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

PORTARIA Nº 2, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

O(A) 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

210031 - Felícia e os Super-Resíduos do Bem

POLEN ESTUDIO DE ANIMACAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 13.167.621/0001-06

Processo: 01400000031202153

Cidade: Belo Horizonte - MG;

Valor Aprovado: R$ 199.572,45

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

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

personagens 2D, mas finalização em 2D), de 11 minutos, colorido e digital. Menina descendente oriental e

com deficiência física luta ao lado de quatro super-heróis recicláveis para defender o Planeta do lixo. Os

quatro heróis, antes bonecos reciclados feitos por Felícia, ganham vida na passagem de um meteoro e se

juntam à sua criadora na luta contra o General Chorume e o Capitão do Lixo. A saída final do curta para

exibição em festivais e sua comercializaçao será em digital no formato: 4K UHD, 23,976 fps e Som stereo

48 KHZ.

210115 - Chorinho de Felicidade

Lúdico Produções Artísticas Ltda.

CNPJ/CPF: 00.756.404/0001-00

Processo: 01400000115202197

Cidade: Rio de Janeiro - RJ;

Valor Aprovado: R$ 199.994,97

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Produção do Curta Metragem de Animação - 2D - "Chorinho de Felicidade",

duração 12 minutos,formato Full HD,exibição- em plataforma de Streaming - Toutube - pelo prazo de seis

meses. O filme cria animações divertidas para 5 chorinhos de importantes compositores do gênero como

Chiquinha Gonzaga, Joaquim Calado, Zequinha de Abreu, Pixinguinha (a confirmar) e Ernesto Nazareth. O

filme não tem textos falados, sendo a narrativa feita através das animações inspiradas nas canções. A

menina Clarinha está ao piano, e seu canário canta na gaiola. O gato da família espreita o passarinho.

Quando a menina sai, o gato avança sobre a gaiola que cai no chão e a porta se abre. O pássaro foge.

Vendo a tristesa da menina o gato ajuda a encontrar o passarinho que estava nas árvores do quintal.Clara

percebe que o canarinho está mais feliz em liberdade. A partir daí a gaiola ficará sempre aberta para o

pássaro ir e vir quando quiser! - Classificação etária Livre



210116 - Permissão ( Curta Musical de Animação 3D)

RODRIGO FREITAS LEITE PINTO 13837783707

CNPJ/CPF: 31.786.802/0001-00

Processo: 01400000116202131

Cidade: Niterói - RJ;

Valor Aprovado: R$ 189.062,50

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Permissão é um curta musical escrito e dirigido por Rodrigo Auad. O projeto

contempla a animação 3D de forma a estimular a felicidade e a persistência por meio de uma narrativa

lúdica, subjetiva e vitoriosa. Além da animação cinematográfica em si, o projeto também contemplará a

inscrição do produto brasileiro em festivais de cinema, presença forte na internet, assim como oficinas de

animação gratuitas para as escolas para que as crianças tenham acessos às ferramentas de estudo e

práticas poéticas, musicais, narrativas assim como iniciação sobre o conceito do audiovisual de roteiro e

storyboard em prol do desenvolvimento da imaginário criativo e social.O curta Permissão é uma história de

superação, felicidade, união, e leveza, que se apropria de obstáculos e vitórias da vida para contar a

história dos protagonistas. A película terá a duração de aproximadamente 7 minutos mais os créditos. E

terá como principal formato o 4k para veiculação no YouTube.

210117 - Fairans - Transformação através da Música

Ronaldo José de Espindula

CNPJ/CPF: 902.465.359-20

Processo: 01400000117202186

Cidade: Joinville - SC;

Valor Aprovado: R$ 78.223,75

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Produzir um Documentário que transmita através de depoimentos, todas as

transformações que ocorrem no indivíduo, direta e indiretamente, através da música, tendo como pano de

fundo uma Banda que não transita nas mídias Tradicionais. Duração: 30 minutos Formato: Full HD

Classificação livre

210118 - Catadoras do Brasil

Maré Produções Culturais Eireli ME

CNPJ/CPF: 22.056.319/0001-71

Processo: 01400000118202121

Cidade: Salvador - BA;

Valor Aprovado: R$ 412.681,50

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Catadoras do Brasil é um media-metragem com duração de 25mim

linguagem de documentário. O filme busca contar histórias de mulheres, que através da reciclagem,

promovem a transformação social em suas comunidades e em suas vidas. A série tem na sua equipe

composta majoritariamente por mulheres com experiência em audiovisual e jornalismo. O média-

metragem documentário será em formato Full HD.

210119 - CINEFOOT- FESTIVAL DE CINEMA DE FUTEBOL

Instituto Brasileiro de Estudos de Festivais Audiovisuais - IBEFEST

CNPJ/CPF: 10.576.820/0001-80

Processo: 01400000119202175

Cidade: Rio de Janeiro - RJ;



Valor Aprovado: R$ 375.718,75

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: O presente projeto tem por objetivo a realização da 12ª edição do

CINEFOOT‐ Festival de Cinema de Futebol, uma iniciativa cultural singular e inovadora. O festival objetiva

reunir as principais obras audiovisuais nacionais e internacionais sobre a temática futebol. Trata‐se do

único festival de cinema de filmes de futebol do Brasil e pioneiro na América Latina. O festival possui uma

programação prevista para duas sessões diárias durante seis dias, estimando exibir 40 títulos entre curtas

e longas, e expectativa de alcançar o número dedois mil espectadores com entrada franca.

210120 - Carne Humana

ROSARIO STUDIO FILMAGENS, PRODUCOES E DISTRIBUICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA

CNPJ/CPF: 34.920.274/0001-10

Processo: 01400000120202108

Cidade: Rio de Janeiro - RJ;

Valor Aprovado: R$ 199.596,02

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Produzir um curta-metragem de terror chamado Carne Humana com

duração de 15 minutos com resolução em 4k , para assim estimular a regionalização da produção cultural

e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais. Esse projeto tem como

finalidade apresentar o projeto de Curta-metragem Carne Humana e a sua única finalidade de criar isso é a

arte em si. Aonde terá um cunho e estética artística brasileira.

210121 - A briga do cachorro com a Onça

WALDIR GOUVEIA DA SILVA CALADO JUNIOR

CNPJ/CPF: 025.172.254-60

Processo: 01400000121202144

Cidade: Fernando de Noronha - PE;

Valor Aprovado: R$ 199.949,20

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Realizar um Doc, 15 min., formato de finalização/resolução do vídeo 4K,

sobre as interrelações, trocas simbólicas e afinidades culturais estabelecidas por descendentes de árabes

e de judeus habitantes de Caruaru/PE, levando-se em conta a permanência de alguns importantes

hábitos, usos e costumes desses indivíduos na localidade.

210122 - Tati e May - Pra Recomeçar

MAILLINE PASSOS ARAUJO LOPES

CNPJ/CPF: 040.103.191-86

Processo: 01400000122202199

Cidade: Brasília - DF;

Valor Aprovado: R$ 199.584,00

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: O projeto propõe a produção do videoclipe "Pra Recomeçar", música autoral

da dupla Tati e May, em formato de curta-metragem, com 6 minutos de duração, filmado e finalizado em

FullHD. A trilha acompanha o desenvolvimento de um relacionamento e narra as idas e vindas do casal

apaixonado.

210123 - A Lenda do Tesouro do Padre sem Cabeça da Ilha do Mel

SOLANGE PIZZATTO DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 014.520.349-23



Processo: 01400000123202133

Cidade: Curitiba - PR;

Valor Aprovado: R$ 599.826,90

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Será um média-metragem de ficção de aprox.45 min, formato de

widescreen 16:9 resolução 4K/8K, ambientado na Ilha do Mel, no Paraná. Mostra um recorte da história do

Brasil do período pré-abolicionista, através do tráfico de escravos, de onde a lenda e a estória é proposta.

Há um pescador contador de estórias que tem como amigos crianças que passam as férias na Ilha. Uma

delas é surda. Ele conta a elas sobre a lenda do padre sem cabeça. Há um personagem surdo-mudo como

a menina, e o padre sem cabeça também se comunicará em Libras. Prevê 25 exibições em cinemas.

210124 - Filme Documental - Tecendo Histórias: A arte de Viver da Lã

Danilo César Maia de Siqueira

CNPJ/CPF: 028.276.876-90

Processo: 01400000124202188

Cidade: São Francisco de Paula - RS;

Valor Aprovado: R$ 241.789,46

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: O projeto se trata da produção do média-metragem documental Tecendo

Histórias: A Arte de Viver de Lã, do qual terá duração de 30 minutos, produção e finalização em Full HD, 24

frames por segundo (fps) e formato de tela 16:9, 35mm. O filme almeja criar uma narrativa fluida e natural,

contando as histórias dos personagens reais que trabalham no universo da lã, mas sem utilizar a técnica de

entrevista, mas sim deixar que eles ajam naturalmente executando seu ofício e afazeres cotidianos

enquanto falam sobre eles e contam suas histórias ligadas a lã. Assim o filme pretende ter uma narrativa

fluida, espontânea e poética, mais artística e dissociada da linguagem documental tradicional.

210125 - 2ª Mostra de Cinema Árabe Feminino

PARTISANE FILMES LTDA

CNPJ/CPF: 31.976.668/0001-00

Processo: 01400000125202122

Cidade: Belo Horizonte - MG;

Valor Aprovado: R$ 213.379,40

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: O projeto propõe a realização da 2ª edição da Mostra de Cinema Árabe

Feminino. Serão apresentadas aproximadamente 40 sessões de cinema de mais de 10 países árabes

diferentes, todos dirigidos por mulheres árabes. Contaremos também com de sessões comentadas,

debates e masterclass. As contrapartidas sociais serão sessões fílmicas comentadas em Universidades

Federais. Serão reunidos em um catálogo virtual(com cerca de 250 págs) informações sobre os filmes,

além de entrevistas e ensaios de autores nacionais e internacionais que apresentam uma discussão

pertinente sobre o cinema realizado por mulheres árabes. Haverá a construção de uma plataforma on-line

em que possam ser disponibilizados filmes que serão exibidos na mostra, a iniciativa se deve a situação do

COVID-19 que pode impossibilitar a ocupação de toda a capacidade da sala de cinema. As sessões

comentadas debates e masterclass também serão disponibilizados on-line.

210127 - Maréu - Curta-metragem

CASEIRAS PRODUÇOES CULTURAIS LTDA

CNPJ/CPF: 15.781.381/0001-60

Processo: 01400000127202111

Cidade: Rio de Janeiro - RJ;



Valor Aprovado: R$ 199.999,27

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Esta proposta consiste na realização do curta-metragem animado "Maréu",

de Nicole Schlegel. Com 8 minutos de duração, o filme é composto por animação tradicional 2D e stop

motion. Tendo como público-alvo a primeira infância, o filme explora a relação da menina Maréu com o

mar e com o céu. Além do filme, em caráter de contrapartida social realizaremos a exibição do filme em

escola pública, seguida de conversa com a equipe.

210128 - Coreiros - por entre Rios e Ruas

Vilalobos Empreendimentos Sociais SS Ltda ME

CNPJ/CPF: 54.284.294/0001-50

Processo: 01400000128202166

Cidade: Brasília - DF;

Valor Aprovado: R$ 598.913,82

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

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

aproximada de 60 minutos, finalizado em 4k, sobre a história dos ritmos tradicionais maranhenses,

contendo imagens de arquivo, depoimentos e show com execução de músicas que representam as

histórias e culturas relatadas.

210129 - Contraponto

PAULO TAYLOR DE FREITAS MENDONÇA

CNPJ/CPF: 262.701.610-53

Processo: 01400000129202119

Cidade: Porto Alegre - RS;

Valor Aprovado: R$ 199.996,50

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Produçao de um média-metragem documental com duração de 40

minutos formato e resolução 4 K,sobre a obra poético-musical "Contraponto" que completa 25 anos de

sucesso no sul do Brasil. De autoria de compositores do Rio Grande do Sul, surgiu num encontro de

compositores, espécie de labratório musical, vindo a se consagrar vencedora do certame. Posteiormente

foi considerada a canção mais popular de um festival universitário. Ao ser gravada por um de seus

compositores alcançou sucesso no sul. Atualmente possui 15 regravações, inclusive em espanhol.

Oaudiovisual vai contar sua história desde sua criação e imortalizá-la no mundo digital.

210130 - POUPE, ORGANIZE, ECONOMIZE

Sancell Produções e Eventos Ltda EPP

CNPJ/CPF: 13.316.154/0001-39

Processo: 01400000130202135

Cidade: Campinas - SP;

Valor Aprovado: R$ 599.603,77

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Produção e circulação de um filme de ficção e comédia, média-metragem,

com duração de 50 minutos, formato de finalização/resolução do vídeo em Full HD, que será distribuído

de forma gratuita em canais de internet como Youtube. Abordará temas do nosso dia a dia, com foco na

educação financeira e o planejamento da vida financeira, se preparar os jovens para a vida adulta.

210131 - Mostra Humberto Mauro - O Pai do Cinema Brasileiro

DI MAURO CULTURA E ARTE PRODUCOES ARTlSTICAS EIRELI



CNPJ/CPF: 00.061.412/0001-31

Processo: 01400000131202180

Cidade: Rio de Janeiro - RJ;

Valor Aprovado: R$ 199.760,00

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: O projeto "Mostra Humberto Mauro - O Pai do Cinema Brasileiro" é uma

mostra audiovisual itinerante que irá percorrer cidades brasileiras. O projeto da mostra inclui: a exibição do

filme longa-metragem documentário "Humberto Mauro" de André Di Mauro e a exibição dos filmes longa-

metragens dirigidos por Humberto Mauro: "Tesouro Perdido", "Brasa Dormida" e "Sangue Mineiro". A

importância de uma mostra audiovisual desvelando a vida e a obra do cineasta pioneiro Humberto Mauro

considerado "o pai do cinema brasileiro" é inerente à própria história do cinema no Brasil e certamente irá

inspirar novas gerações. A mostra vai acontecer em 4 cidades: Volta Grande (MG), Cataguases (MG), Belo

Horizonte (MG) e Nova Friburgo (RJ) em cada cidade acontecerão 4 sessões de quinta a domingo (1 sessão

por dia).

210132 - O REI DO BAIÃO E A PEQUENA GUARDIÃ

MARIA LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 032.520.634-17

Processo: 01400000132202124

Cidade: Granito - PE;

Valor Aprovado: R$ 199.989,02

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Produção de filme gênero animação curta metragem, com a duração de até

10 minutos, formato de finalização/resolução do vídeo em Full HDcom a temática da cultura do forró Pé

de Serra e do resgate e preservação da sua matriz musical, através de uma abordagem simples que trás

Luiz Gonzaga como personagem animada.

210133 - Cine Cerro Branco

PAMELA DAIANE TRINDADE MARTINS

CNPJ/CPF: 017.981.000-61

Processo: 01400000133202179

Cidade: São Leopoldo - RS;

Valor Aprovado: R$ 198.380,92

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: O objetivo do projeto é realizar a 1º Edição do CINE CERRO BRANCO. Com

10 dias de exibição de filmes nacionais, internacionais e curtas-metragens gaúchos, gratuitos para a

população de Cerro Branco, no interior do Rio Grande do Sul.

10134 - Mineiridade(s): memórias e registros do patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais

AGENCIA DE INICIATIVAS CIDADAS

CNPJ/CPF: 02.291.981/0001-07

Processo: 01400000134202113

Cidade: Belo Horizonte - MG;

Valor Aprovado: R$ 600.075,00

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Produzir um documentário de média metragem no formato MP4, 1080

pixels, com duração de 40 minutos, para o registro e difusão das manifestações culturais; saberes; ofícios e

modos de fazer; celebrações; formas de expressão; e lugares que componham os patrimônios culturais



imateriais das regiões do Vale do Jequitinhonha e da Serra do Caraça, em Minas Gerais. O documentário

será produzido de maneira colaborativa junto a detentores desses patrimônios e será amplamente

difundido por meio de estratégias de comunicação diversas, tais como site e assessoria de comunicação,

além da realização de exibições públicas e ações de formação de plateia (contrapartida social) em todas

as localidades participantes.

210135 - Casa na Árvore

Lorayne de Barros Claudino ME

CNPJ/CPF: 21.393.022/0001-39

Processo: 01400000135202168

Cidade: Curitiba - PR;

Valor Aprovado: R$ 197.524,80

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: O produto principal é um curta metragem de animação chamado Casa na

Árvore com duração de 12 minutos que aborda de forma direta a relação do ser humano com a natureza.

Através de um menino de 6 anos - e seu tataravô - vamos entender a importância de perceber o meio

ambiente como parte de nós e as consequências que ocorrem quando o negligenciamos. Buscamos trazer

à tona temas como autocuidado, preservação do meio ambiente e alimentação saudável. O filme será

finalizado em Full HD. O produto secundário éa contrapartida social. Serão feitas palestras em escolas e

universidades públicas referentes ao processo de criação da animação, incluindo a exibição da obra.

Estima-se realização de no mínimo 3 palestras com 20 pessoas (alunos e professores) emlocaiscomo a

Unespar, UFPR, Colégio Estadual do Paraná, entre outros. A carga horária de cada apresentação será de

duas horas + exibição do filme e será ministrada pela equipe de animação da Smart Diseños junto do

diretor Guilherme Lepca.

210136 - Xubitz, o Guepardo

GUATEMALA CINEMATOGRAFICA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 05.278.173/0001-90

Processo: 01400000136202111

Cidade: São Paulo - SP;

Valor Aprovado: R$ 200.000,00

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021

Resumo do Projeto: Realizar um curta-metragem intitulado Xubitz, o Guepardo. Destinado ao

público da primeira infância, utilizando-se principalmente da técnica stop motion com animação de

bonecos, mas também de animação em 2D. Baseado no conto infantil "Xubitz, o Guepardo" de Fádhia

Salomão. Além da confecção, produção e finalização do curta-metragem Xubitz, o Guepardo, o projeto tem

como objetivo a difusão da animação em escala nacional e internacional voltada para o público da

primeira infância, a exibição e lançamento em plataformas de streaming e a inclusão de audiodescrição. O

curta-metragem tem aproximadamente 10 minutos e será finalizado em Full HD, 4K e DCP.

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE.

ANEXO II - Artigo 26

210126 - A Itália Jovem no Brasil

Thaina Azzolini

CNPJ/CPF: 080.949.459-07

Processo: 01400000126202177

Cidade: Francisco Beltrão - PR;

Valor Aprovado: R$ 89.832,60

Prazo de Captação: 15/01/2021 à 31/12/2021



Resumo do Projeto: Através da produção de websérie documental em formato HD com 6 (seis)

episódios e duração média de 30 (trinta) minutos cada, este projeto tem por finalidade atrair jovens às

práticas culturais italianas, mostrando empreendedores que mantiveram seus trabalhos em torno às

tradições familiares, mesclando música, gastronomia e pontos turísticos italianos no sul do Brasil.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


