema Judaico via streaming, apresentando

grandes filmes on-line e gratuitos em 60 dias de evento. Além disso, serão realizados debates com

convidados através de encontros, também on-line, com acesso aberto e gratuito. Enquanto medida de

Contrapartida Social, prevê-se o desenvolvimento de debates e rodas de conversa sobre cinema judaico,

voltadas para discentes da rede pública da ensino.

204799 - MATILDA - produção de curta-metragem em animação

POLEN ESTUDIO DE ANIMACAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 13.167.621/0001-06

Processo: 01400004790202012

Cidade: Belo Horizonte - MG;

Valor Aprovado: R$ 154.871,65

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Produção de curta-metragem infantil, em animação 2D (com cenários 3D e

personagens 2D, mas finalização em 2D), de 8 minutos, colorido e digital. Este filme é o 3º e último da

trilogia "Primeiras Impressões", todos com protagonistas infantis, cujo tema, desta vez, é a perda, a morte

de um ente querido pela criança. Em "Matilda", uma menina negra, de quatro anos, deficiente física, precisa

aprender a lidar pela primeira vez com o sentimento da perda da amiguinha Matilda, uma formiga saúva. A

saída final do curta para exibição em festivais e sua comercializaçao será em digital/virtual, no formato: 4K

UHD, 23,976 fps e som stereo 48 KHZ.

204800 - CONTESTADO - A Guerra Esquecida

DIALETO POLODOC PRODUCOES SOCIO-CULTURAIS LTDA

CNPJ/CPF: 24.009.909/0001-79

Processo: 01400004791202059

Cidade: Indaiatuba - SP;

Valor Aprovado: R$ 599.999,40

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020



Resumo do Projeto: Propomos um projeto de um Documentário, de MÉDIA-METRAGEM, com 26

minutos, totalmente gravado, editado e finalizado em 4k e intitulado "Contestado - A Guerra Esquecida"

(produto Principal), o primeiro filme baseado em uma trama épica real, escrita pelo destino sobre a maior e

mais sangrenta guerra camponesa, esquecida pela história do Brasil. A CONTRAPARTIDA SOCIAL se dará

em forma de transformar todo o conteúdo em DVD e PALESTRAS.

204801 - Dani da Lua

CABORE PRODUTORES ASSOCIADOS LTDA

CNPJ/CPF: 25.094.170/0001-03

Processo: 01400004792202001

Cidade: Natal - RN;

Valor Aprovado: R$ 199.999,79

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: O projeto "Dani da Lua" visa a realização de um curta-metragem de

animação direcionado ao público infantil. O filme traz discussões relevantes sobre preservação ambiental

e representatividade de pessoas com deficiências. Atrelado ao curta-metragem, o projeto inclui a

produção de um livro infantil que traz detalhes sobre a história de Dani, o primeiro menino a nascer na Lua.

Produto principal: Produção de filme de animação / curta-metragem / 7min / Finalização em 2K / Tema:

preservação ambiental e representatividade de pessoas com deficiências Produto secundário: Livro infantil

204802 - Videoclipe Amor Secreto

WALISSON GERALDO DA SILVA

CNPJ/CPF: 039.733.466-40

Processo: 01400004793202048

Cidade: Formiga - MG;

Valor Aprovado: R$ 199.072,50

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Este projeto consiste na produção de um curta metragem com gravação do

videoclipe da música autoral do proponente, AMOR SECRETO, pela dupla Delmir e Delmon. O formado

será em Full HD e edição até 6 minutos.. O projeto prevê ainda a realização de palestras de contrapartida

social.

204803 - 29º FESTIVAL MIX BRASIL DE CULTURA DA DIVERSIDADE

Associação Cultural Mix Brasil

CNPJ/CPF: 04.127.580/0001-33

Processo: 01400004794202092

Cidade: São Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 599.402,43

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Realização da 29º edição do Festival Mix Brasil na cidade São Paulo / SP no

período de 10 a 21 de Novembro de 2021. Com exibição de aproximadamente 110 filmes entre brasileiros e

internacionais. O evento conta ainda com espetaculos teatrais, shows musicais, literatura, games,

laboratório audiovisual, oficina de formação e conferencia. Media de 15 sessões diarias com entrada franca

parcial.O evento será presencial com 15% da programação on-line.

204809 - Caridade em Chamas

Antonio Francisco Pereira de Araujo ME

CNPJ/CPF: 18.146.683/0001-55

Processo: 01400004800202010



Cidade: Joinville - SC;

Valor Aprovado: R$ 598.752,00

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Realizar a produção do documentário "Caridade em Chamas", baseado na

história verídica vivenciada por integrantes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Dar vida e eternizar

nas telas esse episódio marcante na história da Corporação. Minutagem: 30 minutos. Formato de

finalização: MP4, DCP em resolução 1920x1080. Classificação indicativa: LIVRE.

204810 - FEED DOG BRASIL 2021 - Festival Internacional de Documentários de Moda

In Brasil Produção Cultural Ltda

CNPJ/CPF: 62.446.224/0001-89

Processo: 01400004801202056

Cidade: São Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 395.943,68

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: FEED DOG BRASIL é um festival de cinema dedicado a documentários

sobre o universo da moda. O evento será realizado em São Paulo (SP), com cerca de 15 títulos nacionais e

estrangeiros, inéditos no circuito comercial brasileiro. Além dos filmes, haverá palestras, debates e oficinas,

provocando reflexão entre as linguagens do cinema e da moda. Esta nova edição do evento será realizada

de forma presencial, em julho de 2021.

204811 - As Aventuras de Tita

Viu Cine Comunicação Ltda

CNPJ/CPF: 18.274.744/0001-60

Processo: 01400004802202009

Cidade: Recife - PE;

Valor Aprovado: R$ 198.660,00

Prazo de Captação: 07/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Realização de um curta-metragem em animação 2D colorida com até 11

minutos, finalizado em full HD (1920x1080), chamado "As Aventuras de Tita". A história mescla lendas e

paisagens nordestinas a fim de chamar atenção para a preservação da Ararinha Azul, ave endêmica dessa

região e seriamente ameaçada de extinção.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


