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FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INTERNA

PORTARIA No- 210, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMA-
RES-FCP, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18, III, do
Estatuto aprovado pelo Decreto n.º 6.853, de 15 de maio de 2009,
publicado no Diário Oficial da União de 18 de maio de 2009, e;

Considerando que a Organização das Nações Unidas (ONU),
por meio da Resolução A/66/460, instituiu a Década Internacional dos
Povos Afrodescendentes, no período de 2013 a 2023.

Considerando que no âmbito da Década Internacional dos
Povos Afrodescendentes (2013 - 2023), ações nos níveis global, re-
gional, nacional e local serão promovidas, em torno da cultura afro-
descendente, focadas no combate ao preconceito, racismo e discri-
minações raciais.

Considerando que as tarefas de mobilização entorno da Cul-
tura Afro-brasileira devem envolver os estados, os municípios, as
entidades do Movimento Negro, a sociedade civil e os atores da
atividade econômica pública e privados, e, que a Fundação Cultural
Palmares deve cumprir papel agregador e promotor das iniciativas
voltadas à Década Internacional dos Povos Afrodescendentes.

Considerando a missão da Fundação Cultural Palmares e sua
relação com a preservação, proteção e promoção da cultura afro-
brasileira, e a relação direta com a agenda da Década Internacional
dos Povos Afrodescendentes, no País, e seus reflexos nos continentes
americano e africano.

Considerando a necessidade de propiciar o acesso à popu-
lação afrodescendente aos bens culturais, sociais e econômicos; e na
proteção e promoção dos direitos universais e específicos relacio-
nados à população afrodescendente.

Considerando a missão da Fundação Cultural Palmares e sua
relação com a preservação, proteção e promoção da cultura afro-
brasileira, e a relação direta com a agenda da Década Internacional
dos Povos Afro descendentes, no País, e seus reflexos no continente
americano e africano.

Considerando que dentre as competências da Fundação Cul-
tural Palmares está a de promover e apoiar o intercâmbio com outros
países e com entidades internacionais, através do Ministério das Re-
lações Exteriores, para a realização de pesquisas, estudos e eventos
relativos à história e à cultura dos povos negros e, ressaltando a
sugestão das Nações Unidas aos Estados-Membros para que incor-
porem em suas ações culturais, sociais e econômicos a agenda da
Década Internacional dos Povos Afrodescendentes (2013 - 2023),
resolve:

Art. 1º - Constituir Grupo de Trabalho, para no prazo de 90
dias, elaborar o Plano Decenal da Cultura Afro-brasileira, de ati-
vidades a serem desenvolvidas pela Fundação Cultural Palmares ou
em parceria com entidades públicas e privadas em comemoração a
Década Internacional dos Povos Afrodescendentes.

Parágrafo Único - O Grupo de Trabalho de que trata o caput
deste artigo será composto por titulares e suplentes das seguintes
áreas:

I- Presidente da Fundação Cultural Palmares;
II-Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro-

brasileira - DEP;
III-Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-brasileira -

D PA ;
IV-Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura

Negra - CNIRC;
V-Coordenação Geral de Gestão Estratégica. - CGE
§1º - O Grupo de Trabalho será presidido pelo Presidente da

Fundação Cultural Palmares.
§ 2º - Cada área indicará oficialmente dois representantes

para participar do Grupo de Trabalho.
§ 3º - Os membros suplentes do Grupo de Trabalho poderão

ser convocados para participar de todas as reuniões ordinárias e ex-
traordinárias, sendo-lhes assegurado o direito de manifestação.

§ 4º- O presidente da Comissão, em seus impedidos legais,
será substituído pelo Diretor do Departamento de Fomento e Pro-
moção da Cultura Afro-brasileira.

Art. 2º Para atingir os objetivos desta Portaria, o Grupo de
Trabalho deverá seguir os seguintes parâmetros:

I- Propor projetos, ações e programas da cultura afro-bra-
sileira.

II-Monitorar, no âmbito da Fundação Cultural Palmares, o
processo de implantação e implementação das atividades culturais
afro-brasileiras.

III-Elaborar estratégias para articulação de programas e
ações entre os Governos Federal, Estadual e Municipal e, entre estes
e a sociedade civil, propor oficialmente aos entes públicos e privados
atividades culturais afro-brasileiras em razão da Década Internacional
dos Povos Afro descendentes.

IV-Realizar seminários, colóquios, reuniões como todos os
segmentos que possam contribuir para os objetivos do Plano.

Art. 3º -Compete ao Grupo de Trabalho:
I-Manifestar-se sobre todas e quaisquer atividades da Fun-

dação Cultural Palmares, objeto desta Portaria.
II-Aprovar previamente a veiculação de matéria publicitária

a ser vinculada nos meios de comunicação.
Art. 4º - Compete ao Presidente do Grupo de Trabalho:
I-Representar o Grupo de Trabalho;
II-Convocar os membros para reunião ordinária ou extraor-

dinária.
III-Definir a pauta das reuniões e dirigir a reunião do Grupo

de Trabalho.
IV-Criar ad referendu dos integrantes do Grupo de Trabalho,

comissões, para o exercício de atividades específicas.
Art. 5º- O Grupo de Trabalho reunir-se-á ordinariamente,

quinzenalmente, e extraordinariamente sempre que necessário.
Parágrafo Único. As reuniões serão convocadas pelo seu

Presidente e realizar-se-ão preferencialmente na sede da Fundação
Cultural Palmares.

Art. 6º - O Grupo de Trabalho poderá ter sua composição
ampliada de modo a contemplar a participação de instituições pú-
blicas e privadas, sociedade civil, com capacidade de contribuir ma-
terialmente para o funcionamento do Plano da Década Internacional
dos Povos Afrodescendentes, sem prejuízo das comissões previstas no
art. 4º, IV desta Portaria.

Art. 7- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ELOI FERREIRA DE ARAÚJO

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES

PORTARIA No- 362, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012

A Presidente, em exercício, da Fundação Nacional de Artes
- Funarte, no uso das atribuições que lhe confere a portaria nº 85 de
15/04/2009, publicada no DOU de 17/04/2009, resolve:

Instituir o Edital do Prêmio Funarte Grande Otelo. Edital
disponível na página eletrônica da Funarte: www.funarte.gov.br. Pro-
cesso nº. 01530.003615/2012-12

MYRIAM LEWIN

SECRETARIA DO AUDIOVISUAL

PORTARIA No- 152, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012

A SECRETÁRIA DO AUDIOVISUAL DO MINISTÉRIO
DA CULTURA-SUBSTITUTA, no uso das atribuições legais que lhe
confere a Portaria n° 446 de 02 de fevereiro de 2011, e em cum-
primento ao disposto na Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006, Medida Provisória nº 2.228-
1, de 06 de setembro de 2001, resolve:

Art. 1º Aprovar os projetos audiovisuais, relacionados no
anexo I, para os quais os proponentes ficam autorizados a captar
recursos, mediante doações ou patrocínios, nos termos do Art. 18 da
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo
Art. 53, alínea f, da Medida Provisória nº 2.228-1, de 06 de setembro
de 2001.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LISIANE AGUIAR TAQUARY

ANEXO I

12 7934 - 10° Femina - Festival Internacional de Cinema
Feminino

Instituto de Cultura e Cidadania Feminina
CNPJ/CPF: 09.202.566/0001-70
Processo: 01400.024918/20-12
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R$: 354.970,00
Prazo de Captação: 20/11/2012 a 31/12/2012
Realização da 10ª edição do festival dedicado a filmes rea-

lizados por mulheres e/ou com temática feminina, de 1 a 7/07/2013
no Rio de Janeiro.

12 8029 - Re Ciclo de Cinema Norte - Fase 2
STR Estrutura para Filmes e Eventos S/S Ltda.
CNPJ/CPF: 07.994.291/0001-20
Processo: 01400.026445/20-12
SP - São Paulo
Valor do Apoio R$: 909.650,00
Prazo de Captação: 20/11/2012 a 31/12/2012
Realização de uma mostra itinerante em 40 cidades da região

norte, com exibições de filmes nacionais de sucesso e filmes de
educação ambiental.

12 0251 - DOCUMENTÁRIO PREMÊ - QUASE LINDO
CULTURE PROFONDE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 10.302.681/0001-04
Processo: 01400.002315/20-12
SP - São Paulo
Valor do Apoio R$: 573.860,00
Prazo de Captação: 20/11/2012 a 31/12/2012
Produção de um documentário de 70 minutos sobre a história

do grupo musical Premê.

SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO
À CULTURA

PORTARIA No- 653, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CUL-
TURA-SUBSTITUTO, no uso das atribuições legais, que lhe confere
a Portaria n° 913, de 20 de agosto de 2012 e o art. 4º da Portaria nº
120, de 30 de março de 2010, resolve:

Art. 1° - Aprovar projetos culturais, relacionados nos anexos
I e II à esta Portaria, para os quais os proponentes ficam autorizados
a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista,
respectivamente, no § 1º do artigo 18 e no artigo 26 da Lei n.º 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei n.º 9.874, de 23 de
novembro de 1999.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JORGE ALAN PINHEIRO GUIMARÃES

ANEXO I

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS - (ART.18, §1º)
12 7271 - Arte Itinerante
VISION MIDIA E PROPAGANDA LTDA
CNPJ/CPF: 10.435.582/0001-92
Processo: 01400.024076/20-12
SP - São Paulo
Valor do Apoio R$: 604.556,00
Prazo de Captação: 20/11/2012 a 31/12/2012
Resumo do Projeto:
Apresentar uma peça de teatro gratuita para estudantes da

rede pública de ensino, divulgando as artes cênicas e estimulando a
consciência cultural. Durante quatro meses, esse projeto itinerante
fará 144 apresentações, passando por quatro cidades de três Regiões
do Brasil, desconcentrando a cultura em prol de um país mais uni-
forme.

ÁREA : 6 HUMANIDADES : LIVROS DE VALOR
ARTÍSTICO, LITERÁRIO OU HUMANÍSTICO
(ART. 18)
12 7252 - Livro de Arte e Fotos - Teatro Acessível: Arte,
Prazer e Direitos
Escola de Gente Comunicação em Inclusão
CNPJ/CPF: 04.999.034/0001-92
Processo: 01400.024056/20-12
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R$: 528.832,00
Prazo de Captação: 20/11/2012 a 31/12/2012
Resumo do Projeto:
Edição de livro de arte exemplar no quesito acessibilidade. A

obra expressará, por meio de textos e fotos, os espetáculos artísticos
concebidos e realizados pela Escola de Gente em todas as regiões do
Brasil em nome da campanha Teatro Acessível: Arte, Prazer e Di-
reitos. Esses espetáculos são considerados marcos na cultura bra-
sileira por terem sido os primeiros totalmente acessíveis no país. A
publicação terá autoria de Claudia Werneck e será editada em nove
formatos acessíveis.

ANEXO II

ÁREA: 3 MÚSICA EM GERAL - (ART. 26)
12 3769 - Dorival Caymmi 100 anos - Sinfônico
Discreta Produções Artísticas LTDA
CNPJ/CPF: 14.385.295/0001-76
Processo: 01400.010751/20-12
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R$: 1.632.995,47
Prazo de Captação: 20/11/2012 a 31/12/2012
Resumo do Projeto:
Este projeto pretende realizar a gravação de um cd em es-

tudio,dois concertos de lançamento com orquestra sinfônica e con-
vidados e um site, celebrando o centenario de Dorival Caymmi.

Ministério da Cultura
.
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