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

PORTARIA N.º 737, DE 16 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 I

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

204765 - Levity

Kabuki Produções Artísticas Ltda

CNPJ/CPF: 08.541.572/0001-90

Processo: 01400004756202030

Cidade: São Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 998.951,80

Prazo de Captação: 17/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: LEVITY não é teatro, musical nem circo, mas a mistura de todas estas artes

para entregar ao público uma experiência multi linguagem inesquecível. Seguindo algumas tendências

mundiais - destaca-se o teatro imersivo nova iorquino - aperfeiçoa-se aqui o conceito de experiência

artística e gastronômica. O público ao invés de comprar pipocas, refrigerantes e algodão doce (sugestões

clássicas nos espetáculos), poderá - se assim optar e desfrutar, simultaneamente ao espetáculo, de um

jantar completo desenvolvido por um chef dentro da gastronomia molecular. O cardápio une as ações, de

modo que o jantar ajude na narrativa do espetáculo, uma vez que cada elemento da "peça" será

transposto e ressignificado na culinária. O projeto concede, ainda, como contrapartida, um aprendizado na

área de produção a estudantes durante seu processo de montagem, além de workshops gratuitos de

produção e interpretação e seu acesso - dentro de um percentual - gratuito.

204836 - TEATRO INFANTIL ULTRA

PORTO ARQUITETURA E CULTURA EIRELI

CNPJ/CPF: 10.567.528/0001-09

Processo: 01400004827202002

Cidade: São Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 998.464,89

Prazo de Captação: 17/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Itinerar por cidades do Brasil peça teatral infanto-juvenil de temática

relacionada aos temas do nosso cotidiano, bem como desenvolvimento de palestras sobre artes cênicas

como medida de Contrapartida Social. Classificação livre.

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )

204680 - LICEU DE ARTES E OFÍCIOS CLÁUDIO SANTORO - UNIDADE ENVIRA



AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC

CNPJ/CPF: 13.659.617/0001-65

Processo: 01400004671202051

Cidade: Manaus - AM;

Valor Aprovado: R$ 277.937,00

Prazo de Captação: 17/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: O projeto consiste na continuação das atividades artísticas formativas do

Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro - Unidade Envira. O Liceu iniciou suas atividades em 2020, com

cursos de violão, bateria, teclado, contrabaixo, canto, musicalização em flauta infantil, iniciação teatral,

teatro para crianças, dança para crianças e danças brasileiras. Na perspectiva de aprimorar o atendimento

aos munícipes e considerando a pandemia do novo corona vírus, a COVID-19, o planejamento procurou

atender a todas as normas de segurança e saúde orientadas pela Organização Mundial da Saúde - OMS e

protocolos do Governo do Estado do Amazonas. Os cursos serão oferecidos gratuitamente à população e

terão como público-alvo crianças e adolescentes matriculados nas redes estadual e municipal de ensino.

Compreendendo a necessidade de dar condições de acessibilidade à população envirense, o Liceu

pretende realizar um curso de Libras para capacitação de seus colaboradores. Como contrapartida social

o projeto realizará apresentações artístico-didáticas em escolas públicas do município, com os alunos dos

núcleos de Música, Dança e Teatro do Liceu, além de uma palestra em cada escola com a temática "Os

cursos de formação artística do Liceu e perspectivas de futuro".

204683 - ORQUESTRA SOLIDARIEDADE - XV EDIÇÃO

Fundação Solidariedade

CNPJ/CPF: 81.652.513/0001-89

Processo: 01400004674202095

Cidade: Campo Magro - PR;

Valor Aprovado: R$ 652.503,72

Prazo de Captação: 17/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: Através do ensino da Música, oportunizar o aprendizado teórico e prático

instrumental e o aperfeiçoamento técnico musical dos alunos em diversos níveis, assim como o contato

dos educandos com renomados compositores da música instrumental clássica, erudita e popular. O

Projeto "Orquestra Solidariedade - XV Edição", visa a continuidade do ensino musical iniciado em 2004,

atendendo crianças, adolescentes e jovens gratuitamente. Serão realizados ensaios individuais e coletivos

para educandos, visando a montagem de concerto instrumental, com a Orquestra Solidariedade,

corporação formada por músicos convidados e alunos do projeto, para a realização de apresentações

itinerantes com o acesso do público totalmente gratuito. Em sua proposta, o projeto propõe ainda um olhar

diferente para música instrumental, usando o acesso à rede mundial de computadores para a formação

teórica e instrumental dos alunos.

204752 - Encontro do violão brasileiro

Nó de Rosa Produções Ltda.

CNPJ/CPF: 06.216.994/0001-64

Processo: 01400004743202061

Cidade: Belo Horizonte - MG;

Valor Aprovado: R$ 460.856,25

Prazo de Captação: 17/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: O projeto Encontro do Violão Brasileiro, em sua primeira edição, propõe

uma programação especial sobre o violão popular brasileiro em quatro cidades brasileiras. Dirigido pelo

pesquisador, violonista, compositor e arranjador Thiago Delegado, o Encontro é uma homenagem à escola

de violão popular do país, o violão solo e duo, de modo especial, e também à música instrumental



brasileira. Serão realizadas apresentações musicais no formato solo, duo ou trio de violões nas quatro

cidades. Haverá também realização de uma oficina/workshop de violão, no formato online, com o artista

Thiago Delgado.

204851 - NALATA - Festival Internacional de Percussão

Associação Pracatum Ação Social - APAS

CNPJ/CPF: 03.464.002/0001-20

Processo: 01400004842202042

Cidade: Salvador - BA;

Valor Aprovado: R$ 807.099,48

Prazo de Captação: 17/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: O NALATA 2º Festival Internacional de Percussão tem direção e curadoria

do artista e percussionista Carlinhos Brown, e reunirá artistas/grupos do Mundo Atlântico Negro. O festival

contemplará três estilos da percussão contemporânea: de Rua, de Efeito e Eletrônica, apresentando a

diversidade e a originalidade da música instrumental percussiva, fortalecendo o posicionamento de

Salvador como centro de produção, difusão e intercâmbio dessa arte. Na grade, estão contempladas

apresentações musicais, exposição de instrumentos e Workshop.

204998 - Projeto Música, Maestro!

Corporação Musical Banda São Sebastião

CNPJ/CPF: 19.209.733/0001-69

Processo: 01400004989202032

Cidade: Brumadinho - MG;

Valor Aprovado: R$ 186.167,50

Prazo de Captação: 17/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: O projeto "Música, maestro!" consiste na valorização da música na cidade de

Brumadinho e Mário Campos, através da Banda de música, formação musical muito forte na região. O

projeto destina-se a criação de oficinas de iniciação musical na cidade de Mário Campos para posterior

criação de Banda de música local, e apresentações musicais em todo o municipio de Brumadinho e Mário

Campos realizados pela Banda São Sebastião de Brumadinho. Logo, os produtos são cursos de oficinas de

música, apresentações musicais e contrapartidas sociais.

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

204654 - Água - título provisório

Arquiprom Ltda

CNPJ/CPF: 43.306.224/0001-39

Processo: 01400004645202023

Cidade: São Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 721.368,45

Prazo de Captação: 17/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: O projeto "Água" (título provisório) prevê a realização de uma exposição

sensorial itinerante e interativa que aborde o tema água sob o ponto de vista cultural, histórico e artístico; a

realização de oficinas artísticas em cada cidade visitada pela itinerância; e palestras destinadas à docentes

da rede pública enquanto medida de Contrapartida Social.

204820 - Artesanias Contemporâneas

CNPJ/CPF: 28.954.431/0001-06

Processo: 01400004811202091

Cidade: Fortaleza - CE;



Valor Aprovado: R$ 200.000,00

Prazo de Captação: 17/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: "Artesanias Contemporâneas" trata-se de cursos itinerantes de criação de

coleções artesanais (colab's), aproveitando a expertise da tipologia que o grupo de artesanto local possua

com o direcionamento para peças que estejam "in voga".

ÁREA: 9 MUSEUS E MEMÓRIA (Artigo 18 , § 1º )

204740 - Plano Anual de Atividades do Museu das Minas e do Metal - 2021

Associação Mantenedora do Museu das Minas e do Metal

CNPJ/CPF: 12.022.605/0001-62

Processo: 01400004731202036

Cidade: Belo Horizonte - MG;

Valor Aprovado: R$ 3.558.146,41

Prazo de Captação: 17/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: A proposta visa garantir os recursos necessários à execução do conjunto de

atividades do MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal, programadas para o ano de 2021, referentes aos

seus programas Educativo, Artístico, Cultural e de Salvaguarda do Patrimônio Cultural, que engloba o

acervo e a edificação histórica que o abriga, além de Desenvolvimento das Atrações Tecnológicas, assim

como a sua manutenção, contemplando itens concernentes a recursos humanos, materiais, equipamentos

e serviços, que viabilizem o seu pleno funcionamento, e, por conseguinte, a excelência de seus serviços e

atendimento ao público.

ANEXO II

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 26)

204963 - Projeto Cultural e Educativo da Expografia do Museu Boulieu

Aurum Produção e Eventos LTDA

CNPJ/CPF: 04.338.189/0001-88

Processo: 01400004954202001

Cidade: Ouro Preto - MG;

Valor Aprovado: R$ 2.536.142,50

Prazo de Captação: 17/12/2020 à 31/12/2020

Resumo do Projeto: O Museu Boulieu será inaugurado em 2021. A restauração do prédio e a

implantação do Museu foram patrocinado pela VALE, entre os anos de 2018 a 2020, através da Lei de

Incentivo à Cultura, art. 18. Construído como museu de arte barroca, propõem-se à compreensão e

salvaguarda da coleção em toda sua amplitude material e imaterial. Elaborado por três eixos temáticos

abrange os aspectos cultural, educativo e patrimonial da expografia do acervo.

ÁREA: 5 PATRIMÔNIO CULTURAL (Artigo 26)

204750 - Centro Cultural Mata Ciliar

STR ESTRUTURA PARA FILMES E EVENTOS S/S LTDA - EEP

CNPJ/CPF: 07.994.291/0001-20

Processo: 01400004741202071

Cidade: São Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 27.835.036,00

Prazo de Captação: 17/12/2020 à 31/12/2020



Resumo do Projeto: Propomos a costrução de um Centro de Cultura multifuncional, dentro da

Associação Mata Ciliar, localizada em Jundiaí, Municipio de São Paulo. Será construído um espaço

integralmente dedicado a cultura que ira sediar, desenvolver e disseminar atividades artísticas e as

relacionadas à arte-educação, teatro, educação ambiental, valorização da cultura indígena entre inúmeras

atividades, procurando utilizar como matéria prima os elementos existentes na natureza. Como foco

teremos a economia criativa, saberes manuais, sempre alinhados com as inovações tecnológicas. O Centro

Cultural será dotado de toda infraestrutura física e técnica para abrigar manifestações artisticas e cuturais,

em toda a sua diversidade, contribuindo para o desenvolvimento da cidade, de toda a região e de seus

cidadãos. Nesse modulo, destina-se ao custeio do projeto arquitetônico e complementares como projeto

para acessibilidade, bem como a execução das obras físicas.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


