
Projeto Aprovado Objetivo Projeto Valor Aprovado Valor Captado

A Semana Santa na Cidade de 
Goiás

Este projeto visa a captação de recursos para a manutenção das atividades
culturais e religiosas da Quaresma à Semana Santa da Cidade de Goiás,
realizadas desde a Quarta-Feira de Cinzas até o Domingo de Páscoa – o
período conta com cerca de 50 dias duração.

R$ 260.102,26 R$ 260.000,00

16º Festival Italiano Gastronomia 
e Cultura de Nova Veneza - GO

Realização do 16º Festival de Gastronomia e Cultura de Nova Veneza -

GO, com data prevista entre os das 02 e 05 de junho de 2022. 
R$ 527.671,20 R$ 527.671,20

1ª Edição do Congresso Nacional 
de Anápolis

1° Edição do Congresso Nacional de Anápolis – Expoana Gastronômica 2022-
1º Edição Nosso projeto visa o apoio por meio de presencialmente
conectando todos os participantes do Estado Goiano, todos os participantes
inscritos. Trata-se do maior encontro de conhecimento e inteligência do
setor de alimentação fora do lar.

R$ 595.000,00 R$ -

8º Festival Gastronômico do 
Cerrado e 13ª Festa do Milho

O presente projeto tem como objeto de proposição o 8º Festival
Gastronômico do Cerrado e a 13ª Festa do Milho, ações que constituem um
evento de grandes amplitudes que visa oferecer aos seus visitantes
experiências gastronômicas, culturais e socioeducativas através de uma
programação interativa, sensorial e formativa. Na arena de comidas típicas
são apresentadas diversas opções de pratos que reúnem tradição e
inovação de receitas à base de milho preparadas por chefs renomados e
oferecidos ao público a preços acessíveis e convidativos.

R$ 300.000,00 R$ 300.000,00

Projeto Educanto
Consiste na realização de apresentações culturais da artista goiana Maria
Eugênia em escolas públicas de algumas das cidades mais carentes do
interior de Goiás.

R$ 314.811,00 R$ 314.811,00

Projetos acima de R$ 20.000,00:



Romaria do Divino Pai Eterno 
2022

Em 2022, a tradição de um dos maiores e mais importantes eventos
católicos do Brasil voltará a ser realizada de forma presencial, no Santuário
do Divino Pai Eterno, em Trindade, GO. Batizada de Devoção Renovada, o
evento que reúne aproximadamente 3 milhões de pessoas todos os anos
voltará a ser realizado de forma presencial, o que permitirá que os romeiros
voltem a se reencontrar com Trindade, manifestando a sua fé, promovendo
a preservação de importante patrimônio cultural, fundamental para a raízes
do povo goiano. : Proporcionar a adequada estrutura para acolhimento dos
fiéis e turistas na cidade de Trindade. Colaborar com a formação cultural
das futuras gerações. 

R$ 406.730,00 R$ 406.730,00

Show Cultural do TJGO

Um show para mil casais com as cantoras Maiara & Maraisa é uma iniciativa

inovadora da Corregedoria-Geral da Justiça e do Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás. Essa ação é uma iniciativa de cidadania e fortalecimento

dos vínculos familiares, com o intuito de garantir entretenimento às

famílias que representam o núcleo social básico de acolhimento, convívio,

autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.

R$ 262.500,00 R$ 262.500,00

Totus Tuus 2022

O Totus Tuus é um grande evento de cultura popular promovido pela
Associação Assunção com palestras, poesia e muita música. Este evento já é
tradicinal nesta comunidade e costuma reunir até 15.000 pessoas
presencialmente e cerca de 50.000 no formato online. Para a edição Totus
Tuus 2022, nosso projeto propõe que o Programa Goyazes patrocine a
estrutura de equipamentos de som, iluminação e palco. Todas as despesas
com cachês, logística, divulgação e equipe de apoio já estão contempladas
com recursos próprios da associação ou por patrocínio direto.

R$ 273.000,00 R$ 273.000,00

Festival da Chica Doida

O Festival partiu do interesse em divulgar o prato tradicional Chica Doida
do Município de Quirinópolis que é patrimônio histórico imaterial goiano.
Festival que, este ano abre o Circuito de Festivais ligados à gastronomia no
Estado de Goiás, na sua quinta edição. O festival será realizado pela
Prefeitura Municipal de Quirinópolis, paceiros e suas respectivas
secretarias municipais.

R$ 250.000,00 R$ -



2ª Sala Compacta

Com curadoria de Gilson Andrade, a 2 a Sala Compacta, com uma premiação
total de R$ 80.000,00, pretende dar continuidade ao projeto de fomentar
um polo de discussões e estimulador das artes visuais contemporânea no
Estado de Goiás. Objetivos gerais:
• Realizar a 2ª Sala Compacta; • A mostra será realizada em ambiente
virtual https://escalas.br.

R$ 200.025,00 R$ 200.025,00

As Matérias Vivas de Antônio 
Poteiro: Barro, cor e Poesia

Com curadoria de Divino Sobral a proposta é trazer ao público uma
exposição do artista plástico Antonio Poteiro, no Museu Nacional da
República, em Brasília/DF, no mês de dezembro de 2022. A mostra
contempla não apenas as obras de autoria do artista, mas parte do acervo
do Instituto Antonio Poteiro, como catálogos, vídeos, jornais, fotografias de
Antonio Poteiro em processo de trabalho e com outras celebridades, como
Jorge Amado, Burle Max, Raul Cortez, Zélia Gattai, etc.

R$ 314.160,00 R$ 314.160,00

Crônica de Uma Noite de Sábado
Um curta-metragem de até 20 minutos mostrando uma Goiânia como

referência no rock independente longe do estereótipo de cidade country.
R$ 230.720,18 R$ -

Headway: Concerto nº. 1 para 
Piano e Orquestra de Everton 

Marin

ESTE PROJETO VISA COMTEMPLAR A GRAVAÇÃO DA OBRA “CONCERTO
Nª1 PARA PIANO E ORQUESTRA” DO COMPOSITOR GOIANO EVERTON
MARIN E A PUBLICAÇÃO DO LIVRO COM AS PARTITURAS DESTA PEÇA. A
OBRA SERÁ INTERPRETADA PELA ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE
GOIÁS E PELO PRÓPRIO COMPOSITOR CONTANDO COM A PRODUÇÃO DO
RENOMADO PRODUTOR MUSICAL ROGÉRIO BICALHO. NO MUNDO DA
MÚSICA CLÁSSICA, OS CONCERTOS PARA SOLISTA E ORQUESTRA
REPRESENTAM O AUGE DA TÉCNICA COMPOSICIONAL DO COMPOSITOR E
TAMBÉM O ÁPICE TÉCNICO PARA O INTÉRPRETE. GERALMENTE, SÃO
OBRAS LONGAS E COMPLEXAS ASSIM COMO O CONCERTO Nª 1 QUE
POSSUI CERCA DE 25 MINUTOS DE DURAÇÃO. O ESTADO DE GOIÁS JÁ
REVELOU TALENTOSOS COMPOSITORES, MAS NENHUM DELES CRIOU
UMA PEÇA NESTE ESTILO. O CARÁTER PIONEIRO DO COMPOSITOR E
INTÉRPRETE EVERTON MARIN TEM UMA ENORME RELEVÂNCIA PARA O
SEGMENTO, DIVULGANDO A MÚSICA ERUDITA DE CONCERTO PRODUZIDA
NO ESTADO DE GOIÁS.

R$ 47.197,50 R$ -



I Festival de Culturas 
Tradicionais de Minaçu

Realizar um Festival cultural regional em Minaçu – GO, com a temática

social das comunidades tradicionais, com shows de artistas locais e

convidados, exposições de artes e artesanato das comunidades tradicionais

de matriz africana e quilombola, feiras de comidas típicas, literatura,

oficinas de arte e capacitação para cidadania e acesso à cultura.

R$ 80.464,65 R$ 80.464,65

I Festival de Inverno de 
Pirenópolis - Em Canto, Poesia e 

Música

Realização de um festival em homenagem ao samba, à acontecer todos os
sábados do mês de julho com bandas locais e convidados, além de rodas de
conversas e apresentações de poetas e grupos de dança, com duração total
de cinco (5) horas em cada evento.

R$ 221.833,50 R$ 221.833,50

Maria Efigênia vai a Paris - 
Teatro de Mímica

Contribuir com a difusão do gênero humor físico (mímica)no cenario teatral
goianiense, bem como oferecer ao público gratuitamente acesso a um
espetáculo de alto nivel artístico.

R$ 50.233,88 R$ 50.233,88

Representação Gráfica 
Arquitetônica de Edifícios 

Históricos Tombados no Estado 
de goiás - O Edifício do Antigo 
Fòrum e Tribunal de Justiça de 

Goiás

O trabalho de pesquisa a ser desenvolvido tem como proposta, inventariar

algumas edificações tombadas no Estado de Goiás. A partir da pesquisa

histórica sobre as mesmas, bem como do resgate de sua documentação

gráfica existente, será possível atravez de levantamentos métrico e

fotográfico minunciosos, representar graficamente em duas e três

dimensões estes monumentos, em seu estado de conservação atual. Com as

representações gráficas arquitetônicas em duas e três dimensões dos

edifícios históricos escolhidos, se pretende fundamentar, complementar e

aumentar a documentação existente dos mesmos, contribuindo para a

perpetuação da memória dos bens culturais edificados no Estado de Goiás.

R$ 20.842,18 R$ 20.842,50

XXII Encontro de Culturas 
Tradicionais da Chapada dos 

Veadeiros

Realizar a 22ª edição do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos
Veadeiros, evento de relevância nacional que acontece na Vila de São Jorge,
porta de entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, sempre na
segunda quinzena do mês de julho. Após um período de dois anos de
realização virtual, por conta da pandemia, o evento volta em 2022 trazendo
a força das culturas tradicionais e populares de Goiás e de outros estados
brasileiros em uma programação singular com shows de artistas locais e de
relevância nacional, proporcionando uma experiência cultural ímpar às
comunidades da região e aos mais de 30 mil turistas de todo o Brasil
esperados na ocasião.

R$ 232.025,85 R$ 232.025,85



Festival Todas as Tribos 4ª 
Edição

Realizar a quarta edição do Todas as Tribos festival. Festival de música e
artes, que acontecerá presencialmente em março de 2023, na rua 8 centro
(pré-lançamento), no Centro Cultural UFG, Palácio da Música do CCON e
Teatro Goiânia, e contará com importantes e promissores nomes da cultura
de Goiás e do Brasil. Serão num total de 05 dias de festival, onde
acontecerão shows de rock instrumental, rock alternativo e pop rock, hard
rock e heavy metal, com venda de ingressos a preço popular; oficinas
gratuitas de baixo e bateria com 02 renomados músicos brasileiros, um
workshop de guitarra e uma exposição de artes plásticas com 03 artistas
plásticos goianos convidados. O evento será registrado em vídeo e foto e
ficará permanentemente on-line na página e no canal do festival e da FLAG
produções no youtube e facebook.

R$ 231.304,50 R$ -

Temporada de Férias de Aruanã 
2022

Realizar na cidade de Aruanã, estado de Goiás, o Festival Aruanã Mix –
Temporada de Férias 2022.

R$ 1.994.667,91 R$ 1.994.667,91

Tropeiros de Nossa Senhora da 
Conceição

O projeto em análise visa incentivar o fortalecimento de todas as
manifestações culturais e artísticas com ênfase nas Comunidades
Tradicionais do interior do estado, propiciando o acesso dessas
comunidades aos meios de fruição de sua cultura local, fomentando o
turismo e economia criativa com geração de renda e dignidade.

R$ 115.248,00 R$ 115.248,00

7º Festival Internacional de 
Dança de Goiás

Realização do 7º Festival Internacional de Dança de Goiás, de 06 a 10 de

julho de 2022, no Centro Cultural Oscar Niemayer - Goiânia/GO. A mostra

competitiva acontecerá durante 5 dias, à tarde e à noite, nas modalidades:

Ballet Clássico de Repertório, Clássico Livre, Estilo Livre, Jazz,

Contemporâneo, Danças Urbanas, Sapateado e Danças Folclóricas e nas

categorias: solos, duos, trios e conjuntos para bailarinos de 7 anos acima.

R$ 245.486,70 R$ 195.486,70

7º Festival Internacional de 
Dança de Goiás

Realização do 7º Festival Internacional de Dança de Goiás, de 06 a 10 de

julho de 2022, no Centro Cultural Oscar Niemayer - Goiânia/GO. A mostra

competitiva acontecerá durante 5 dias, à tarde e à noite, nas modalidades:

Ballet Clássico de Repertório, Clássico Livre, Estilo Livre, Jazz,

Contemporâneo, Danças Urbanas, Sapateado e Danças Folclóricas e nas

categorias: solos, duos, trios e conjuntos para bailarinos de 7 anos acima.

R$ 245.486,70 R$ 50.000,00



Banda Tonico do Padre: Por estas 
Bandas

O projeto “Por essas Bandas” visa a realização de dois concertos
comentados ( Goiânia e Goiás), com músicas de gêneros tradicionais das
bandas brasileiras e uma palestra virtual sobre a história das bandas das
cidades históricas de Goiás
(Pirenópolis, Corumbá de Goiás, Jaraguá e Goiás), apresentada pelo maestro
e musicólogo Marcos Botelho . 

R$ 80.839,50 R$ -

Caboclada: Processo de Criação e 
Montagem Cênica

Depois de quatro anos de pesquisa sobre poéticas afro-ameríndias, o Núcleo
Coletivo 22 - uma companhia artística de 21 anos, que articula de forma
dinâmica dança, teatro, música e performances tradicionais – apresenta o
projeto
“CABOCLADA: PROCESSO DE CRIAÇÃO E MONTAGEM CÊNICA” para a
realização de um espetáculo inédito e seis apresentações na cidade de
Goiânia.

R$ 247.440,00 R$ -

Estrelas do Araguaia 19 anos

Pretende-se realizar a 19ª edição do projeto ESTRELAS DO ARAGUAIA com

a produção de 08 (oito)shows musicais em 04(quatro) cidades

da região do Rio Araguaia (Aruanã, Itacaiú, Luiz Alves e Bandeirantes) com

04(quatro) músicos goianos (Marcelo Barra, Cláudia Vieira,

Maria Eugênia e Grace Carvalho).

R$ 232.929,73 R$ 232.929,73

Congadas de Catalão 2022
Através do recurso pretendemos organizar financeiramente, reformar e dar
manutenção nos espaços da festa, sendo eles Igreja de Nossa Senhora do
Rosário e Centro do folclore, as reformas serao especificamente no forro,
telhado e instalação elétrica.

R$ 249.900,00 R$ 30.000,00

Congadas de Catalão 2022
Através do recurso pretendemos organizar financeiramente, reformar e dar
manutenção nos espaços da festa, sendo eles Igreja de Nossa Senhora do
Rosário e Centro do folclore, as reformas serao especificamente no forro,
telhado e instalação elétrica.

R$ 249.900,00 R$ 50.000,00

Festa da Padroeira de Morrinhos - 
Nossa Senhora do Carmo

Realização da Festa da Padroeira de Morrinhos, Nossa Senhora do Carmo,
iniciada em 1845, por meio de diversas manifestações históricas, religiosas,
culturais, artísticas e sociais, para toda a população de Morrinhos e da
região
circunvizinha.

R$ 75.966,66 R$ 75.966,66



PATRIMONIUM - EXPOSIÇÃO E 
CATÁLOGO

Este Projeto prevê a Exposição de PINTURAS EM AQUARELA, constituída de
20 obras, tamanho A3, e a publicação de um Catálogo 21 cm x 29 cm
contendo 20 imagens das obras da exposição das referidas obras e textos
pertinentes à temática, estabelecendo interface entre a arte, a fotografia e a
arquitetura, promovendo conexões entre o passado e o presente, à luz da
memória que esteia o futuro dos bens patrimoniais e das paisagens do
Estado de Goiás e seus significados.

R$ 70.717,28 R$ -

Metamorfose - Montagem e 
Estrela

O presente projeto vem solicitar apoio para a criação de um espetáculo de
Dança inspirado no texto literário "A Metamorfose" do autor “Franz Kafka”,
em uma proposta híbrida por meio do diálogo entre as linguagens da dança,
teatro, cinema e música. Além da montagem do espetáculo de dança, uma
temporada de estreia presencial e gratuita a ser realizada em um Teatro da
cidade de Goiânia, contando com medidas de acessibilidade e
democratização. 

R$ 116.025,00 R$ -

4º Salão de Arte em Pequenos 
Formatos do MABRI

Com curadoria de Gleyce Kelly Heitor, o 4º Salão de Arte em pequenos
formatos do Museu de Arte de Britânia – MABRI, com uma premiação total
de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), pretende dar continuidade ao
projeto de fomentar um polo de discussões e estimulador das artes visuais
contemporâneas no interior do
Estado. 

R$ 230.580,00 R$ -

Dasdô Sobreviveu!!
Realizar o projeto do Curta Metragem Dasdô Sobreviveu!!. Trata-se de um

filme que aborda o tema da violência sexual contra crianças e adolescentes.
R$ 60.952,00 R$ -

Saberes Femininos: Arquétipos 
do Cuidado e da Cura

Este é um projeto visa levantar recursos para finalização de um filme Longa
metragem, Documentário, que trata sobre a importância das mulheres
Raizeiras, Pajés, curadoras e pesquisadoras empíricas na preservação do
Meio Ambiente. 

R$ 103.845,00 R$ -

Gravação CD Instrumental André 
Adonis

O presente projeto consiste na produção e gravação de 10 faixas

instrumentais autorais inéditas para álbum/CD solo do musico/guitarrista

goianiense ANDRE ADONIS, intitulado BALLET IN THE SHADOW OF DEATH.

R$ 45.202,50 R$ -



Dança Boba - Circulação

O projeto DANÇA BOBA - CIRCULAÇÃO, que tem por finalidade a circulação

de 3

ações de dança por 07 cidades brasileiras tendo como ponto de partida o

espetáculo DANÇA BOBA, que foi pouco explorado devido a crise sanitária

mundial, a Covid-19. O espetáculo celebra a possibilidade do encontro o que

nos dias de hoje vem sendo temas e necessidades do agora

R$ 246.434,44 R$ -

Ewa Baobab Negra

O projeto Ewa Baobab Negra é um projeto idealizado e produzido por Gil
Tobias produtora cultural, que tem como objetivo proporcionar de uma
forma prazerosa, educativa e didática as meninas, adolescentes e mulheres
negras e não negras
residentes no município de Pirenópolis - GO com a faixa etária a partir de 14
anos, realizando oficinas no dia 23 de Julho de 2022 em comemoração ao
dia da Mulher Negra Latina e Caribenha .

R$ 29.163,00 R$ -

3° Encontro Nacional de Artistas 
NAIFS no Centro Oeste

Trata-se de uma proposta de continuidade do encontro expositivo bi anual,
sendo esta a 3ª edição, divulgando artistas e a arte naif de todo Brasil no
estado de Goiás. 

R$ 168.420,00 R$ -

Giro8 Em Trânsito

Difundir a dança produzida em Goiás, levando a Giro8 Companhia de Dança
a se apresentar regional e internacionalmente – Brasil (Goiás), Turquia
(Istanbul), Emirados Árabes Unidos(Dubai) e México (Ciudad de Mexico e
San Luiz de Postosi), fazendo 20 apresentações do seu repertório
coreográfico, como um instrumento de propagação da riqueza da arte
goiana.

R$ 430.722,60 R$ -

Projeto Fica Comigo - Circulação

FICA COMIGO – Circulação é um projeto que tem como principal ação a
circulação inédita do novo espetáculo de dança contemporânea dedicado ao
público infantil (de 04 a 10 anos) do Grupo Ateliê do Gesto da cidade de
Goiânia/GO dirigido
por Daniel Calvet. Dentro de uma atmosfera lúdica, romântica e bem
humorada o Ateliê do Gesto apresenta o espetáculo FICA COMIGO
emocionando crianças e adultos através de um mergulho nas memórias que
guardamos ao longo das
nossas vidas

R$ 334.140,35 R$ -



Turnê Corda e Canto

Produção de 5 (cinco) shows no interior do Estado de Goiás: Goiás, Jaraguá,

Itaberaí, Anápolis e Goianésia. Com os músicos: Luiz Chaffin, Edilson

Moraes, Pedro Braga e a cantora Maria Eugênia. O show conta ainda com a

participação de Lauro Moreira, que narra momentos históricos da música

popular brasileira e recita poemas. O show traz ao Estado de Goiás, o que já

foi apreciado em outros países da Europa, África e América Central

R$ 169.785,00 R$ -

Letras Delas

EXPOSIÇÃO FIXA COM DURAÇÃO DE 7 SEMANAS ALIADA A DIVERSAS

ATIVIDADES ARTE EDUCATIVAS QUE FAVOREÇAM O CONHECIMENTO DA

POPULAÇÃO SOBRE TEMAS ABORDADOS NA EXPOSIÇÃO DA ARTISTA, NA

TRATATIVA DA AGRESSÃO CONTRA A MULHER NO BRASIL

R$ 127.870,00 R$ 127.870,00

Gravação CD Sunroad - 
Sunesthesia

O presente projeto consiste na produção e gravação de 11 faixas autorais
inéditas para o novo álbum/CD da banda goianiense de hard rock
SUNROAD, intitulado SUNESTHESIA. 

R$ 59.479,88 R$ -

Balada de um palhaço, o circo 
dentro do circo

APRSENTAÇÕES TEATRAIS E CIRCENSES DA ADPTAÇÃO DO TEXTO DE
PLÍNIO MARCOS.

R$ 99.950,00 R$ -

Capoeira Angola: Museu vivo da 
Cultura Afro-Brasileira

Este projeto tem por objetivo divulgar e manter viva parte da História, Arte
e Cultura Afro-brasileira através da prática da Capoeira, Samba Chula, Coco
de roda e a dança de salão, que fazem parte das manifestações culturais do
povo brasileiro, bem
como possibilitar a aquisição de equipamentos de captação e transmissão
do formato web, o que abrangerá ainda mais o alcance das atividades do
Ponto de Cultura Buracão da Arte.

R$ 212.089,50 R$ -

Brigada

"Brigada" é um projeto de realização de curta-metragem documental a ser
dirigido por Renato Ogata e Daniel Calil. O curtametragem acompanha o
incansável trabalho dos brigadistas voluntários para conter os incêndios
florestais na Chapadas dos
Veadeiros

R$ 124.196,63 R$ -

V PirenópolisDoc - Festival de 
Documentários

Este projeto visa a realização da 5ª edição do festival de cinema
PirenópolisDoc – Festival de Documentários no Cine Pireneus, na
encantadora cidade de Pirenópolis, GO, inteiramente grátis. O
PirenópolisDoc, como seu próprio nome diz, é um festival que privilegia o
cinema documentário.

R$ 673.440,00 R$ -



22ª Goiânia Mostra Curtas

Realização da 22ª Goiânia Mostra Curtas, mostra de cinema nacional em

curta metragem, de 03 a 08 de outubro de 2023, no Teatro Goiânia,

composta por quatro mostras competitivas e uma não competitiva. Todas as

mostras serão programadas por um curador convidado, restrita à análise

dos filmes inscritos, com foco nas produções do ano anterior e ano da

mostra, desde que conclusos até a data de encerramento das inscrições.

R$ 428.400,00 R$ -

Winter Festival Goiania 2 Edição

Realizar a segunda edição do Winter Festival Goiânia - festival de inverno de 

Goiânia. Festival de música e artes, que acontecerá presencialmente no final

do primeiro semestre de 2023 (junho e julho) no Centro Municipal de

Cultura Goiânia Ouro, MAG, Teatro Rio Vermelho e Teatro Goiânia, e contará

com importantes e promissores nomes da cultura de Goiás, do Brasil e do

exterior. 

R$ 240.124,50 R$ -

8º Festival Cultural Ladainha

Realizar a 8ª Edição do Festival Cultural Ladainha, evento já
tradicional em nosso Estado, voltado para a Capoeira e manifestações
culturais Afro-brasileiras e que será realizado durante os dias 15, 16,
17 e 18 de Setembro de 2022,
com atividades distribuídas nas Cidades de Palmeiras de Goiás – GO,
São João da Paraúna – GO, Goiânia – GO,
Paraúna – GO.
O 8º Festival Cultural Ladainha tem por objetivo divulgar e manter
viva parte da História, Arte e Cultura Afrobrasileira através da prática
da Capoeira, que é sem sombra de dúvida uma das principais
manifestações culturais do povo brasileiro, promovendo durante os
dias 15, 16, 17 e 18 de Setembro de 2022, oficinas de: Capoeira
Angola, Capoeira Regional, Capoeira Contemporânea, Capoterapia
(Capoeira adaptada para a terceira idade), Musicalidade na capoeira,
Percussão, Apresentações, Rodas, Palestras, com temas relacionados
á Capoeira, com programação aberta à participação de capoeiristas e
simpatizantes de todos os municípios goianos 

R$ 99.907,50 R$ -



Asas Quebradas

O projeto pretende realizar a produção e o lançamento de um curta-
metragem chamado Asas Quebradas, baseado em um roteiro de mesmo
nome, cuja autoria pertence à proponente, que também pretende ser a
diretora geral e de arte do filme. A obra terá a duração de aproximadamente
15 minutos e será captada e finalizada em plataformas digitais, e distribuída
em mostras e festivais.Com a realização desta obra cinematográfica, há a
pretensão de fomentar o mercado audiovisual goiano, e dar oportunidades
a profissionais dessa área de exercerem suas funções e fortalecerem suas
carreiras e gerar
impacto sociocultural na sociedade. Além disso, pretende-se inscrever o
filme em diversos festivais, nacionais e internacionais

R$ 97.335,00 R$ -

Anunciando a Consciência Negra 
com os Meninos de Angola

Conhecer a história do povo negro no Brasil; fortalecer os laços de amizade
entre si; defender e promover o patrimônio cultural dos negros no Brasil;
criar uma consciência crítica de combate ao racismo; valorizar e divulgar o
dinamismo da cultura negra através da música, dança, capoeira e expressão
corporal. São objetivos ainda, contribuir com o acesso à cultura, levando
atividades culturais para a periferia da Cidade de Goiás; promover a renda
de profissionais locais (por isso a maior parte da equipe é da Cidade de
Goiás); somar esforços e contribuir para o respeito étnico-racial e de
gênero; promover o autoconhecimento através da movimentação do corpo;
promoção do desenvolvimento comunitário através do jogo da capoeira,
que tem como necessidade a
presença do outro; promover também o desenvolvimento musical, a
conscientização histórica da cultura afro-brasileira e o aprendizado a partir
da oralidade como cerne do desenvolvimento coletivo e pessoal. 

R$ 309.100,47 R$ -



Em Cena: Arte e Acessibilidade

O projeto "Em Cena: Arte e Acessibilidade" pretende realizar uma formação
em Teatro para os membros e beneficiários da Associação das Pessoas com
Deficiência de Catalão - ASPDEC. Com o projeto será realizado o Curso de
Iniciação Teatral e posteriormente, uma remontagem e apresentações do
espetáculo teatral ARVORE(SER). Num primeiro momento será realizado o
Curso de Iniciação Teatral, com duração de 160 horas. O curso é destinado
aos membros e beneficiários da Associação das Pessoas com Deficiência de
Catalão - ASPDEC e também haverá vagas disponíveis para a comunidade
em geral que se interesse pela formação em Teatro. Assim, a ideia é
introduzir os jogos dramáticos e técnicas do Teatro para os cursistas, que
serão estimulados a criar cenas, interpretar signos teatrais e compor
personagens. Como conclusão do curso será remontado e apresentado o
espetáculo teatral ARVORE(SER), que mostrará a toda comunidade os
resultados alcançados com o curso. Com isso, prevemos três apresentações
do espetáculo, com acesso gratuito, sem cobrança de ingressos.

R$ 252.428,40 R$ 252.428,40

MPB em Série

São objetivos ainda, contribuir com o acesso à cultura, levando atividades
culturais para a periferia da Cidade de Goiás; promover a renda de
profissionais locais (por isso a maior parte da equipe é da Cidade de Goiás);
somar esforços e contribuir para o respeito étnico-racial e de gênero;
promover o autoconhecimento através da movimentação do corpo;
promoção do desenvolvimento comunitário através do jogo da capoeira,
que tem como necessidade a presença do outro; promover também o
desenvolvimento musical, a conscientização histórica da cultura afro-
brasileira e o aprendizado a partir da oralidade como cerne do
desenvolvimento coletivo e pessoal.

R$ 154.752,00 R$ 154.752,00

Projeto Luz Santa Efigênia

Realizar a iluminação interna e externa, fachada e laterais da Igreja de Santa
Efigênia, localizada em Niquelândia-Go., patrimônio material tradicional do
Estado de Goiás, e tornar um lugar turístico de visitação. Propõe a
contratação (terceirização) de engenheiro elétrico, técnico em eletrônica,
eletromecânico e eletricista. Justifica o Proponente que a Igreja foi
construída por escravos faz mais de duzentos anos, e é conservada até os
dias atuais pela Irmandade dos Congos de Santa Efigênia.

R$ 99.168,10 R$ -



Pequenas Tragégias Cotidianas

“Pequenas Tragédias Cotidianas” é um projeto de produção de um filme
documentário, de noventa minutos, dirigido e roteirizado por Daniel
Nolasco. O documentário será gravado em Catalão no interior do Estado. As
filmagens estão programadas para acontecer no último bimestre de 2022 e
a pós-produção e finalização acontecerá durante o primeiro bimestre de
2023. A previsão é que o filme seja distribuído tanto no Brasil quanto no
mercado internacional.

R$ 647.598,00 R$ -

Um Corpo Só

Realizar intercâmbio cultural, através da mostra Um só corpo, com 60

obras, em Uma visão contemporânea, reflexiva e plural sobre os temas mais

representativos que impulsionam o fazer artístico de Brasil, Argentina,

Uruguai e Venezuela. A exposição será apresentada no Museu Nacional de

Brasília, nos meses de janeiro/fevereiro de 2023

R$ 162.011,85 R$ -

Josephinas/Comida de tradição 
2º Festibal Gastronômico do Vale 

da Serra da Mesa

Realizar o evento gastronômico: JOSEPHINAS / COMIDA DE TRADIÇÃO - 2º

FESTIVAL GASTRONOMICO DO VALE DA SERRA

R$ 219.048,93

Assombrando Goiás com o 
coração

Democratizar e interiorizar teatro através do resgate da tradição oral dos
causos de “Assombração”, e narrativa de textos goianos de “No coração do
Brasil”.

R$ 87.969,00

Produção e Gravação do EP Outro 
Lado Produção e Gravação de EP - álbum digital, com quatro músicas.

R$ 32.340,00

Cavalgada Ecológica de Córrego 
do Ouro - GO

O evento referido tem por objetivo valorizar as tradições culturais e
ecológica, além de promover o lazer na cidade de Córrego do Ouro, tendo
em vista que é a festa mais importante do ano em nossa cidade, trazendo
pessoas de todo o Brasil que saem juntos em um passeio voltado as belezas
naturais e a preservação do meio ambiente.

R$ 149.657,92

Quermesse Show Festival

O projeto tem como objetivo a gravação dos três dias do Quermesse Show

Festival para a produção de vídeos compactos, a serem disponibilizados ao

público por meio de plataformas digitais. O evento informa que irá unir

cultura popular, religiosidade, música tradicional e poesia, além de propor

confraternização e promoção do bem-estar dos participantes.

R$ 352.380,00

R$ 15.191.721,75 R$ 6.743.646,98TOTAL



Projeto Aprovado Objetivo Projeto Valor Aprovado Valor Captado

Caboclinho

O projeto Caboclinho tem como proposta oferecer curso de viola caipira

gratuito, voltado para crianças, jovens e idosos (EJA), estudantes da Escola

Municipal Vovó Dulce, situada no Jardim das Oliveiras. O curso será

ministrado no período de 4 (quatro) meses, com previsão de início em 09

de agosto e término em 08 de dezembro de 2022.

R$ 19.918,50 R$ -

Rosa

O projeto prevê a montagem de um espetáculo que dialoga com a questão

da transexualidade da personagem principal enquanto faz um paradoxo

com o triângulo rosa, símbolo utilizado pelo movimento nazista, para

“marcar” os homossexuais durante o holocausto.

R$ 19.950,00 R$ -

Heretic Disco 10

Este projeto refere-se à obtenção de recursos para viabilizar a gravação do
décimo disco oficial da banda Heretic em Goiânia, sendo lançado em
formato digipack de luxo em mil cópias. A banda nasceu e se consolidou na
cidade de Goiânia e o disco em pauta se chamará neste projeto “Disco X”,
contendo 9 faixas autorais.

R$ 19.999,61 R$ -

Kinolab

De acordo com a proposta, o “KinoLab” é uma oficina presencial de cinema,

a ser realizada na sede do Espaço Kino, em Goiânia, que pretende

apresentar uma visão geral da realização de uma produção cinematográfica,

suas etapas e as diferentes funções e atividades envolvidas.

R$ 19.950,00 R$ -

O Brilho que você tem

O projeto cultural é um projeto de exposição fotográfica digital a ser
realizada com maquiagem artística neon e luz negra. O mostra acontecerá
no Instagran. O ensaio reunirá 20 (vinte) fotografias a serem realizadas
artisticamente com pessoas que representem cada uma das letras
pertencentes a sigla da comunidade LGBTQIAP+. O objetivo é incentivar e
divulgar a criatividade artística na fotografia e também dar visibilidade para
pessoas da comunidade LGBTQIAP+ na luta pelo direito a lugares políticos,
a voz, a existência, a um lugar de pertencimento para valorização de suas
lutas e história. A exposição fotográfica digital ficará disponível no
Instagram a partir do mês de junho de 2023.

R$ 19.918,50 R$ -

R$ 99.736,61 R$ -TOTAL

Projetos de até R$ 20.000,00:


