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BANCO: BRASIL - 001 
AGÊNCIA: 1585-7 
N.º CONTA CORRENTE: 29.826-3 
FAVORECIDO: INSTITUTO MANO DOWN 
CNPJ: 23.684.121/0001-03





Da história de amor de dois irmãos nasceu o Instituto Mano 
Down, organização social, que atua em Belo Horizonte e 
há 10 anos vem transformando vidas e gerando impactos 
sociais positivos.

O nosso propósito é promover o desenvolvimento e autonomia 
de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências 
intelectuais, dando oportunidades para que sejam incluídas 
e conquistem o seu espaço na sociedade.

10 anos transformando vidas



Um PoUCo da nossa traJEtÓria

Como ContriBUÍmos
Com os seus programas e atividades, o Instituto Mano Down busca 
também contribuir para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e metas correspondentes da ONU. Afinal, trabalhamos para 
construir um mundo mais justo, humano e inclusivo.
O Instituto visa contribuir com os seguintes objetivos (metas) do 
desenvolvimento sustentável:

METAS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



Saiba mais sobre 
nosso círculo de ouro.
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RESOLUÇÃO RE Nº 1.093, DE 16 DE MARÇO DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018,

considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 3º da Resolução
de Diretoria Colegiada -  RDC nº 346/2020, de 13 de março de 2020, resolve: 

Art. 1º Incluir o insumo farmacêutico ativo biológico vetor adenovírus
recombinante humano, deficiente para replicação, para expressão da glicoproteína Spike
(S) do vírus SARS-CoV-2, na certificação da empresa Janssen Biologics B.V. (Código único:
A.0145), solicitada pela empresa Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda, CNPJ: 51.780.468/0001-
87, publicada pela Resolução - RE nº 1.000, de 10 de março de 2021, no Diário Oficial da
União nº 49, de 15 de março de 2021, Seção 1, página 147, conforme expedientes
nº 2875487/20-5 e 0948772/21-2.

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

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAÚJO

RESOLUÇÃO RE Nº 1.094, DE 16 DE MARÇO DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, considerando
a necessidade de anulação do ato, resolve:

Art. 1º Tornar insubsistente a Medida Preventiva nº 1 do Anexo da Resolução-
RE nº 855, de 25 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 38, de 26
de fevereiro de 2021, Seção 1, pág. 172,  em razão da verificação de que o expediente
3174296/19-3, de 14/11/2019, foi aprovado pela Anvisa.    

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos retroagem à data de 26/02/2021. 

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

Ministério do Turismo

SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA
SECRETARIA NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA

PORTARIA Nº 152, DE 16 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso de
suas atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 464, de 29 de setembro de 2020 e o
art. 4º da Portaria nº 120, de 30 de março de 2010, resolve:

Art. 1.º - Homologar os projetos culturais relacionados nos anexos desta
portaria, que após terem atendido aos requisitos de admissibilidade estabelecidos pela Lei
8.313/91, Decreto 5.761/06 e a Instrução Normativa vigente, passam a fase de obtenção
de doações e patrocínios.

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

ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES

ANEXO

ÁREA: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
210002 - Felinos do Brasil - Um Manifesto Fotografico
ANIMAPHOTO FOTOGRAFIA E EDITORA EIRELI
CNPJ/CPF: 34.185.388/0001-64
Processo: 01400000002202191
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 199.985,01
Prazo de Captação: 17/03/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: Publicação de livro impresso, com 160 páginas, que contará com um
rico acervo fotográfico de felinos em vários ecossistemas brasileiros. O material artístico-
documental terá tiragem de 1.500 exemplares.

210003 - Arquitetura Líquida - A tecnologia revolucionando o sistema construtivo
DIALETO POLODOC PRODUCOES SOCIO-CULTURAIS LTDA
CNPJ/CPF: 24.009.909/0001-79
Processo: 01400000003202136
Cidade: Indaiatuba - SP;
Valor Aprovado: R$ 430.330,45
Prazo de Captação: 17/03/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: Propomos um projeto de um LIVRO documental sobre a "Arquitetura
Líquida - A tecnologia revolucionando o sistema construtivo" (produto Principal) que
constitui a identidade histórica e difusão cultural e arquitetônica da humanidade. A
CONTRAPARTIDA SOCIAL se dará em forma de transformar todo o conteúdo em
AUDIOLIVRO e PALESTRAS. Estamos tratando de um movimento cuja figura central é a
arquitetura e seus processos, tendo a arte como o mecanismo que acionará esta mudança
de paradigma.

210021 - Livro ilustrado
PAULA SCHITZ MEDEIROS
CNPJ/CPF: 864.114.460-91
Processo: 01400000021202118
Cidade: Porto Alegre - RS;
Valor Aprovado: R$ 128.269,90
Prazo de Captação: 17/03/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: O produto principal é um livro ilustrado com contos, poemas e
imagens de artes visuais, todos de autoria da proponente com cunho puramente artístico.
Como produtos secundários temos o áudiolivro a ser disponibilizado gratuitamente online;
Além de um e-book com descrição das imagens, efeitos sonoros especiais e a interpretação
de uma atriz. Este será vendido dentro do valor do vale cultura; E a contrapartida
social,uma palestra a ser realizada em uma escola da rede pública para as turmas de
Ensino Médio, ensinando técnicas de como transmitir sensações através da literatura.

210026 - O Desfile das Abelhinhas
ANA LUCIA FLORES SCHMIDT
CNPJ/CPF: 385.231.910-20
Processo: 01400000026202141
Cidade: Caxias do Sul - RS;
Valor Aprovado: R$ 124.407,36
Prazo de Captação: 17/03/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: O objetivo é editar e publicar um livro ilustrado, voltado ao público
infantil, contando a estória de um grupo de abelhas que deseja realizar um desfile,
contribuindo para que o público desperte o interesse pela ecologia e compreenda a
importância da colaboração para o desenvolvimento de uma sociedade alicerçada no bem
estar. Paralelamente haverá a construção de uma instalação artística e o desenvolvimento
de atividades de sensibilização em sessões de contação de estória para que os
participantes conheçam o conteúdo do livro e vivenciem o processo de polinização pelas
abelhas. Também haverá a realização de um workshop relacionado a literatura e animação,
oferecido como contrapartida social.

210049 - PATRIMÔNIOS DA HUMANIDADE NO BRASIL - 2º EDIÇÃO
Associação Universo Cultural e Assistencial
CNPJ/CPF: 07.241.495/0001-90
Processo: 01400000049202155
Cidade: Itaúna - MG;
Valor Aprovado: R$ 374.962,28
Prazo de Captação: 17/03/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: Reedição e publicação do livro de fotografias "Patrimônios da
Humanidade no Brasil" com texto trilíngue, mostrando os 22 bens culturais e naturais do
Brasil. Nesta edição será incluída Paraty e Ilha Grande, agora reconhecidas como
"Patrimônio da Humanidade" pela Unesco em julho de 2019. A finalidade é projetar para
as pessoas a beleza de centros históricos, reservas naturais, parques nacionais, conjuntos
arquitetônicos e santuários ainda desconhecidos por brasileiros e estrangeiros. Também
agregar conhecimento cultural, além de despertar o interesse em conhecer e preservar
esses patrimônios.

210050 - O Puma e a Saga dos Hertzberg
claudio rodrigues da silveira
CNPJ/CPF: 347.335.319-15
Processo: 01400000050202180
Cidade: Lages - SC;
Valor Aprovado: R$ 196.133,52
Prazo de Captação: 17/03/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: 1) Produção impressa do Livro entitulado "O Puma e a Saga dos
Hertzberg" (revisão, edição, ilustração, diagramação, impressão e logística). 2) Produção de
um audio book da história, com fundo musical. 3) Eventos de Lançamento da obra com
coquetel, sessões de autógrafos e workshops (contrapartidas sociais).

PORTARIA Nº 153, DE 16 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso das
atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 464, de 29 de setembro de 2020 e o art. 4º da
Portaria nº 120, de 30 de março de 2010, resolve:

Art. 1.º - Homologar a complementação de valor em favor do(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.

ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES

ANEXO

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )
192462 - Atividades do Espaço Cultural Mano Down
INSTITUTO MANO DOWN
CNPJ/CPF: 23.684.121/0001-03
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Valor Complementado: R$ 443.259,00
Valor total atual: R$ 1.693.000,00

ÁREA: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
191630 - Mundo da Leitura - 2 edição
FBF Cultural Ltda
CNPJ/CPF: 02.632.558/0001-15
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Complementado: R$ 261.504,37
Valor total atual: R$ 792.880,00

PORTARIA Nº 154, DE 16 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso das
atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 464, de 29 de setembro de 2020 e o art.
4º da Portaria nº 120, de 30 de março de 2010, resolve:

Art. 1.º - Homologar a prorrogação do prazo de captação de recursos do(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.

ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES

ANEXO

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )
190199 - Paixão de Cristo 2019
CRIARTE PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 31.900.907/0001-30
Cidade: Garibaldi - RS;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 30/06/2021

194261 - Balaio de Arte e Cultura 2020
Associação Balaio de Arte e Cultura
CNPJ/CPF: 21.472.230/0001-23
Cidade: Patos de Minas - MG;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 31/12/2021

203672 - LEV - Oficinas cênicas e encontros culturais
ASSOCIACAO ISRAELITA DE BENEFICENCIA BEIT CHABAD DO BRASIL
CNPJ/CPF: 60.622.073/0001-47
Cidade: São Paulo - SP;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 31/12/2021

204128 - Plano Anual 2021 - Instituto HAHAHA
Instituto HaHaHa
CNPJ/CPF: 16.911.508/0001-81
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 31/12/2021

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )
181187 - TURNÊ VIOLA INSTRUMENTAL - VIOLEIROS DO MÉDIO PARAOPEBA
GRAVOMIX PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI
CNPJ/CPF: 05.969.002/0001-07
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 31/05/2021

184415 - Projeto Beija-Flor - Música no Campo VI
ASSOCIACAO CRISTA FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ/CPF: 54.139.860/0001-30
Cidade: Mococa - SP;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 31/12/2021

204255 - OSBA | Plano Anual de Atividades 2021
ASSOCIACAO AMIGOS DO TEATRO CASTRO ALVES
CNPJ/CPF: 17.955.769/0001-66
Cidade: Salvador - BA;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 30/12/2021
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ANEXO

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )
204825 - Broadway a Dois
LUMUS ENTRETENIMENTO LTDA ME
CNPJ/CPF: 27.825.038/0001-50
Processo: 01400004816202014
Cidade: Mogi das Cruzes - SP;
Valor Aprovado: R$ 81.070,00
Prazo de Captação: 19/03/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: A proposta é recriar cenas de grandes espetáculos da Broadway que
marcaram a carreira de Beto Sargentelli e Eline Porto. O projeto, inicialmente criado para
o palco, será transmitido de forma online e gratuita. O alcance de público será maior por
contadas ações formativas oferecidas através das contrapartidas sociais do projeto.

204845 - Mundo Clandestino
Denisson Beretta Gargione
CNPJ/CPF: 10.505.404/0001-90
Processo: 01400004836202095
Cidade: Canoas - RS;
Valor Aprovado: R$ 296.546,25
Prazo de Captação: 19/03/2021 à 28/10/2021
Resumo do Projeto: "Mundo Clandestino" é a proposta de imersão do público na
cosmogonia criativa do espetáculo "Sr. Clandestino". O projeto prevê, como ação principal,
apresentações do espetáculo "Sr. Clandestino", seguido das Oficinas/Vivências "Ator De
Rua" (contrapartidas sociais), Encontros com grupos locais, Lançamento do livro "Diário de
Bordo" sobre os processos de montagem do espetáculo, o Audiodrama (Programa
Radiofônico) "Sr. Clandestino e a Procura do Elixir da Vida Eterna", relacionado ao universo
ficcional do espetáculo, além de um Seminário/Workshop online, com a Live intitulada
"Distopia e Memória".

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )
204897 - O Som das Palafitas 2021
Instituto Arte no Dique
CNPJ/CPF: 07.269.609/0001-00
Processo: 01400004888202061
Cidade: Santos - SP;
Valor Aprovado: R$ 493.982,50
Prazo de Captação: 19/03/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: Realizar shows gratuitos com grupos/bandas nacionais e regionais em
formato online, através de transmissão ao vivo em plataformas de redes sociais. Em cada
um dos shows haverá a apresentação de um artista regional (entenda-se moradores da
região da Baixada Santista) que abrirá o show para o artista de reconhecimento nacional.
Ofertar 04 atividades formativas relacionadas a produção musical.

ÁREA: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
210108 - LEVANTE E LUTE
AUANA EDITORA E PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 07.424.594/0001-07
Processo: 01400000108202195
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 568.497,89
Prazo de Captação: 19/03/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: Propomos a produção/edição do livro Levante e Lute, duas palestras,
duas oficinas educativas com ação de intercâmbio cultural para adolescentes da rede
pública, uma contrapartida com oficina seguindo normativa, a criação de um site para
difusão e fruição de conteúdo. Acreditamos na importância da leitura e da arte para o
desenvolvimento do homem diante de sua existênciae seupoder de transformação.
Trazemos uma história real com valores fundamentais de convivência e respeito,
promovendo a divulgação de uma cultura de paz e de respeito ao meio ambiente. LEVANTE
E LUTE (com doação de 50% da tiragem) é uma obra literária e fotográfica (livro de arte)
que conta a história do encontro entre mundos. O mundo das aldeias, mundo isolado e
mergulhado em diferentes aspectos culturais e o mundo de um ativista social, o Dr. Caio
Machado. O objetivo é trazer ao público brasileiro os desafios desses relacionamentos e a
inspiração de um personagem como Caio Machado à um protagonismo social.

210113 - "Wesley Duke Lee" (Título provisório)
LUSTE PROJETOS EDITORIAIS E CULTURAIS LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 09.143.368/0001-83
Processo: 01400000113202106
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 500.747,50
Prazo de Captação: 19/03/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: A obra "Wesley Duke Lee" (Título provisório), propõe consagrar a
marcante trajetória do artista plástico brasileiro, através de um livro que reproduzirá seu
vasto acervo com cerca de 1240 obras, que resultarão em um belíssimo catálogo Raisonné
inédito. Entre pinturas, desenhos, ambientações e gravuras, seu legado será apresentado
por sua irreverente personalidade, que significou a virada da arte moderna para a arte
contemporânea no Brasil. Comcurrículo consagrado, trouxe importantes referências
internacionais, impulsionando importantes movimentos na arte nacional. Seu instinto
precursor na arte pop mobilizou novas narrativas, assim como suas raízes surrealista e
dadaísta, o possibilitaram criar novas maneiras de comunicar e se manifestar. Wesley foi
um artesão de ilusões e por meio de todas essas misturas, construiu assim, um estilo
original só seu. Serão realizadas palestras com o livro para auxiliar no processo educativo,
artístico e cultural, democratizando o acesso desseconteúdo.

210152 - O Maestro da Caatinga - Ymbuzinho
BIANCA FIGUEIREDO
CNPJ/CPF: 339.133.248-44
Processo: 01400000152202103
Cidade: Campinas - SP;
Valor Aprovado: R$ 197.466,50
Prazo de Captação: 19/03/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: O projeto cultural "O Maestro da Caatinga - Ymbuzinho" dará origem
a uma publicação a estar distribuída a entidades culturais, ambientais e educacionais, das
redes pública e privada de ensino, a qual apresentará em seu conteúdo um grupo de
personagens que representarão as espécies vegetais e animais da Caatinga. O ser humano
(Homitinga) estará representado através de personagens como a bondosa velhinha da
Caatinga (Vovótinga Chimbo), o Padre solidário (Padrinoçu), a Prefeita trabalhadora
(Prefeita Miga) e o Juiz justo (Juiz Didentro), os quais representação a população local e as
suas respectivas manifestações culturais em contato com o ambiente onde habitam.

PORTARIA N.º 159, DE 18 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso das
atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 464, de 29 de setembro de 2020 e o art. 4º da
Portaria nº 120, de 30 de março de 2010, resolve:

Art. 1.º - Homologar a prorrogação do prazo de captação de recursos do(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.

ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES

ANEXO

ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )
181142 - Festival Cultural Mineiro
FABIANO BATISTA LEITE
CNPJ/CPF: 052.578.586-81
Cidade: Araxá - MG;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 31/05/2021

182658 - PROJETO CORDAS PAPANDUVA
ALMIR ALVIN DA SILVA
CNPJ/CPF: 890.847.489-72
Cidade: Papanduva - SC;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 31/08/2021

192462 - Atividades do Espaço Cultural Mano Down
INSTITUTO MANO DOWN
CNPJ/CPF: 23.684.121/0001-03
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 31/12/2021

193615 - Projeto SOU Arte 2020 - 2021
Centro de Convivencia Arte & Vida
CNPJ/CPF: 07.754.511/0001-48
Cidade: Arapongas - PR;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 31/12/2021

ÁREA: 4 ARTES VISUAIS (Artigo 18 , § 1º )
203191 - FotoRio 2020 Virtual
Luz Tropical Cultura e Produções LTDA
CNPJ/CPF: 09.551.814/0001-99
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 31/12/2021
ÁREA: 5 PATRIMÔNIO CULTURAL (Artigo 18 , § 1º )

200424 - Restauração, Revitalização e Acessibilidade da "Praça Salvador Leme Cardoso" -
Guararema /SP
FORMARTE PROJETOS PRODUCAO E ASSESSORIA LTDA
CNPJ/CPF: 00.486.398/0001-18
Cidade: São Paulo - SP;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 31/12/2021

ÁREA: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
182575 - Viajando na Leitura - 2a. Edição
Jatobá Educação e Cultura Eireli
CNPJ/CPF: 14.363.140/0001-39
Cidade: São Paulo - SP;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 31/08/2021

SECRETARIA NACIONAL DO AUDIOVISUAL
PORTARIA Nº 15, DE 18 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO NACIONAL DO AUDIOVISUAL, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere a Portaria nº 405, de 19 de agosto de 2020 e o art. 1º da
Portaria nº 1.201, de 18 de dezembro de 2009, resolve:

Art. 1.º - Alterar o(s) resumo(s) do(s) projeto(s) abaixo relacionado(s):
PRONAC: 134342 - Luz no escuro, publicado na portaria nº 0078/13 de

28/08/2013, publicada no D.O.U. em 04/09/2013.
Onde se lê: Realização de um filme de média-metragem de ficção, filmado

e finalizado em formato digital (HD), de aproximadamente 20min. Exibição pública do
filme em videoinstalação, com a simultânea realização de oficina de Stop Motion,
aberta ao público e de forma gratuita.

Leia-se: Luz no escuro é um projeto de realização de um filme de média-
metragem, com roteiro de Vinícius Lopes e Luciana Mazeto, direção de Vinicius Lopes
e produção de Laura Leão. A história aborda a relação de duas irmãs após a separação
dos pais. Julia, 10 anos, já começa a adentrar na fase adulta, enquanto Laura, 5 anos,
ainda vivencia os momentos mais lúdicos da infância.O filme acompanha uma noite na
vida das duas irmãs que, durante uma queda de luz, procuram seu gato pelos
corredores do prédio onde moram. Nesse caminho, elas enfrentam o medo do escuro,
que passa a tomar formas diversas - desde corredores que se alongam
misteriosamente até sombras que ganham vida. Ao longo da jornada, as irmãs
estabelecem uma relação de confiança, se aproximando pouco a pouco uma da
outra.No decorrer da narrativa, acompanhamos esse processo, construindo a trama
alternadamente com base nas percepções da irmã mais velha, Júlia, que está
adentrando no mundo adulto, e o olhar da irmã mais nova, Laura, que ainda percebe
a realidade à sua volta de maneira extremamente fantasiosa.?Luz no escuro? Constitui
o primeiro passo em uma pesquisa do diretor sobre o universo do imaginário infantil.
Com a abordagem proposta acerca do universo da infância, o filme busca utilizar a
fantasia como ferramenta para tratar de questões relativas ao processo de
amadurecimento, como dificuldades de relacionamento familiar, medos e
insegurança.Muito embora utilize personagens infantis para a criação dessa realidade,
o filme está direcionado ao público jovem e adulto, propondo uma abordagem acerca
do universo infantil, e sobre a forma como esse olhar interpreta e ilustra as situações
vivenciadas pelas personagens.O objetivo principal do projeto seria, dessa forma, a
produção de um filme de média-metragem para circulação em festivais nacionais e
internacionais, com possibilidade de posterior veiculação em canais de televisão
fechada e aberta, oferecendo um produto audiovisual para plateias jovens e adultas,
com possibilidade de diálogo com o mercado internacional.O projeto contempla,
também, a realização de versão adaptada da obra, direcionada portadores de
deficiência visual ou auditiva, visando a inclusão desse público específico e
possibilitando o aproveitamento pleno da experiência proporcionada pela obra.Além
disso, o projeto engloba a realização de vídeo-aulas gratuitas de stop motion,
disponibilizadas online, com o objetivo de aproximar o público do processo de
realização do filme e do universo da obra, através da inserção do espectador nas
principais etapas de realização dessa técnica de animação.Paralelamente à realização
da oficina, será disponibilizado o link aberto do filme para escolas públicas.

Art. 2.º - Aprovar a complementação de valor em favor do(s) projeto(s)
cultural(is) relacionado(s) abaixo, 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.

ÁREA: 2 AUDIOVISUAL (Artigo 18 , § 1º )
184197 - CULTURA SUSTENTÁVEL
JONAS VIEIRA ZILBERLEIB
CNPJ/CPF: 21.788.100/0001-02
Cidade: Campinas - SP;
Valor Complementado: R$ 173.485,22
Valor total atual: R$ 591.393,65

Art. 3.º - Prorrogar o prazo de captação de recursos do(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. 4.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GRAÇA MELO CORTES



TROCAR A PALAVRA ExCLUSãO POR OPORTUNIDADE


