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ANEXO I (Artigo 18, §1º)

200952 - ARTE DE INCLUIR
ASSOCIACAO FORTALEZA DOWN
CNPJ/CPF: 23.668.315/0001-07
Processo: 01400.000919/2020-13
Cidade: Fortaleza - CE;
Valor Aprovado: R$ 199.254,28
Prazo de Captação: 30/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O ARTE DE INCLUIR é um Festival não competitivo de produções
artísticas realizadas a partir de um ciclo de cursos de audiovisual e artes em geral, na
forma de Contrapartida Social, com metodologia inclusiva oferecido especialmente para
alunos com Síndrome de Down e seus professores, bem como alunos e professores de
escolas públicas e privadas, de maneira inclusiva para integrar os diferentes públicos
que tenham interesse na formação em Audiovisual e demais linguagens associadas
como, Fotografia, Artes Visuais, Artes Cênicas e Música, para compor produções
audiovisuais e artísticas. Os participantes terão aulas teóricas e práticas com intuito de
montar produções artísticos coletivos. A formação será de forma gratuita, culminando
na realização do Festival em espaço cultural local com exibições dos filmes produzidos,
bem como apresentação dos ensaios das demais linguagens em um evento gratuito
destinado para todos os participantes, familiares, amigos e público em geral
interessado.

200943 - Superescolas
Bora La Produções Ltda
CNPJ/CPF: 13.822.326/0001-46
Processo: 01400.000910/2020-02
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 493.092,84
Prazo de Captação: 30/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Produto principal: vídeo - realizar a produção de filme gênero
documental de aproximadamente 40 minutos, colorido, finalizado em 1920x1080 (Full
HD, H264) com o tema do ODS 4: Educação de Qualidade. Produto secundário:
contrapartidas sociais - realização de uma ação cultural formativa em forma de evento,
que ocorrerá 1 vez com alunos de escolas públicas da cidade de São Paulo, com foco
em periferias e bairros de vulnerabilidade, totalizando um impacto de
aproximadamente 300 pessoas do universo escolar.
200944 - "SUPER B - BEM VINDO AO GRUPO, COMPANHEIRO"
IBERE SANTOS DE ARAUJO
CNPJ/CPF: 218.288.048-86
Processo: 01400.000911/2020-49
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 181.112,04
Prazo de Captação: 30/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Super B é um projeto cinematográfico de ficção de médiametragem com 20 minutos de duração, que mescla comédia e ação. É um filme de
super heróis "B". Gênero: ficção Duração: 20 minutos Formato: 1920x1080p.

200953 - Em Obras
GUSTAVO ZINDER DA SILVA
CNPJ/CPF: 061.745.769-73
Processo: 01400.000920/2020-30
Cidade: Florianópolis - SC;
Valor Aprovado: R$ 198.642,15
Prazo de Captação: 30/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Produção de obra audiovisual, gênero documentário, com
aproximadamente 30 minutos, resolução FullHD 1920x1080. A proposta é documentar
o período histórico de restauração da ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. Como
proposta secundária fica estabelecida a exibição da obra em instituições de ensino,
preferencialmente superior.

200945 - A Escola de Artes Visuais do Parque Lage
Indiana Produções Cinematográficas
CNPJ/CPF: 07.060.648/0001-00
Processo: 01400.000912/2020-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 575.942,40
Prazo de Captação: 30/01/2020 à 02/10/2020
Resumo do Projeto: Documentário de média metragem com 52 minutos, em HD, sobre
a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, que ao longo de sua
história vem formando muitos artistas brasileiros e sediando importantes eventos e
manifestações artísticas brasileiras e internacionais. O filme irá entrevistar muitas
personalidades e artistas, revisitar o acervo da Instituição e promover uma reflexão
sobre a história da arte contemporânea.

200954 - Lobão e seus amigos
SOLYMAR EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 50.184.837/0001-06
Processo: 01400.000921/2020-84
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 199.956,66
Prazo de Captação: 30/01/2020 à 30/11/2020
Resumo do Projeto: Lobão e seus amigos, é um curta metragem direcionado
especialmente para crianças e adolescentes. Classificação indicativa ER. Que foca a
importância de ensinar as crianças a proteger a natureza, o meio-ambiente e os
animais. Com duração de 11 minutos e será distribuído nacionalmente e
internacionalmente nos festivais de animação, podendo concorrer a prêmios em
festivais de todo o Brasil e no exterior.

200946 - Festival Raridades: arte e doenças raras
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AMIGOS E FAMILIARES DE PORTADORES DE HIPERTENSAO
ARTERIAL PULMONAR
CNPJ/CPF: 08.449.343/0001-40
Processo: 01400.0009132020-38
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 199.999,80
Prazo de Captação: 30/01/2020 à 30/11/2020
Resumo do Projeto: O Festival Raridades propõe ampliar o debate e ressignificar o
lugar social das pessoas que convivem com doenças raras através da arte, fomentando
a produção do audiovisual, das artes plásticas e da literatura nesta temática. Tem
como resultado previsto a entrega dos seguintes produtos: 1) Website com
informações sobre a mostra (programação, sinopses, etc.); 2) Mostra internacional de
cinema sobre o tema com duração de três dias a ser realizada em equipamento de
cultura em São Paulo; 3) Realização de minidebates após 3 sessões e 1 debate com
pessoas com doenças raras, cuidadores e de profissionais da saúde (médicos,
fisioterapeutas, psicólogos, etc.) e recitação de poesia de autoria de pessoas com
doenças raras com duração de um dia em equip. de cultura em São Paulo; 4)
Exposição de 15 pinturas em tela com duração de 20 dias em equip. de cultura em
São Paulo; 5) Realização de uma sessão de filme da mostra em uma escola pública de
São Paulo-SP com duração de um dia.

200955 - Renasci! Violência doméstica: o outro lado da moeda
Instituto para o Desenvolvimento Sustentável - INDES
CNPJ/CPF: 07.581.967/0001-53
Processo: 01400.000922/2020-29
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 596.799,10
Prazo de Captação: 30/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: Produção de um documentário, média metragem, com a duração
de 32 minutos, captados e finalizado em Full HD (1920 x 1080) sobre a reconstrução
da vida de mulheres vítimas de violência, o despertar de seus agressores para uma
nova consciência e diálogos sobre prevenção junto a adolescentes.

200947 - NORTE FM - PRATAS DA CASA
ASSOCIACAO COMUNITARIA NORTE
CNPJ/CPF: 08.646.123/0001-06
Processo: 01400.000914/2020-82
Cidade: Cascavel - PR;
Valor Aprovado: R$ 191.558,40
Prazo de Captação: 30/01/2020 à 30/06/2020
Resumo do Projeto: Promover a participação de artistas locais em programas de rádio.
Serão produzidos 3 programas semanais que serão veiculados na Rádio Comunitária
Norte FM. Sua periodicidade será aos sábados. 1) Encontro de Violeiros: Programa que
promove o encontro de artistas locais e regionais, violeiros, para consagração da
música caipira de raiz. 2) Roda de Samba: Programa sobre o Samba que promove uma
roda de pagode com apresentação e transmissão ao vivo pela emissora. 3) Norte na
Comunidade: Programa que divulga e incentiva a comunidade a participar
gratuitamente de diversas ações comunitárias e também culturais, através de
apresentações artísticas.

ANEXO II (ARTIGO 26)
200942 - Eterno
BRUNO CESAR LEON MONTEIRO SANTOS
CNPJ/CPF: 108.798.667-21
Processo: 01400.000909/2020-70
Cidade: Niterói - RJ;
Valor Aprovado: R$ 199.146,75
Prazo de Captação: 30/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O presente projeto tem por objetivo a produção de site de internet e canal
no YouTube que produzirão conteúdo de divulgação e informação artística-cultural, abordando
os campos: artes corporais, música, literatura, quadrinhos, artes plásticas e jogos.

200949 - ARTE E ESPIRITUALIDADE
ESPIRITUALIDARTE PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA
CNPJ/CPF: 29.200.528/0001-96
Processo: 01400.000916/2020-71
Cidade: Niterói - RJ;
Valor Aprovado: R$ 199.324,13
Prazo de Captação: 30/01/2020 à 26/06/2020
Resumo do Projeto: Documentário de media metragem com 52 minutos, no formato
HD, 1920 x 1080, que aborda a relação da arte com a espiritualidade através de
artistas que trazem para seus trabalhos a fé e suas crenças, seja pelo sentimento, pela
devoção ou pela intuição. Vamos mostrar os trabalhos de artistas de todos os
seguimentos da arte, de diferentes crenças, acompanhando-os no dia a dia, buscando
aprofundar o entendimento sobre a relação desses artistas com a espiritualidade e
qual o propósito dessa abordagem temática que também será contextualizada ao longo
da História da Arte. O documentário irá mostrar a relação da arte com a
espiritualidade e através dessa relação estimular uma reflexão sobre o sentido da arte
e o sentido da vida. Para isso irá buscar na história da arte a evolução dessa relação,
e nos dias de hoje, os artistas que se destacam na realização desse trabalho, ou seja,
se inspirando ou intuídos por suas crenças para a criação artística na música, na
poesia, na fotografia, na dança, no cinema e nas artes plásticas. A classificação
indicativa da obra é livre.

200948 - Waka, o pequeno guerreiro
MD Entretenimentos LTDA
CNPJ/CPF: 01.545.397/0001-60
Processo: 01400.000915/2020-27
Cidade: Brasília - DF;
Valor Aprovado: R$ 199.515,75
Prazo de Captação: 30/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: A proposta compreende a produção de um jogo eletrônico para
celulares (Android e iOS), voltado para crianças. Trata-se de um jogo tipo "point and
click" de fácil utilização que promove a educação ambiental e ecológica, exercitando
conceitos como responsabilidade, conhecimento e preservação da natureza, respeito
aos animais e ao meio ambiente, bem como o valor à comunidade, tendo como pano
de fundo uma aldeia indígena e a floresta que a circunda. A criança ajudará o
indiozinho Waka, a enfrentar alguns desafios na floresta, tais como atravessar um rio,
colher frutas e gravetos, escrever, desenhar e pintar entre outras tarefas. O jogo é
baseado nos mesmos personagens da série homônima criada pela Tree House Studios
que encontra-se em fase de finalização.
200951 - Web Rádio CasIlêOca Multicultural
ANA LUIZA XAVIER STRANG
CNPJ/CPF: 006.319.388-42
Processo: 01400.000918/2020-61
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 199.188,23
Prazo de Captação: 30/01/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O projeto Web Rádio CasIlêOca Multicultural consiste na
disponibilização gratuita de uma rádio hospedada em ambiente on-line (web rádio),
com programação 24/7, dividida entre os mais diversos gêneros da música brasileira,
suas origens, influências e tendências.

200950 - FESTIVAL TELA NA PRAÇA
LEANDRO BRILHANTE LEAL DA SILVA
CNPJ/CPF: 128.584.314-26
Processo: 01400.000917/2020-16
Cidade: Recife - PE;
Valor Aprovado: R$ 198.922,90
Prazo de Captação: 30/01/2020 à 30/06/2020
Resumo do Projeto: O projeto fomentará o desenvolvimento do universo multicultural
brasileiro através de várias exibições cinematográficas junto a uma oficina de
audiovisual. O projeto trará filmes nacionais de grandes bilheterias mesclando com
curtas premiados, dando assim oportunidade iguais a todos os produtos culturais.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020013000012

Nº 21, quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

12

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

