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

PORTARIA Nº 730, DE 11 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 a(s) alteração(ões) da(s) razão(ões) social(ais) do(s) proponente(s) abaixo

relacionado(s):

PRONAC: 193404 - Festival VerboGentileza, publicado na portaria nº 0684/19 de 25/11/2019,

no D.O.U. de 26/11/2019.

Onde se lê: Do Brasil Projetos e Eventos Ltda

Leia-se: Do Brasil Live Marketing S.A.

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

PRONAC: 192971 - Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Plano Anual 2020, publicado na

portaria nº 0637/19 de 25/10/2019, no D.O.U. de 29/10/2019, para Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

- Plano Bianual 2020/2021.

PRONAC: 201808 - Naturezas Imersivas (título provisório), publicado na portaria nº 0260/20 de

07/04/2020, no D.O.U. de 08/04/2020, para Naturezas Imersivas.

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

PRONAC: 184024 - FESTIVAL ARTE NO PARQUE, publicado na portaria nº 0659/18 de

18/10/2018, no D.O.U. de 19/10/2018.

Onde se lê: Realizar eventos multiculturais gratuitos e abertos à comunidade, em espaços

públicos (parques da cidade). O projeto consiste em um festival musical, denominado FESTIVAL ARTE NO

PARQUE, contando com apresentações de orquestra, corais, sarau poético e mostra de danças. Levará ao

palco artistas e grupos locais, valorizando e promovendo a cultura regional. O festival contará, ainda, com

apresentações artísticas de reconhecimento nacional. Oficinas de dança também serão desenvolvidas

após o festival, em escolas públicas e casas de acolhimento a pessoas idosas e com deficiência.

Leia-se: Realizar evento multicultural, em versão digital, totalmente aberto e gratuito à

comunidade, em formato de Lives e de Drive-In Show, na cidade de Santa Cruz do Sul - RS. O projeto

consiste em um festival musical, denominado ARTE NO PARQUE, contando com apresentação de

orquestra, corais, sarau poético, batalha de rimas e mostra de danças. Também levará ao palco artistas e

grupos locais, valorizando e promovendo a cultura regional. O Festival contará, ainda, com apresentação

artística de reconhecimento nacional. Oficinas de Dança serão realizadas com estudantes de escolas da

rede pública de ensino do município, com intuito de consolidar as expressões artísticas e culturais com

públicos diversos, contribuindo também para os processos de ensino-aprendizagem durante o período da

Pandemia da Covid-19.

Art. 4.º - Tornar sem efeito a publicação referente a prorrogação de prazo de captação do

Projeto Festival Cinegastroarte Itinerante - Pronac: 18-0907 na Portaria nº 0696/2020 de 02/12/2020,

publicada no D.O.U. de 03/12/2020, Seção 1.

Art. 5.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


