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Resumo do Projeto: Tetear - 5ª edição é um projeto que
pretende realizar a montagem e apresentação pública de espetáculos
como resultado de uma formação artística. Esta formação consiste
num conjunto de cursos artísticos oferecidos a crianças e jovens
cadastrados em projetos sociais e escolas públicas de Campo Largo
(PR). Os cursos oerecidos são Dança moderna, circo, dança de rua,
artes plásticas e percussão. Nas apresentações são explorados ele-
mentos e linguagens de cada curso e também o que existe em comum
entre eles.

154852 - TRADIÇÃO PELA RAIZ - 3ª EDIÇÃO
JOÃO BATISTA DA SILVA FRAGA - MEI
CNPJ/CPF: 20.005.224/0001-01
Processo: 01400057774201557
Cidade: Cachoeirinha - RS;
Valor Aprovado: R$ 59.893,00
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: Promover o acesso de comunidades em

situação de vulnerabilidade, e carentes de contatos culturais, ao co-
nhecimento e a prática da cultura gaúcha, como forma de inclusão
social. Serão abertas e proporcionadas 06 oficinas culturais de danças
gaúchas de salão (fandango) beneficiando 800 pessoas (crianças, ado-
lescentes e adultos). O Projeto contemplará 02 municípios gaúchos:
Cachoeirinha e Gravataí/RS

158782 - Trilha Cultural BDMG 2016
Instituto Cultural Banco de Desenvolvimento de Minas Ge-

rais - BDMG
CNPJ/CPF: 25.462.177/0001-30
Processo: 01400067947201545
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Valor Aprovado: R$ 215.925,00
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 30/12/2016
Resumo do Projeto: O projeto consiste no apoio a grupos de

teatro, circo e dança, situados em Minas Gerais a circularem com
suas mais recentes produções artísticas pelas cidades do interior de
Minas Gerais, Belo Horizonte e região metropolitana. Serão sele-
cionadas 14 propostas de circulação, por comissão julgadora inde-
pendente, que receberão recursos financeiros para cobrir as despesas
de transporte de pessoal, material cenográfico, hospedagem, alimen-
tação e serviços de terceiros. As apresentações acontecerão entre
março e dezembro de 2016 em, no mínimo, 14 cidades de Minas
Gerais.

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )
154315 - APRENDER COM INCENTIVO
Orquestra Filarmônica Amigos da Cultura Joaquinense
CNPJ/CPF: 05.693.513/0001-49
Processo: 01400044975201594
Cidade: São Joaquim - SC;
Valor Aprovado: R$ 101.460,00
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: Oferecer quinze bolsas de estudos para

15 alunos matriculados no Centro de Aprendizagem Musical que
demonstrarem destaque na afinação, ritmo, percepção e habilidade no
aprendizado de um instrumento musical.

158162 - Caçador de Sons
Patrick Almeida Cavalheiro
CNPJ/CPF: 006.314.059-41
Processo: 01400061977201548
Cidade: Florianópolis - SC;
Valor Aprovado: R$ 314.500,00
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: O Projeto Caçador de Sons objetiva

movimentar a cultura musical da cidade de Caçador através da oferta
de oficinas de música instrumental para orquestra e de técnica vocal
/ canto para coral num total de 50 vagas (gratuitamente), além de
realizar um concerto de final de ano (temática de Natal), um recital de
cordas e corais, audições didáticas, quatro apresentações de orquestra
de câmara na cidade de Caçador (SC) e região, e ainda três grandes
eventos na Temporada Cultural. Os alunos terão as modalidades de
aulas/ensaios: instrumentos de cordas (violino, viola, violoncelo, con-
trabaixo), sopro/teoria musical, canto/ técnica vocal, prática de or-
questra, e prática de canto coral (jovem/infanto-juvenil, e adulto ama-
dor). Estes segmentos dão ao projeto uma cobertura de 50 alunos
crianças, jovens/adolescentes, adultos, e idosos.

158028 - Festival de Inverno de Embu das Artes 2016
Ilimitada Cenários e Projetos Especiais Ltda
CNPJ/CPF: 14.474.767/0001-67
Processo: 01400061819201598
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 4.717.016,44
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/08/2016
Resumo do Projeto: Festival de Inverno de Embu das Artes

é um evento cultural/musical que será realizado em junho de 2016 na
Estância Turística de Embu das Artes, SP, durante três dias (um final
de semana), com grupos artísticos brasileiros de diversos gêneros da
música instrumental (erudito, jazz, choro, regional, entre outros). Se-
rão realizadas 42 (quarenta e duas) apresentações musicais totalmente
gratuitas que acontecerão em cinco espaços diferentes.

153794 - Priscilla Pach - My Jazz
Ricardo Antonio Zuniga Pacheco
CNPJ/CPF: 082.205.718-29
Processo: 01400044153201511
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 618.199,90
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: O projeto ?Priscilla Pach - My Jazz? prevê a

criação de uma turnê de música jazz instrumental em diferentes cidades
do Brasil (Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis) entre
os meses de Fevereiro a Maio/2016. Cada cidade contará com um show.

153795 - projeto roda viva
Anselmo Roberto Ramos da Rocha
CNPJ/CPF: 408.197.107-25
Processo: 01400044154201558
Cidade: Brasília - DF;
Valor Aprovado: R$ 89.880,07
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: O Projeto Roda Viva pretende instituir, ,

Encontros de Instrumentistas no Município de Valparaíso de Goiás,
com especificidade para o Entorno Sul, mais com abrangência para
todo o Distrito Federal. A intenção é criar um ambiente onde o
instrumentista, mesmo iniciante, possa mostrar o seu trabalho e com
isso abrir horizontes profissionais. A escolha deste Município para
acolher esta atividade, é que a mesma será de grande aceitação por
parte comunidade de instrumentistas de nossa cidade, que com cer-
teza, desejarão garantir presença nesta atividade, pela inexistência de
espaço cultural definido para este propósito, pela Administração Pú-
blica, e pela possibilidade da interação social e do ambiente de apren-
dizagem coletiva, propostos, com a presença de músicos de diversas
loc

158844 - Saracura In Concert
SARACURA SERVICOS MUSICAIS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 13.125.379/0001-08
Processo: 01400068015201510
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 1.243.291,00
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: O projeto "Saracura In Concert" pre-

tende levar a música de concerto (música erudita) aos hospitais de
São Paulo, em pequenas formações, ou seja, em formações de música
de câmara, com curadoria do Grupo Saracura. Os concertos serão
gratuitos e devem ocorrer no horário do almoço ou em troca de turno
dos funcionários dos hospitais a fim de atender a maior quantidade de
pessoas. O evento ocorrerá uma vez ao mês, durante dez meses, em
oito hospitais de São Paulo e será gratuito. Duração dos concertos é
de aproximadamente 1 hora. Os concertos serão registrados em áudio
e vídeo e serão disponibilizados no site do projeto.

158402 - Violão Brasileiro
Jose Augusto Vieira Domingues
CNPJ/CPF: 174.243.078-35
Processo: 01400062332201522
Cidade: Lorena - SP;
Valor Aprovado: R$ 116.728,00
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: - Realizar 20 concertos nas cidades da

região Metropolitana do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo; -
Formar uma plateia de apreciadores de música Instrumental de base
erudita, através da realização de recitais de Violão Solo e a gravação
de um CD para comercialização conforme a Lei Federal 8313/91
(Rouanet) e distribuição gratuita para escolas de música e rede de
ensino pública.

ÁREA: 4 ARTES VISUAIS (Artigo 18 , § 1º )
158637 - Exposição Ai Wei Wei
Magnetoscópio Produções Ltda
CNPJ/CPF: 07.647.467/0001-77
Processo: 01400062622201576
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 4.081.700,00
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: Este projeto tem como objetivo realizar

a exposição das obras do renomado artista chinês Ai Wei Wei, no
Pavilhão OCA, localizado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, em
2016. Suas obras já foram exibidas ao redor do mundo inteiro, e desta
vez chegam ao Brasil para expor as ideias irreverentes e o posi-
cionamento social deste artista, que pretende desenvolver um grande
projeto com grupos sociais brasileiros e assim estender sua proposta
de liberdade de expressão e de integração no Brasil.

1412294 - Imortal
VIVIANE WERDINE BOGARI AKL - ME
CNPJ/CPF: 05.027.471/0001-07
Processo: 01400080994201401
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 1.511.940,00
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: Exposição com entrada gratuita na ci-

dade de São Paulo por 2 meses com possibilidade de itinerancia para
3 cidades brasileiras, sendo que as 32 telas que compõem a exposição
serão produzidas no estilo artístico "Portrait" por Sami Akl. A escolha
das 32 imagens do piloto Ayrton Senna é baseada na sua contribuição
cultural e social para o país. Público alvo a partir dos 4 anos de idade,
todas as classes sociais. Serão realizadas 04 oficinas de artes plásticas
com inscrição gratuita para 40 adolescentes de 09 a 12 anos no
Estado de São Paulo. Distribuição gratuita de 2.000 catálogos.

154791 - O Mundo de Tim Burton: a itinerância CCBB Rio
de Janeiro e Brasília

Rua 34 Produções Artisticas Ltda- ME
CNPJ/CPF: 20.526.200/0001-90
Processo: 01400057692201511
Cidade: Marília - SP;
Valor Aprovado: R$ 7.938.286,14
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: ?O Mundo de Tim Burton: a itinerância

CCBB Brasília e Rio de Janeiro ?, é uma exposição de artes visuais
aprovada pelo edital público do Centro Cultural Banco do Brasil que
será realizada nas unidades do Distrito Federal, Brasília (Jul/2016 a
Set/2016) e Rio de Janeiro, capital (Fev- Mai/2017), locações essas
escolhidas para a proposta de itinerância nacional do evento. O uni-
verso criativo do cineasta Tim Burton será apresentado de forma
diferente em cada locação, criando experiências de mediação, di-
vulgação e expografia diversas para apresentar objetos, desenhos,

fotografias, figurinos e esculturas a fim de expor o processo de
criação dos seus personagens e filmes. A mostra, que é idealizada
pela curadora americana Jenny He e pela Tim Burton Productions,
contará com 476 peças e será gratuita para todos

158601 - Um Toque de Arte
Marcelo Pasqua da Costa
CNPJ/CPF: 369.034.338-05
Processo: 01400062573201571
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 560.560,00
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: O projeto ?Um Toque de Arte? pretende

realizar uma exposição durante 9 meses com 10 recriações em for-
mato 3d de quadros famosos de grandes pintores clássicos. O projeto
utilizará principalmente a internet como fonte de divulgação, cau-
sando assim possibilidade de visibilidade internacional. Ao final do
projeto, será aberta uma nova porta à cultura, permitindo a completa
inclusão de deficientes visuais na arte tradicional e contemporânea.
Haverá auxilio a entidade beneficente.

ÁREA: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
1511177 - "Salvador, imagens e versos" - Vol I
EPP Publicações e Publicidade Ltda
CNPJ/CPF: 01.566.241/0001-65
Processo: 01400079960201547
Cidade: Salvador - BA;
Valor Aprovado: R$ 237.787,00
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: O projeto "Salvador, imagens e versos"

será uma publicação de arte que terá como texto a letra de uma
música que homenageia a cidade de Salvador que será ilustrada por
um fotógrafo baiano. Assim, o fotógrafo apresentará a sua visão sobre
a nossa cidade. O tema das letras da música induzirá o trabalho do
fotógrafo que fará uma releitura da obra. A ideia é no futuro fazer
uma coleção com três volumes. Para este primeiro teremos uma
abordagem urbana e os futuros terão as seguintes abordagens o outro
humana e o último religiosa. Este projeto audacioso e autêntico que
terá como premissa o texto poético das músicas de grandes com-
positores.

154049 - Artes do Rio
INSTITUTO DE MOBILIZAÇÃO PELO INCLUSÃO SO-

CIAL ATRAVES DO ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA E DA
VALORIZAÇÃO DA ARTE NACIONAL

CNPJ/CPF: 12.157.993/0001-99
Processo: 01400044533201548
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 598.005,30
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: Artes do Rio tem a proposta de realizar

uma intensa pesquisa histórica e cultural sobre as tradições e ma-
nifestações populares disseminadas em bairros de subúrbio carioca. A
pesquisa será transformada em 01 livro e terá como produtos culturais
transversais a realização de oficinas artísticas, a implementação de
painéis de arte urbana e a circulação de exposição fotográfica.

1510518 - Book Truck
OFICINA CULTURAL DE IDEIAS - PRODUCAO E PRO-

MOCAO CULTURAL LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 07.050.120/0001-42
Processo: 01400072669201548
Cidade: São Bernardo do Campo - SP;
Valor Aprovado: R$ 1.000.340,00
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: Este projeto pretende criar um evento

literário, uma feira de livros itinerante que irá ocorrer em 10 cidades
do Brasil (ainda a definir). O centro nevrálgico da organização da
feira será em São Bernardo do Campo, SP. Criaremos um "caminhão
de livros" com acervo para troca e doações de livros e ainda espaço
de interação, palestras, apresentações culturais e leitura. As feiras
ocorrerão durante dois dias por mês (entre Abril de 2016 a Janeiro de
2017), e em cada mês estaremos em uma cidade diferente.

1511003 - IMPRESSÃO DO 1º LIVRO DA COLONIA
GRÃO PARA/SC - EXEMPLARES

FEBAVE -Fundação Educacional Barriga Verde
CNPJ/CPF: 82.975.236/0001-08
Processo: 01400079758201515
Cidade: Orleans - SC;
Valor Aprovado: R$ 52.854,50
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 23/12/2016
Resumo do Projeto: A proposta é imprimir exempalres do

primeiro livro "PATRIMONIO - DOTAL DE SS.AA.II NO MU-
NICIPIO DE TUBARÃO NA PROVINCIA DE SANTA CATARINA
1881" o qual registra a colonização italiana no sul catarinense, para
entrega nas escolas da rede publica municipal e disponibilizar exem-
plares aos visitantes no acervo.Este relatório descreve sobre as fa-
cilidades e dificuldades para a implantação da Colônia Grão Pará no
sul do estado de Santa Catarina. Importante documento para a en-
tendermos como se deu o processo de construção e o desenvol-
vimento do município do sul catarinense. Através da reimpressão do
livro e a distribuição as escolas dos municipios, os alunos terão
acesso a informações que hoje estão restritas a pesquisadores e corpo
técnico da referida instituição.

1510957 - Mundo da Leitura
Fundação Educar DPaschoal de Benemerência e Preservação

da Cultura e Meio Ambiente.
CNPJ/CPF: 59.013.433/0001-24
Processo: 01400079712201504
Cidade: Campinas - SP;
Valor Aprovado: R$ 93.860,00
Prazo de Captação: 16/03/2016 à 31/12/2016

Felipe Glebocki



