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Ministério da Cidadania

SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO

DO DESENVOLVIMENTO HUMANO
R E T I F I C AÇ ÃO

Na Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União
nº 8, de 11 de janeiro de 2019, Seção 1, p. 6:

Onde se lê: Portaria nº 1, de 10 de Janeiro de 2018
Leia-se: Portaria nº 1, de 10 de Janeiro de 2019

SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA
SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA

PORTARIA Nº 31, DE 14 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 1317, de 01 de julho de 2016 e o art.
4º da Portaria nº 120, de 30 de março de 2010, resolve:

Art. 1.º - Aprovar o(s) projeto(s) cultural(is), relacionado(s) no(s) anexo(s) desta
Portaria, para o(s) qual(is) o(s) proponente(s) fica(m) autorizado(s) a captar recursos,
mediante doações ou patrocínios, na forma prevista no § 1º do artigo 18 e no artigo 26
da Lei n.º 8.313, de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 9.874, de 23 de
novembro de 1999.

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

JOSÉ PAULO SOARES MARTINS

ANEXO I

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )
190171 - "Translixo" De Elisa Ohtake
CNPJ/CPF: 15.128.619/0001-53
Processo: 01400000437201911
Cidade: - SP;
Valor Aprovado: R$ 1.047.887,50
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: Este projeto prevê ensaio, criação, montagem e temporada do
espetáculo " TRANSLIXO" direção, concepção e autoria de Elisa Ohtake. Para acriação de
TRANSLIXO (títuloprovisório), Elisa Ohtake e seisintérpretes altamente criadores (Cristian
Duarte, Danilo Grangheia, Georgette Fadel, Sheila Arêas) mergulharão nas junk foods e
em muitos tipos de lixo -lixo nuclear, industrial, hospitalar, espacial, eletrônico, orgânico,
radioativo, doméstico.
190169 - 1 festival de teatro sul catarinense
ARA PRODUCOES LTDA ME - ME
CNPJ/CPF: 10.803.650/0001-29
Processo: 01400000435201922
Cidade: - SC;
Valor Aprovado: R$ 109.487,84
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 29/04/2019
Resumo do Projeto: É objeto deste projeto a realização do 1º Festival cultural sul
catarimense , na cidade de Araranguá SC. A programação do festival contempla atrações
culturais na área, da dança, e teatro
190197 - À LUZ DA VIDA
PRODUCOES E PROMOCOES CULTURAIS REALCE LTDA ME
CNPJ/CPF: 57.659.286/0001-39
Processo: 01400000463201940
Cidade: - SP;
Valor Aprovado: R$ 486.961,08
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: À Luz da Vida é um espetáculo com a proposta de sua
remontagempela Cia Realce. Criado em 1999, o espetáculo é um trabalho a partir do
tema "utilização consciente da energia elétrica" e foi apresentado durante dois anos por
diversas cidades da Grande São Paulo com patrocínio da Eletropaulo (pelo projeto
PROCEL), realizando 600 apresentações em escolas públicas de regiões periféricas. Agora,
quase 20 anos depois, o grupo deseja retomar o espetáculo, atualizando o texto e
encenação por considerar que é um tema que ainda tem extrema importância. Este
projeto visa realizar a circulação do espetáculo por 6 cidades do interior do estado de São
Paulo (Potim, Ribeirão Branco, Capela do Alto, Vargem, Joanópolis e Elias Fausto) com 12
apresentações 12 debates (2 por cidade). Além das apresentações, serão realizados
debates, contribuindo com a formação de público nestes locais e estimular ainda mais a
conversa sobre o tema. A expectativa é atingir 3.000 pessoas com a circulação.
190178 - Carmen, a Grande Pequena Notável
CNPJ/CPF: 11.592.630/0001-19
Processo: 01400000444201913
Cidade: - SP;
Valor Aprovado: R$ 1.432.208,25
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 30/12/2019
Resumo do Projeto: Uma festa. O projeto Carmen - A Grande Pequena Notável é um
espetáculo de teatro musical para o público infantil e jovem, inspirado na obra homônima
de Julia Romeu e Heloísa Seixas. O livro escrito por elas e direcionado ao público infantil,
foi premiado com o Prêmio FNLIJ de Melhor Livro de Não Ficção de 2015. Por tratar-se
de uma obra que resgata pérolas da música popular brasileira e conta a história de uma
das maiores artistas de todos os tempos para o público infanto juvenil, entendemos que
torna-se de grande importância histórica e pedagógica em 2018, quando comemoraremos
90 anos que Carmen Miranda cantou pela primeira vez na rádio Roquete Pinto.
190164 - Causos do Nonno Bepe
Cleucir Sulenta
CNPJ/CPF: 627.089.379-87
Processo: 01400000430201908
Cidade: - SC;
Valor Aprovado: R$ 79.062,06
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 28/06/2019
Resumo do Projeto: O Projeto "Causos do Nonno Bepe" prevê a realização de uma turnê
de espetáculos teatrais pelo estado de Santa Catarina, uma homenagem e um resgate
histórico-social da cultura catarinense.
190185 - Corpo, Sabor e Energia
CNPJ/CPF: 06.905.765/0001-57
Processo: 01400000451201915
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 428.725,00
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 30/08/2019
Resumo do Projeto: O projeto "Corpo, Sabor e Energia" pretende, através de
apresentações teatrais, oficinas interativas e produção de um livro, esclarecer crianças,
adolescentes, familiares e toda a comunidade, de maneira lúdica e próxima, questões
ligadas às fontes de energia que sustentam nosso mundo e que alimentam nosso corpo.
A energia é o ponto central que media o combustível que encontramos nos alimentos
para nossa existência, bem como nos recursos naturais para o desenvolvimento de nossa
sociedade. Através das apresentaçõs culturais, temas e conceitos ligados àenergia limpa e
sustentabilidade permeiam o projeto.
190194 - Em Casa
EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS PRODUCOES
CNPJ/CPF: 15.142.299/0001-96

Processo: 01400000460201914
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 273.191,60
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: Este projeto prevê duas temporadas em 20 apresentações do
espetáculo infantil "Em Casa", do Grupo Cabeça de Bola, pela cidade de São Paulo, sendo
que 4 das 20 serão com acessibilidade em audiodescrição. Também, haverá a realização
de bate-papos com o Grupo, após cada sessão. "Em Casa" teve sua estreia em 2017, no
Teatro Laura Alvim, na cidade do Rio de Janeiro e sua segunda temporada no Teatro
Maria Clara Machado, em 2018. "Uma menina brinca no espaço. Joga. Em Casa. E através
desse jogo simbólico, revela-se o poder da imaginação infantil na construção de um
mundo mágico-poético peculiar, em constante transformação. As fases da vida da
menina-mulher são apresentadas, através da relação com personagens fantásticos. Cria-se
uma atmosfera onírica onde acontecimentos cotidianos, como o banho, as modificações
do corpo, a relação mãe e filho, e até mesmo trágicos, como a morte, transformam-se
em grandes aventuras. Das memórias do início de toda a vida, da infância, da experiência,
da CASA".
190187 - ESPETÁCULO TEATRAL - O MELHOR DO BRASIL É O BRASILEIRO - TOUR G7
CNPJ/CPF: 08.323.135/0001-08
Processo: 01400000453201912
Cidade: - DF;
Valor Aprovado: R$ 1.308.507,75
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: Circulação de apresentações do Espetáculo Teatral da Companhia de
Comédia G7 - O Melhor do Brasil é o Brasileiro em10 capitais. A companhia que possui
17 anos de experiência, traz para circulação sua peça recém estreada em 2018, com
amplo sucesso de público ( 8 mil espectadores) e sucesso de mídia, com ampla
repercussão, que levará um temasuper atual e pertinente que fala com muito humor
inteligente e de qualidade sobre a garra dos brasileiros levantando o astral após os
últimos anos de crise. Além de sessões com preços mais acessíveis o que facilita o acesso
da população, serão realizadastambém sessões gratuitas para estudantes, servidores de
públicos de baixa renda e entidades beneficentes diversas, além de oficinas teatrais
gratuitas.
190183 - FIS/6ª Edição - Festival Internacional de Teatro de Sombras
quase cinema produtora ltda
CNPJ/CPF: 18.997.917/0001-78
Processo: 01400000449201946
Cidade: - SP;
Valor Aprovado: R$ 723.914,40
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 16/07/2019
Resumo do Projeto: O VIFIS Festival Internacional de teatro de sombras/BRASIL promove
o encontro de artistas, produtores e estudiosos que pesquisam e produzem espetáculos
de teatro de sombras na América Latina e no mundo. Objetiva também oferecer
oportunidade aos grupos e companhias nacioanais e internacionais de apresentar o seu
teatro de sombras aos moradores da cidade de Taubaté, Vale do Paraíba, interior do
Estado de São Paulo, fomentando o gosto da população pelo teatro de sombras.
190179 - III FITIL - Festival Itinerante de Teatro Infantil
Joseane Nogueira Luiz
CNPJ/CPF: 076.624.426-16
Processo: 01400000445201968
Cidade: Ouro Preto - MG;
Valor Aprovado: R$ 289.851,93
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: Este projeto pretende realizar a terceira edição do FITIL - Festival
Itinerante de Teatro Infantil, circulando espetáculos e oficinas do repertório teatral da Cia.
Lamparina em espaços públicos de cinco cidades mineiras.
190184 - MAN - Mostra de Artes Nordestinas
CAIO VINICIUS CERAGIOLI VIEIRA
CNPJ/CPF: 326.360.398-13
Processo: 01400000450201971
Cidade: - PB;
Valor Aprovado: R$ 191.164,50
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: A MAN - Mostra de Artes Nordestinas é uma proposta de valorização
e resistência da arte e cultura nordestinas. A mostra tem como objetivo propiciar um
espaço de compartilhamento das diversas formas de expressão da região no âmbito das
linguagens das artes cênicas, música, artes visuais e gastronomia. Nesta primeira edição,
a MAN dará ênfase a artistas, grupos e/ou coletivos de origem paraibana, afim de
fomentar a economia criativa e cultural do estado da Paraíba.
190173 - MARIO EM TRAVESSIA
Cooperativa Paulista de Teatro
CNPJ/CPF: 51.561.819/0001-69
Processo: 01400000439201919
Cidade: - SP;
Valor Aprovado: R$ 540.512,50
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: O projeto realizará a montagem e temporada com 30 apresentações
do espetáculo INÉDITO infantil Mário em Travessia. Um conteúdo que refere- se à figura
de Mario de Andrade, um dos principais nomes do movimento modernista brasileiro.
190211 - MUTAÇÕES
ALEX BENTO DA SILVA
CNPJ/CPF: 22.158.444/0001-92
Processo: 01400000488201943
Cidade: - SP;
Valor Aprovado: R$ 499.485,25
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: O projeto propõem a realização da criação dramatúrgica, montagem
e temporada do espetáculo teatral inédito "MUTAÇÕES", uma peça livremente inspirada
na obra chinesa milenar I Ching, que atualmente integra o patrimônio universal dos
ensinamentos ancestrais, e é utilizado, desde a antiguidade, como guia para os mais
variados assuntos que desafiam o cotidiano da humanidade.
190165 - NATAL LUZ DA CIDADE DE SORRISO
CNPJ/CPF: 08.791.800/0001-80
Processo: 01400000431201944
Cidade: - MT;
Valor Aprovado: R$ 1.459.755,00
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: O Natal na cidade de Sorriso já e tradicional. Neste ano queremos
surpreender a população com um natal de luzes na Praça da Juventude, com um
espetáculo cênico-musical, com a colaboração da população local, fazendo com que esta
ação cultural, torne-se um marco na cidade e também na região norte de Mato Grosso.
190204 - O DOENTE IMAGINÁRIO DE MOLIÈRE
CNPJ/CPF: 08.575.048/0001-30
Processo: 01400000470201941
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 383.637,87
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: Temporada e circulação do espetáculo "O Doente Imaginário" de
Molière, coim tradução de João Bethncourt e direção de Jacqueline Laurence.
190192 - O GRILO E O VAGALUME
CIA. TABLADO DAS ARTES
CNPJ/CPF: 25.052.379/0001-04
Processo: 01400000458201937
Cidade: - SC;
Valor Aprovado: R$ 234.084,38
Prazo de Captação: 15/01/2019 à 31/12/2019
Resumo do Projeto: O presente projeto tem como objetivo a realização do espetáculo
teatral intitulado "O grilo e o vagalume".
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