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181674 - País Denso
Helena Teixeira rios
CNPJ/CPF: 721.549.856-53
Processo: 01400009596201809
Cidade: Nova Lima - MG;
Valor Aprovado: R$ 186.042,35
Prazo de Captação: 15/06/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: O objetivo da proposta cultural é
publicar um livro de fotografias, desenhos e imagens da cidade de
Israel e realizar uma exposição, na qual o livro será lançado.
181684 - Paulo von Poser no Museu da Cidade
Waleria Alexandrino Dias - ME
CNPJ/CPF: 10.996.755/0001-41
Processo: 01400009664201821
Cidade: Guarulhos - SP;
Valor Aprovado: R$ 444.390,40
Prazo de Captação: 15/06/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Trata-se de uma exposição de
desenhos do artista Paulo von Poser, que serão exibidas em
conjunto com fotografias pertencentes ao acervo do Museu da
Cidade (São Paulo), em um dos espaços culturais deste museu: no
Solar da Marquesa. As fotos, que são acervo do museu, são
representativas da arquitetura do entorno do Solar da
Marquesa,localizada no marco zero da cidade de São Paulo, Praça
da Sé - Centro e, demonstram a intensa transformação da
paisagem desta região central, na virada do século (as imagens
datam de 1890 a 1920 aproximadamente). Por sua vez, os
desenhos inéditos do artista Paulo von Poser, serão realizados
especialmente para essa exposição,retratando o momento atual das
mesmas paisagens, propondo um sentido de pertencimento,
identidade e localização aos visitantes da mostra. Durante a
exposição serão organizados um ciclo de palestras e um ciclo de
oficinas de desenho, além da publicação de um livro que registrará
a realização.
181729 - Projeto Cultural - Eu Sou - Núcleo
Tijuquinha
Instituto de Arte-Educação
CNPJ/CPF: 21.308.926/0001-19
Processo: 01400009716201860
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 474.771,20
Prazo de Captação: 15/06/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: O Projeto Eu Sou - Núcleo
Tijuquinha viabilizará a realização de oficinas de artes visuais para
crianças e adolescente das camadas menos assistidas da população
carioca. Além disso, o Projeto apresentará uma exposição de artes
visuais que será composta por produções artísticas dos própios
alunos das oficinas.
181721 - Projeto Renovar e Desempenhar
GIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 352.169.048-24
Processo: 01400009702201846
Cidade: Guarulhos - SP;
Valor Aprovado: R$ 211.338,25
Prazo de Captação: 15/06/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: O "Projeto Renovar e Desepenhar" é
um projeto socio-cultural que objetiva a realização de oficinas de
arte.
181730 - TRANSFORMAÇÃO E DIVERSIDADE EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO AO VIVO
Vinte Zero Um Comunicação Ltda.
CNPJ/CPF: 04.421.458/0001-75
Processo: 01400009718201859
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 1.873.413,89
Prazo de Captação: 15/06/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: A proposta é criar, produzir e montar
uma exposição de técnicas manuais e definidoras de várias regiões
brasileiras com o objetivo de incentivar essas práticas, gerando
trabalho e renda às comunidades e empoderamento às mulheres
(cerca de 40 artesãs de pelo menos 15 comunidades, a cada
quinzena, num total de mais de cem mulheres). Queremos oferecer
ao público a oportunidade de explorar a imensa riqueza dos
saberes ancestrais e também as conexões de designers e artesãs de
todos os cantos do país e, principalmente, tornar clara a identidade
brasileira nos segmentos de arte, artesanato e moda. Rendas,
bordados, tecidos feitos a mão em diversos lugares com técnicas
variadas, como renda de bilro, filé, irlandesa, renascença, macramê
e muitas outras estarão sendo trabalhadas na exposição durante
todo o tempo pelas artistas que ficarão cerca de 15 dias no Rio de
Janeiro para mostrar seu fazer artístico. Na exposição, será exibido
vídeo sobre o completo processo criativo de algumas artesãs.
ÁREA: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
181716 - Luiz Dolino - Agora e Antes
GIZ EM CENA PRODUCOES CULTURAIS LTDA ME
CNPJ/CPF: 15.693.381/0001-09
Processo: 01400009697201871
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 190.080,00
Prazo de Captação: 15/06/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Edição de um livro, com tiragem de
1.000 exemplares com distribuição gratuita. abordando
cronologicamente as criações do artista plástico Luiz Dolino, a
partir de sua primeira exposição individual, em 1963, até o
presente. O Livro será disponibilizado também no formato digital
acessível "Daisy"- Digital Accessible Information System) na
página do artista: www.dolino.net
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181739 - Marcelo Abraça-o-vento
Vanessa Santos Gonçalves
CNPJ/CPF: 024.868.051-09
Processo: 01400009727201840
Cidade: Itajaí - SC;
Valor Aprovado: R$ 55.681,25
Prazo de Captação: 15/06/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Viabilizar a edição e publicação de
500 exemplares do livro infantil "Marcelo Abraça-o-vento"; bem
como promover junto aos professores de escolas municipais de
Itajaí-SC, a formação continuada "Da mediação às práticas de
leitura-2019". Ainda, dentro desse aspecto, realizar a circulação
com 10 apresentações da intervenção "Entre Bolhas & Assovios",
com crianças a partir de 07 anos de escolas da rede municipal de
ensino.
181689 - Projeto Cultural Cerrado Vivo
JOSE JORGE DE CAMPOS FILHO
CNPJ/CPF: 908.309.206-25
Processo: 01400009669201854
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Valor Aprovado: R$ 614.867,50
Prazo de Captação: 15/06/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Preocupado com a preservação do
cerrado brasileiro, o proponente propõe uma obra como material
de estudo e análise sobre a região. Um livro contendo imagens de
suas obras de artes, em quadros pintados exclusivamente para este
projeto, no contexto do cerrado. Textos e receitas gastronômicas
típicas deste bioma serão apresentadas juntamente as obras. Serão
10 receitas com ingredientes nativos da fauna e flora,
acompanhados de textos estruturados como "causos" e imagens dos
quadros do artista Zeca Campos. A previsão é de lançamento do
livro em ao menos uma cidade brasileira, a definir. O projeto
contará ainda com registro de imagens do cerrado brasileiro,
ilustrando e aproximando as pessoas à este bioma.
181737 - Raul Mourão
Barléu Edições Ltda.
CNPJ/CPF: 05.246.975/0001-18
Processo: 01400009725201851
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 322.956,00
Prazo de Captação: 15/06/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: O projeto consiste na edição de um
livro de arte reunido cerca de 120 obras do artista Raul Mourão.
O projeto prevê também a realização de uma palestra sobre o
artista, franqueada ao público.
ÁREA: 9 MUSEUS E MEMÓRIA (Artigo 18 , § 1º )
181685 - MUSEU DO IPIRANGA - PROJETO
EXECUTIVO DO RESTAURO
Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo
CNPJ/CPF: 68.314.830/0001-27
Processo: 01400009665201876
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 4.918.770,00
Prazo de Captação: 15/06/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: O projeto Museu do Ipiranga Projeto Executivo do Restauro prevê a elaboração dos projetos
básico e executivo do restauro e modernização do edifício-sede do
Museu Paulista da Universidade de São Paulo (também conhecido
como Museu do Ipiranga), em São Paulo. O Projeto dará os
subsídios necessários para a licitação e execução da obra, e
contempla o projeto resultante do concurso público realizado em
2017, que definiu os vencedores do projeto de restauração
completa do museu (Escritório Hereñu + Ferroni Arquitetos), cuja
reabertura está prevista para 2022, em comemoração ao
Bicentenário da Independência do Brasil.
ANEXO II
ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 26)
181672 - CHEFS AND BEER ( JARAGUÁ DO SUL )
CLAUDIA REGINA CAGLIONI MURARA MAHFUD
CNPJ/CPF: 597.439.569-72
Processo: 01400009594201810
Cidade: Jaraguá do Sul - SC;
Valor Aprovado: R$ 703.643,75
Prazo de Captação: 15/06/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Realizar três dias de eventos com a
gastronomia Italiana e Alemã. O projeto convidará renomados
artistas do cenário cultural nacional e italianos, alemães.
ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 26)
181727 - Novo Rumo
PAULO SEBASTIAO DE ARAUJO
CNPJ/CPF: 868.590.568-00
Processo: 01400009714201871
Cidade: São José do Rio Pardo - SP;
Valor Aprovado: R$ 478.577,50
Prazo de Captação: 15/06/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Gravação do CD e DVD "Novo
Rumo", de música popular autoral
181678 - Turnê Chico Chokolate - Versátil
PAULO RICARDO TEIXEIRA
CNPJ/CPF: 021.090.921-81
Processo: 01400009652201805
Cidade: Gurupi - TO;
Valor Aprovado: R$ 660.716,50
Prazo de Captação: 15/06/2018 à 21/12/2018
Resumo do Projeto: Produção e turnê do último trabalho
gravado em estúdio pelo intérprete Chico Chokolate, que com seu
timbre distinto, interpreta canções de compositores regionais e de
compositores já consagrados no cenário cultural nacional. O
projeto consiste na realização de shows queserão realizados no
segundo semestrede 2018 e distribuição gratuita do CD
promocional do artista. Os shows serão levados para as principais
cidades do Norte e Nordeste do país e terão entradas gratuitas.
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Nº 114, sexta-feira, 15 de junho de 2018

Ministério da Defesa
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA NORMATIVA N° 37/GM-MD, DE 14 DE JUNHO DE 2018
Altera dispositivos da Portaria Normativa
nº 31/GM/MD, de 24 de maio 2018, que
dispõe
sobre
a
padronização
do
requerimento e dos procedimentos a serem
adotados pelos Comandos das Forças
Armadas para análise e pagamento aos
militares inativos, aos ex-militares e aos
seus sucessores, de conversão em pecúnia,
na forma de indenização, de licenças
especiais não gozadas nem computadas em
dobro para efeito de inatividade
O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso das
atribuições que lhe conferem o Decreto de 12 de junho de 2018, os
incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal de
1988, e tendo em vista o disposto no art. 33 da Medida Provisória nº
2.215-10, de 31 de agosto de 2001, e o que consta do Parecer nº
00125/2018/CONJUR-MD/CGU/AGU, de 5 de março de 2018,
aprovado pelo Despacho Decisório nº 2/GM-MD, de 12 de abril de
2018, e Processo nº 64536.026088/2015-19, resolve:
Art. 1º A Portaria Normativa nº 31/GM/MD, de 24 de maio
2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º Compete aos órgãos designados por cada Comando
de Força receber e analisar os requerimentos que versem sobre o
pagamento de conversão em pecúnia, nos termos do Parecer
Vinculante nº 125/2018/CONJURMD/CGU/AGU, de 5 de março de
2018, na forma de indenização, de licenças especiais, adquiridas até
29 de dezembro de 2000, não gozadas pelos militares ou ex-militares
e nem computadas em dobro para fins de inatividade."(NR)
"Art. 5º......................................................................................
..................................................................................................
III - cópia do termo de opção firmado pelos militares, em
caráter irrevogável e irretratável, nos termos das Portarias expedidas
pelos Comandos das Forças Armadas, conforme o caso.
........................................................................................"(NR)
Art. 2º Fica revogado o parágrafo único do art. 2º da Portaria
Normativa nº 31/GM/MD, de 24 de maio 2018.
Art. 3º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.
JOAQUIM SILVA E LUNA

COMANDO DA MARINHA
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
PORTARIA Nº 167, DE 6 DE JUNHO DE 2018
O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA, no uso
das atribuições que lhe confere a Portaria nº 237/MB/2016 e em
conformidade com o art. 19 do Decreto nº 9.203/2017, efetivado pela
Portaria nº 1089/2018, do Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União, resolve:
Art. 1º Instituir o Programa de Integridade da MB, com os
seguintes objetivos:
I - Coordenar a elaboração e a revisão de Plano de
Integridade, com vistas à prevenção e à mitigação de vulnerabilidades
eventualmente identificadas;
II - Atuar na orientação e no treinamento dos servidores da
MB com relação aos temas atinentes ao Programa de Integridade; e
III - Promover outras ações relacionadas à gestão da
integridade, em conjunto com os Órgãos de Direção Setorial e as
demais Organizações Militares (OM) da MB.
Art. 2º O Programa de Integridade da MB contará com um
Comitê de Gestão de Integridade da Marinha, que terá como
atribuições:
I - Submeter à aprovação do Chefe do Estado-Maior da
Armada a proposta de Plano de Integridade e revisá-lo
periodicamente;
II - Levantar a situação das OM relacionadas ao Programa de
Integridade e, caso necessário, propor ações para sua estruturação ou
fortalecimento;
III - Apoiar a Comissão Permanente de Gestão de Riscos da
MB, no que diz respeito ao levantamento de riscos para a integridade
e proposição de plano de tratamento;
IV - Coordenar a disseminação de informações sobre o
Programa de Integridade no âmbito da MB;
V - Planejar e executar ações de treinamento relacionadas ao
Programa de Integridade na MB;
VI - Identificar eventuais vulnerabilidades à integridade nos
trabalhos desenvolvidos, propondo, em conjunto com as áreas
responsáveis na MB, medidas para mitigação;
VII - Coordenar a implementação do Programa de
Integridade e exercer o seu monitoramento contínuo, visando seu
aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência de
atos lesivos; e
VIII - Propor estratégias para expansão do Programa para
fornecedores e terceiros que se relacionam com a MB.
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