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Nº 84, quarta-feira, 4 de maio de 2016
160876 - Arte e Cor
WAGNER & FISS ASSESSORIA EM TURISMO E REPRESENTACOES DE CALCADOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 02.505.434/0001-79
Processo: 01400007260201631
Cidade: Ivoti - RS;
Valor Aprovado: R$ 69.799,80
Prazo de Captação: 04/05/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: O projeto "Arte e Cor" consiste em uma
iniciativa educativa de artes visuais que prevê a produção e publicação de um livro de artes para colorir, com desenhos compostos e
desenvolvidas por um grupo de jovens estudantes de 14 a 16 anos,
sob a coordenação e participação de uma professora da disciplina de
Artes, no município de Ivoti/RS. A proposta objetiva criar um livro
de colorir, destinado à crianças e adultos, com desenhos inspirados
em obras de grandes artistas plásticos de repercussão internacional,
nacional e regional. A publicação irá apresentar uma ordem cronológica dos movimentos artísticos no decorrer da história, iniciandose no Antigo Egito e seguindo até a era contemporânea. Para acompanhar cada desenho de releitura, haverá também uma pequena descrição da obra original e de seu respectivo artista criador.
160534 - Conhecer e Reconhecer
José Sebastião dos Santos
CNPJ/CPF: 040.780.986-49
Processo: 01400006773201625
Cidade: São Bernardo do Campo - SP;
Valor Aprovado: R$ 245.270,00
Prazo de Captação: 04/05/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: O projeto pretende criar um livro que irá
ressaltar os costumes, a culinária, o esporte, a arte e todo tipo de
manifestação cultural que ocorre em determinados locais do planeta,
produzindo assim, um interessante material de divulgação da cultura
de diferentes países. O livro será direcionado para o público infantil,
mas será um interessante instrumento todas as idades.
160973 - Edição de Livro Fotográfico Serra do Japi, patrimônio da humanidade
Mário Sérgio Aparecido de Assis
CNPJ/CPF: 060.567.328-43
Processo: 01400007559201696
Cidade: Campinas - SP;
Valor Aprovado: R$ 226.727,44
Prazo de Captação: 04/05/2016 à 12/12/2016
Resumo do Projeto: Edição de livro fotográfico sobre a Serra
do Japi, Reserva de Biosfera da Mata Atlântica, tombada pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico,
Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo) em 1983 e patrimônio da humanidade. Realização de Exposição Fotográfica, com
imagens das riquezas naturais e biodiversidade da Serra, construções/ruínas históricas e interação entre natureza e ambiente urbano.
160474 - Livro Iconografia do Carvão Mineral do Estado de
Santa Catarina
BASE CULTURAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
ME
CNPJ/CPF: 14.126.321/0001-41
Processo: 01400006672201654
Cidade: Florianópolis - SC;
Valor Aprovado: R$ 233.880,00
Prazo de Captação: 04/05/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: O projeto ?Iconografia do Carvão do
Estado de Santa Catarina? pretende através da fotografia, apresentar a
história deste bem mineral presente na região Sul do Estado. Serão
apresentados os aspectos culturais, sociais e econômicos relacionados
a esta atividade minerária. A história desta atividade será apresentada
através de fotografias antigas e atuais. As fotografias antigas serão
obtidas em diferentes locais como bibliotecas, prefeituras, universidades, famílias de mineiros e demais fontes. Estas fotografias serão
registradas e apresentadas em um livro juntamente com fotografias
atuais que serão feitas pela fotógrafa e cientista social Carolina Becker Peçanha. O resultado deste projeto será um livro com cerca de
230 páginas com fotos em preto e branco e coloridas além de um
relato historiográfico da atividade carbonífera no Sul de Santa Catarina.
160798 - Os Monumentos do Recife
Associação Centro Vivo Recife
CNPJ/CPF: 05.074.978/0001-11
Processo: 01400007144201612
Cidade: Recife - PE;
Valor Aprovado: R$ 276.528,00
Prazo de Captação: 04/05/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: O Projeto consiste na produção de livro
e cartilha, contendo registro escrito e iconográfico dos monumentos
públicos representados por esculturas, existentes nos bairros centrais
do Recife - Recife, São José, Santo Antônio, Boa Vista, Santo Amaro
e Ilha do Leite. Serão objetos de análise os monumentos localizados
em praças, parques, jardins e avenidas, que sejam relativos à história
e cultura do Recife, de Pernambuco ou do país. Excluem-se desse
trabalho os bens patrimoniais imóveis, tais como: igrejas, templos,
chafarizes, prédios públicos ou painéis e obras de arte instalados no
interior ou exterior desses edifícios. A pesquisa incluirá dados sobre
os monumentos, suas característics artísticas e históricas, o artista
executor da obra, o material e técnica empregada na confecção das
mesmas e o contexto histórico no qual foi construída.

160747 - PROJETO LITERÁRIO ESCREVE QUEDAS
Solivan Brugnara
CNPJ/CPF: 603.157.689-91
Processo: 01400007069201690
Cidade: Quedas do Iguaçu - PR;
Valor Aprovado: R$ 24.510,00
Prazo de Captação: 04/05/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: Este projeto tem como objetivo a edição
e publicação da Coleção Literária "Escreve Quedas", composta por
oito livros de autores diversos, com realização de lançamento e Mostras Literárias em escolas da rede pública no período de Março a
Novembro de 2017, visando promover o resgate, a difusão e salvaguarda da memória e cultura local da Região da Cidade de Quedas
do Iguaçu, Paraná e a divulgação de novos escritores da região.

ISSN 1677-7042

PORTARIA N o- 251, DE 3 DE MAIO DE 2016
O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA - SUBSTITUTO, no uso das atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 77, de 18 de fevereiro de 2015 e o art. 4º da Portaria
nº 120, de 30 de março de 2010, resolve:
Art. 1.º - Aprovar a redução 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.
RAPHAEL VALADARES ALVES

ANEXO II
ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 26)
1510055 - DVD GOSPEL
davi brainerd cesar de souza
CNPJ/CPF: 015.714.567-08
Processo: 01400070622201540
Cidade: Cabo Frio - RJ;
Valor Aprovado: 221400.00
Prazo de Captação: 04/05/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: O projeto viabilizará a gravação e distribuição do DVD ?Clamor Pelas Nações?, com 12 músicas do Grupo
Musical ?Ministério Íntimos do Pai?. Todas as músicas são próprias e
desenvolvidas com exclusividade. Haverá a tiragem de 3.000 cópias,
juntamente com ampla divulgação através da Internet, mídia impressa
e pontos de venda, chegando a nível internacional. Ao final do projeto, terá sido disseminada a cultura gospel por todo o Brasil e o
mundo, ajudando o nosso país a crescer com boas mensagens, ensinamentos e o convívio familiar.
1510426 - FÁTIMA LIMA, SONETOS
Maria de Fátima Sampaio Lima
CNPJ/CPF: 024.122.423-30
Processo: 01400072507201518
Cidade: Timon - MA;
Valor Aprovado: 254280.00
Prazo de Captação: 04/05/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: O projeto ?Fatima Lima, sonetos? pretende realizar a gravação de um CD com 12 faixas autorais e regravações e 3000 cópias. A divulgação será ampla, utilizando a internet, dando alcance internacional ao projeto. O propósito do projeto
é a gravação do CD e o fomento e a democratização da cultura local,
regional e nacional. Haverá auxilio à entidade beneficente.
1510333 - Gravação e Lançamento do CD de João Cortês
JOÃO GONÇALVES CÔRTES
CNPJ/CPF: 454.489.258-98
Processo: 01400072344201565
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: 253136.00
Prazo de Captação: 04/05/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: João Cortês é ator desde criança sendo
esta a area que mais trabalha em publicidade, teatro, cinema e TV e
como se tornou conhecido do grande público. Embora seu trabalho
como cantor ainda seja pouco conhecido já éi reconhecido por grandes músicos como um interprete de personalidade e maturidade apesar da pouca idade. A música sempre esteve fortemente presente em
sua vida e o projeto apresentado é para realização dos processos de
gravação, prensagem e lançamento em São Paulo de seu primeiro
CD.
1510089 - REMEXE RIO
Zoocom Eventos Ltda
CNPJ/CPF: 09.267.971/0001-77
Processo: 01400070656201534
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: 3922700.00
Prazo de Captação: 04/05/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: Um Festival com cara de Movimento
Cultural para refletir e proliferar a criatividade e a inovação consciente. Um Festival de artes integradas: Música (shows de alguns
ícones da vanguarda e novas tendências da música brasileira e internacional), Comédia (presença e apresentação da nova geração da
comédia brasileira, além de coletivos de teatro do improviso), Games
(competição de jogos eletrônicos em diversas etapas e apresentação
de novas modalidades), Debates e Palestras sobre Economia Criativa
reunindo os três universos. 5 dias de grande agito e movimento na
Lapa, Rio de Janeiro, centro da boêmia carioca. Um grande Manifesto
Cultural com a cara da atualidade.
ÁREA: 4 ARTES VISUAIS (Artigo 26)
154690 - Sob nova luz: meu cotidiano em passos e fotos
MIRACETI PROJETOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS
LTDA
CNPJ/CPF: 09.010.797/0001-82
Processo: 01400057496201538
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: 351014.00
Prazo de Captação: 04/05/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: O projeto visa a realização de 5 exposições fotográficas em diversos municípios do Brasil, nos estados
do Rio Grande do Sul, Tocantins e Espírito Santo. As exposições
serão realizadas a partir de fotografias produzidas em caminhadas
fotográficas abertas ao público jovem em geral. Nesta nova edição,
iremos explorar as possibilidades da composição fotográfica, tanto do
cotidiano, como de retratos das pessoas da comunidade local, incentivando novos olhares para seu município.
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ANEXO I
ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )
158573 - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2016 - ORQUESTRA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Orquestra do Estado de Mato Grosso
CNPJ/CPF: 08.415.066/0001-54
Cidade: Cuiabá - MT;
Valor Reduzido: R$ 1.650.000,00
Valor total atual em R$: R$ 1.769.240,00
RETIFICAÇÃO
Na portaria nº 381 de 02/07/2015, publicada no D.O.U. n.º
125 de 03/07/2015, Seção 1, página 20, referente ao Projeto 80 Anos
da Casa de Portugal de São Paulo - Pronac: 15 0877:
Onde se lê: Valor Aprovado: R$ 755.350,00
Leia-se: Valor Complementar: R$ 765.250,00

.

Ministério da Defesa
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO
SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

PORTARIA Nº 37/ADEGEP/DIRAF/DIGER/CENSIPAM/SG - MD,
DE 26 DE ABRIL DE 2016
O DIRETOR-GERAL DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA DO
MINISTÉRIO DA DEFESA, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 42 do Anexo I do Decreto no 7.974, de 1º de abril de 2013, e
tendo em vista o disposto no artigo 2º da Portaria Normativa nº
2.838/MD, de 31 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da
União, Seção I, de 03 de novembro de 2014, resolve:
Art. 1º Determinar a utilização do resultado final da avaliação de desempenho institucional estabelecido na Portaria nº
17/SEORI/SG-MD, de 29 de janeiro de 2016, publicado no Diário
Oficial da União de 4 de fevereiro de 2016, para fins de apuração da
pontuação necessária para concessão da Gratificação de Desempenho
de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDACT para os servidores da
Carreira de Ciência e Tecnologia, lotados no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Censipam.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROGÉRIO GUEDES SOARES

COMANDO DA MARINHA
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
DESPACHO
Em 3 de maio de 2016
Nº 10/EMA - Processo nº: 61074.002684/2016-81.
Interessado: Embaixada da Argentina no Brasil.
Objetivo: Visita do Navio-Escola "LIBERTAD", pertencente à Armada Argentina, às cidades de Recife - PE, no período de 6 a 10 de
maio, e do Rio de Janeiro - RJ, no período de 19 a 24 de outubro de
2016.
Amparo legal: art. 4º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar
nº 90, de 1º de outubro de 1997, com redação dada pela Lei Complementar nº 149, de 12 de janeiro de 2015, c/c art. 1º da Portaria
Normativa nº 1.130/MD, de 20 de maio de 2015, e Portaria nº
439/MB, de 1º de outubro de 2015, do Comandante da Marinha.
Almirante-de-Esquadra AIRTON TEIXEIRA
PINHO FILHO

TRIBUNAL MARÍTIMO
ATA DA 7.061ª SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2016 (TERÇA-FEIRA)
Presidência do Exmo. Sr. Juiz Vice-Almirante (RM1) MARCOS NUNES DE MIRANDA, Secretário do Tribunal, o PrimeiroTenente (T) PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR, no impedimento
da Bacharel ANA PAULA BEZERRA DA SILVA.
Às 13h30min, presentes os Exmos. Srs. Juízes, SERGIO BEZERRA DE MATOS, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA, MARCELO DAVID GONÇALVES, FERNANDO ALVES LA-

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

