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. 03-3754 Goiás Music Festival Park Show Publicidade Eventos e

Serviços Ltda.

70.596.424/0001-46 Promover apresentações de Shows de Bandas como Jota Quest, Cidade Negra, Skank, LS Jack, Capital

Inicial, Os Paralamas do Sucesso e o Rappa. Evento previsto para novembro de 2003 na cidade de Goiânia.

Estimativa de Público de 30.000 pessoas.

R$ 389.432,80 R$ 81.000,00

. 04-5571 Musicamp - musicalidade

jovem

Centro de Aprendizado Metódico

Prático de Limeira

44.754.786/0001-08 Este projeto destina-se a formação de uma banda marcial, com um corpo musical e um coreógrafo,

composto por adolescentes em processo de inclusão social. Este terá por finalidade apresentar-se em

eventos cívicos, esportivos e culturais. A ideia da formação de uma banda marcial, partiu da nossa

percepção do quanto a música desperta o interesse nos adolescentes, contribui na sua socialização, e

R$ 199.194,50 R$ 196.565,09

. os coloca em contato com outras áreas artísticas e culturais. A banda marcial será formada por adolescentes

de ambos os sexos que participam do projeto "CAMPL" (Círculo de Amigos do Menino patrulheiro de

Limeira), e já vem recebendo aulas teóricas de música. Também será aberta a participação para adolescentes

da comunidade em situação de risco pessoal e social.

. 04-6955 Enduro Equestre (O) Conteúdo Participações e Serviços

Teatrais Ltda

05.945.247/0001-02 O objetivo do projeto é a edição do livro de arte, de Cidinha Franzão e Rogério, único livro no Brasil sobre

a origem e importância histórico-cultural do Cavalo Árabe. Além dos textos serão impressas

aproximadamente 144 fotos coloridas.

R$ 203.490,88 R$ 203.490,88

. 05-1966 Antônio e Cleópatra -

Temporada São Paulo

CENA DOIS PRODUCOES

ARTISTICAS LTDA

29.940.244/0001-36 O objetivo do projeto é a montagem da peça Antônio e Cleópatra de William Shakespeare, com

tradução e adaptação de Geraldo Carneiro, direção de Paulo José, Cenário de Hélio Eichbauer,

iluminação de Thomás Ribas e figurino de kika Lopes, no elenco Maria Padilha, Marco Ricca, Sílvia

R$ 389.771,85 R$ 227.228,00

. Buarque, Rodrigo Penna, Clarisse Niskier, Felipe Rocha, Orã Figueredo e Ricardo Blat, com temporada em

São Paulo. As datas e locais estão previstas para novembro de 2005, mas dependem da captação do projeto.

Estão previstas 32 apresentações em dois meses de temporada, mas esta depende da pauta do teatro.

. 05-2146 Lampião e Maria Bonita Da Rin Produção e Iluminação

Artística Ltda

00.148.633/0001-41 Este projeto tem como objetivo ampliar a temporada do espetáculo "Lampião e Maria Bonita"

possibilitando que um maior número de pessoas possa ter acesso, assim como leva-lo a outras cidades

do país, proporcionando a este público um encontro com esta história tão viva e própria do universo

nordestino. Através do último amanhecer da vida de Lampião e Maria Bonita, conta a história do

R$ 358.952,92 R$ 110.036,00

. Cangaço e a consequência de viver como fora da lei, numa época em que a ordem e a justiça eram

estabelecidas mediante interesses políticos e a desigualdade social estimulava o aparecimento daqueles que,

considerando-se injustiçados decidiam resolver as desavenças "com as próprias mãos". Terão entrada franca,

através do circuito do Centro Cultural I do Banco do Brasil - CCBB de Brasília e Rio de Janeiro.

. 05-3446 Região das Hortênsias -

Uma obra de Arte

Leonid Streliaev 092.000.450-49 O projeto visa editar um livro de arte, de grande magnitude gráfica/editorial, bilingue português/inglês,

que vai mostrar as manifestações culturais, as atrações turísticas, as belezas naturais, a culinária, a

arquitetura, as etnias e a produção industrial da Região das Hortênsias no Rio Grande do Sul. O livro

vai contar com textos do professor e escritor Leon Hernandes Dziekaniak e com a produção de imagens

inéditas e pesquisadas do fotógrafo Leonid Streliaev e distribuição gratuita em

R$ 272.787,80 R$ 272.787,80

. todas as bibliotecas do Estado. O livro terá texto de abertura dos prefeitos das cidades da região das

Hortênsias e pesquisa e consultoria histórica do Frei Rovilio Costa. A obra vai ser lançada durante a Feira

do Livro de Caxias do Sul, cidade pertencente a região das Hortênsias, e está incluído nas comemorações

dos 130 anos da imigração italiana no decorrer de 2005.

. 05-9542 Música Erudita para

Crianças e Adolescentes -

Ano 04

ASSOCIAÇÃO VIKING 75.214.718/0001-80 Continuidade do Projeto "Música Erudita para Criança e Adolescentes - ano 04", implantado no ano de

2002 pela Associação Viking, visando o atendimento a 45 crianças e adolescentes de Curitiba e Região

Metropolitana e, em especial, aos alunos em situação de orfandade assistidos pela Fundação

R$ 197.241,00 R$ 197.241,00

. Solidariedade; Ampliação da atuação dos concertos; implantação de oficinas de coro cênico; de corais; de

construção de cenários e figurinos etc. Público presente às performances dos alunos: 15.000 pessoas.

. 06-0153 Teresina vista do céu Robert Silva de Meneses 022.560.103-68 O projeto tem por objetivo editar o livro "Teresina Vista do Céu" composto de 40 imagens aéreas da cidade

de Teresina, fotografadas pelo proponente e com texto de apresentação escrito por renomados professores

universitários do Piauí: Um historiador, um geógrafo e uma jornalista, a qual foi confiada as legendas de

cada foto. Pretende-se com isso tornar a cidade mais conhecida por todos, pois é a construção coletiva por

excelência.

R$ 59.902,00 R$ 20.000,00

. 06-3317 Dois cavalheiros de

Verona (Os)

Grupo Nós do Morro 30.120.620/0001-25 O projeto visa continuar o desenvolvimento do programa de intercâmbio cultural e artístico entre o Grupo

Nós do Morro e a Royal Shakespeare Company (RSC) e integrar o espetáculo nas comemorações dos 20

anos do grupo. O projeto vai realizar a adaptação do clássico de Willian Shakespeare, "Os dois cavalheiros

de Verona", o mesmo será encenado no Teatro do Vidigal e no Teatro da Casa de Cultura Laura Alvim,

como parte das comemorações dos 20 anos do Grupo.

R$ 421.316,85 R$ 324.053,69

. 06-9550 Festival de Inverno do Rio

de Janeiro

Stretto Eventos e Serviços

Artísticos Ltda.

01.594.921/0001-92 Realização do Festival de Inverno do Rio de Janeiro, nas cidades de Petrópolis, Itaipava e Vale das Videiras

em Teatros, Shopping e Espaços Culturais com a participação de orquestras, coral, conjuntos de câmera,

grupos instrumentais, companhias de dança e balé.

R$ 804.000,00 R$ 165.450,00

. 07-6893 Tucca - Temporada 2007

2ª Fase

Associacao Para Criancas E

Adolescentes Com Cancer -

TUCCA

03.092.662/0001-27 Realizar o projeto "Tucca - Temporada 2007 2ª Fase", com intuito de realizar concertos com artistas de

renome internacional, visando obter fundos fundos para Tucca, associação para crianças e adolescentes com

tumor cerebral.

R$ 1.058.340,00 R$ 1.058.340,00

. 08-7684 Theatro Municipal do Rio

de Janeiro - Restauração

ASSOCIACAO DOS AM DO

TEATRO MUNICIPAL DO RIO

DE JANEIRO

28.247.526/0001-90 Restaurar o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, preservando suas características arquitetônicas e seu

acervo artístico.

R$35.742.028,29 R$35.684.235,27

. Interna - Sala de

Espetáculos e

Adjacências

ANEXO III

. PRONAC P R O J E TO PROPONENTE CNPJ/CPF RESUMO DO PROJETO VALOR APROVADO VALOR CAPTADO

. 03-5858 Patrimônio da
Humanidade do Brasil -

3ª Edição

Metavídeo SP Produção e
Comunicação Ltda.

64.669.823/0001-97 Reedição e atualização do livro " Patrimônios da Humanidade no Brasil", publicação que reúne todos os
sítios brasileiros - conjuntos urbanos e reservas naturais - declarados Patrimônios Culturais e Naturais da

Humanidade pela UNESCO. A obra, organizada e escrita pelo Prof. Dr. Percival Tirapeli, com a
colaboração especial do Prof. Aziz Ab`Saber, incluirá nesta reedição os

R$ 222.500,00 R$ 222.500,00

. últimos sítios brasileiros que passaram a fazer parte da lista da UNESCO em data posterior ao lançamento
da segunda edição do livro. A publicação bilíngue (português/inglês) continuará permitindo que a obra seja

distribuída mundialmente, dando a todo o planeta a história de nossos patrimônios culturais e naturais.
. 05-6256 Reciclagem de alumínio

no Brasil
Desiderata MM Batalha Produções

e Edições Ltda.
05.846.477/0001-06 Editar um livro-arte bilíngue sobre a preservação do patrimônio ambiental e sua relação com gestão de

reciclagem, acompanhado por ensaio fotográfico de César Duarte, fotógrafo de "O Globo". O livro destaca
o papel desempenhado pela reciclagem do alumínio e seus processos visando à conscientização da
população em geral a importância da teoria dos 3Rs: redução, reutilização e reciclagem do lixo, mais

especificamente do alumínio.

R$ 210.148,00 R$ 210.148,00

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

		paulo_cesar@in.gov.br
	2018-08-08T00:54:59-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial




