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Projetos aprovados por meio de leis de incentivo fiscal

1) 22º FESTIVAL TANABATA MATSURI 
ARARAQUARA

Incentivo: ProAC - ICMS - Código: 19240

O projeto pretende realizar o 22º Festival Tanabata 
Matsuri  em Araraquara, na Associação Cultural Nipo 
Brasileira, com uma programação cultural durante 
três dias, no mês de julho de 2017. O evento, que é 
realizado desde 1997, envolve apresentações de gru-
pos tradicionais de dança, música, arte e gastronomia 
japonesa. O público estimado é de 10 mil e cada ano 
vem crescendo, tornando-se um importante evento 
no calendário cultural da cidade e da região.

O objetivo do 22º Festival Tanabata Matsuri é difun-
dir de forma mais ampla a tradição cultural japonesa, 
valorizar seus costumes e ampliar o relacionamento 
de amizade com todos os povos, o que já acontece 
há 20 anos. O Festival realizará 07 apresentações 
de dança, 04 de música, 08 de taiko, 03 oficinas de 
mangá e 01 oficina de origami e 01 apresentação de 
mágico. Com isso, teremos a valorização de artistas 
locais e regionais que circularão pelo evento.

VALOR: R$ 189.296,00

2) BROTOLÂNDIA

Projeto aprovado pelo PROAC- ICMS  
Código: 18524

O projeto Brotolândia consiste em uma série de 26 
programas educativos de televisão sobre alimenta-
ção infantil saudável, com refeições práticas susten-
táveis, mostrando desde o cultivo dos alimentos até 
o encaminhamento dos resíduos. Destinado, princi-
palmente, a crianças de 11 a 14 anos, o programa 
também busca alcançar mães e pais, professores e 
educadores sobre a importância de escolhas cons-
cientes e saudáveis à mesa.  

A ideia é estimular a autonomia das crianças, para 
que façam escolhas conscientes quando enchem o 
prato. O compromisso do projeto é “alimentar” es-
sas crianças com um entretenimento alegre, diverti-
do e educativo, em seu sentido mais amplo. Conta-
rá com uma apresentadora experiente e divertida e 
duas crianças, um menino e uma menina, formando 
o quadro de apresentadores infanto-juvenil. 

VALOR: R$ 269.970,90
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3) SINTAGMAS

Projeto aprovado pelo PROAC- ICMS  
Código: 18505

Trata-se de uma exposição do artista plástico Carlos 
Rezende, chamada SINTAGMAS, a partir de pesqui-
sas de linguagem e design. Por meio de exposição 
de obras originais, como fotografias, pinturas e li-
vros, o artista nos leva a apreciar ambientes interati-
vos e criativos. O projeto também prevê a participa-
ção de alunos das escolas públicas de Araraquara, 
com monitoria e palestras sobre o processo criativo 
do artista.

O projeto reúne 42 obras de parede (desenhos em 
moldura e fotografias) de um livro de autoria de Car-
los Rezende, um catálogo educativo composto por 
páginas que podem ser recortadas, coladas e dobra-
das, transformando-se em um jogo de aprendizado 
e imersão no acervo visual do artista e um workshop 
a ser realizado nos ambientes interativos da mostra.

A Exposição, com duração de 30 dias, será aber-
ta gratuitamente ao público. Será organizada em 2 
espaços, uma área de exposição e outra composta 
por 3 praças interativas, onde serão realizados os 
workshops e as ações didáticas com os monitores. 

Atividades Previstas - exposição, publicação dos 
catálogos educativo e da mostra, conferências da 
curadora e do artista e workshop com a arte educa-
dora Débora Paiva. 

Informações Adicionais 

Em 2014, o artista realizou, também com o apoio 
do ProAC, a Exposição Blue Days, nas cidades de 
Araraquara e Ribeirão Preto. Cerca de 1.800 alunos 
participaram das atividades educativas. 

Imprensa: Mais de 50 matérias veiculadas na mídia, 
via assessoria de imprensa. 

VALOR: R$ 165.089,00

LAB.ART GAME  - LABORATÓRIO  
DIGITAL CRIATIVO

Projeto aprovado pelo PROAC- ICMS  
Código:  19125

O projeto tem como proposta desenvolver atividades 
de formação, produção e difusão da cultura digital 
para o público em geral. Por meio de oficinas cultu-
rais de capacitação de produção de conteúdo digital 

e também de produtos culturais, o projeto destina-
se a crianças e adolescentes, adultos e idosos. Os 
participantes terão a oportunidade de criar websites, 
artigos e críticas culturais, além de jogos online du-
rante as oficinas. Também haverá um evento cultural 
destinado à população em geral. 

As atividades serão divididas em três blocos: 

1ª Fase: Bloco Formativo - composta por cinco ofici-
nas culturais. Quatro delas para adolescentes, capa-
citando-os a publicarem conteúdo cultural – no caso, 
artigos e críticas. A outra oficina será para crianças 
de 7 a 13 anos, com o objetivo de ensinar a criação 
de jogos online amadores. 

2ª Fase: Bloco Criativo – os adolescentes desenvol-
verão um website e também 40 artigos colaborativos 
de conteúdo cultural. Já as crianças participantes do 
projeto criarão 4 jogos online amadores, por meio 
das plataformas Scratch e Kodu Game Lab. 

3ª Fase: Bloco Difusão: Promover o #ApertaStart, 
um espaço cultural de experimentações, vivências e 
integração entre os participantes das oficinas junta-
mente com adultos e idosos. Os jogos eletrônicos e 
videogames serão ferramenta para reunir esses pú-
blicos. 

Além das oficinas, o projeto desenvolverá com os 
participantes quatro produtos culturais sobre jogos 
eletrônicos, videogame, arte e tecnologia.

•  O projeto tem como meta atender um público de 
aproximadamente 7.680 pessoas entre contato di-
reto e virtual. 

•  Serão 80 alunos beneficiados diretamente. 

VALOR:  R$ 145.250,00

NATAÇÃO PARALÍMPICA

Aprovado pela Lei Federal de Incentivo ao 
Esporte

O projeto objetiva garantir condições de acesso e 
prática de natação paralímpica a pessoas com de-
ficiência em nível competitivo, promovendo melhor 
condição de vida e estímulos para novas conquistas. 

O projeto propõe 2 ações específicas. A primeira 
é o treinamento de alta performance, em que par-
ticipam 30 atletas com alguma experiência e que 
apresentam resultados já importantes. Será realiza-
do de segundas às sextas‐feiras, com carga horária 
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de 20 horas semanais de treinamento e avaliação. A 
segunda ação será um curso de capacitação para 
treinamentos de atletas paraolímpicos, com estu-
dantes, profissionais de Educação Física, áreas da 
saúde, dirigentes esportivos e empresários. A ideia é 
capacitar 100 pessoas. 

O projeto prevê cerca de 220 dias de atividades.

As atividades acontecerão em 4 locais:

1º espaço: “AUDITÓRIO A5 OFFICE”‐ RIO DE JA-
NEIRO/RJ; será utilizado para o curso de capacita-
ção oferecido durante 3 dias;

2º espaço: Piscina de 50 x 25 metros, localizada nas 
dependências do TIJUCA TÊNIS CLUBE ‐ RIO DE 
JANEIRO/RJ.

3º espaço: Piscina de 22,0 x 9,5 metros, localizada 
nas dependências da ACADEMIA ESTILO

LIVRE ‐ DRACENA/SP.

4º espaço: Piscina de 50 X 25 metros, localizada nas 
dependências do COMPLEXO ESPORTIVO

“ARENA DA FONTE ‐ Araraquara/SP. Os treinamen-
tos de Alto Rendimento acontecem neste espaço 
há 2 anos, de segundas‐feiras às sextas‐Feiras, das 
17:30 horas às 21:30 horas. 

A aprovação do Projeto foi publicada no Diário Ofi-
cial da União no dia 28 de dezembro de 2015.

VALOR: R$ 1.486.167,53

EXPOSIÇÃO FÉ LATINA

Projeto aprovado pelo PROAC- ICMS  
Código: 19317

É uma exposição itinerante de fotos sobre a viagem 
de bicicleta do fotógrafo Beto Ambrósio pela Amé-
rica Latina. Com 55 obras, a exposição retratará a 
aventura de pedalar por 17 países em 2 anos e 8 
meses. Durante o período, o fotógrafo captou, por 
meio de suas lentes, uma rica e diversificada cultura, 
colorida por costumes e tradições do povo latino. O 
projeto prevê que a exposição aconteça em 07 cida-
des do Estado de São Paulo, com entrada gratuita. 
Em todas as aberturas de exposição, Beto Ambrósio 
fará uma palestra sobre seus principais aprendiza-
dos culturais durante a viagem.

VALOR: R$ 166.926,00

LIVRO FÉ LATINA 

Incentivo: Rouanet - Código PRONAC: 1511178 

O projeto contempla a edição do livro Fé Latina – Volta 
pelo mundo de bicicleta, de autoria de Roberto Am-
brósio Filho, fotógrafo que percorreu 17 países da 
América Latina de bicicleta. Durante o trajeto, Beto 
Ambrósio registrou por meio de belíssimas fotografias 
a rica cultura do povo latino. Em seu livro de fotogra-
fias e memórias, o jovem fotógrafo nos revela sua ex-
periência de autoconhecimento, cultura, aprendizado 
e fé durante os 2 anos e 8 meses de viagem em cima 
de sua bicicleta. O percurso incluiu Brasil, Uruguai, 
Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, 
Panamá, Costa Rica, Nicaraguá, Honduras, El Salva-
dor, Guatemala, Belize, México e Cuba. 

Pretende-se produzir um livro com tiragem de 3 mil 
exemplares, sendo 20% distribuídos gratuitamente 
em escolas públicas e bibliotecas da cidade de Ara-
raquara, 20% dos livros produzidos serão vendidos 
a preço popular de R$ 50,00 e 10% serão destina-
dos à divulgação e patrocinador. 

VALOR: R$ 322.069,00

FENA – EXPOSIÇÃO DE ARTES

Projeto aprovado pela Lei Rouanet  
Código 160719

Feira/Exposição de Arte, a ser realizada em quatro 
edições com datas previstas a partir de janeiro de 
2017; com exposição e comercialização de obras 
dos artistas idealizadores do projeto e de outros 
convidados do interior do Estado de São Paulo, in-
clusive com intervenções artísticas e realização de 
um workshop por edição. Os temas dos workshops 
serão: Educação e Arte Contemporânea / Arte e 
Inclusão Social / Arte como Interferência Urbana / 
Descentralização da Arte dos grandes polos. 

Com proposta centralizada na valorização da arte 
produzida fora dos principais eixos do país, tem o ob-
jetivo de possibilitar a comunicação entre os próprios 
artistas e, principalmente, de facilitar o acesso do pú-
blico à arte e à cultura produzida no interior do estado.

A Feira/Exposição de Arte se realizará na cidade de 
Araraquara, Estado de São Paulo, em locais com área 
expositiva útil de 120m2 em média, de fácil acesso e 
com entrada gratuita. Público estimado por edição de 
3.500 pessoas e de 14.000 pessoas no total. Serão 
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distribuídos gratuitamente 300 catálogos, em cada 
edição, com sinopse sobre os artistas e obras. 

VALOR: R$ 137.860,16

JAZZ BAND 

ProAC - Código do projeto: 19484 

A proposta do Projeto Jazz Band terá a produção de 
um repertório para a circulação de 10 apresentações 
musicais gratuitas, em 10 cidades do Estado de São 
Paulo (Cravinhos, Ribeirão Preto, Dumont, Barrinha, 
Pontal, Pitangueiras, Sertãozinho, Jaboticabal, Or-
lândia e Bebedouro). O repertório será composto 
por valsa, bolero, samba, fox, sertanejo, rock, rum-
ba e outros, e de compositores consagrados como 
Vinícius de Moraes, Tom Jobim e musicas de Ray 
Connyf, Glenn Miller, Severino Araújo. As apresenta-
ções podem ser realizadas em teatros, auditórios ou 
centros culturais, com entradas gratuitas e ingressos 
distribuídos uma hora antes da apresentação.

O grupo é formado por 01 cantor, 10 músicos e 01 
maestro que tocam teclado, saxofones, trompetes, 
trombones, bateria e contrabaixo. A proposta be-
neficiará o público com apresentações de músicos 
experientes e com músicas conhecidas, mas com 
uma sonoridade diferente do que o público costuma 
ouvir. Este é um projeto que pretende democratizar o 
acesso a uma apresentação musical que ainda per-
tence a uma pequena camada da população. 

Serão beneficiadas até 200 pessoas por apresenta-
ção, totalizando ao final do projeto um público de 
aproximadamente 2.000 pessoas. 

VALOR: R$ 104.850,00

“PROGRAMAÇÃO CULTURAL FUNDAÇÃO 
RÁDIO E TV EDUCATIVA ESPERANÇA” 

ProAC – Programa de Ação Cultural  
Código: 17835 

O projeto “Programação Cultural Fundação Rádio e 
TV Educativa Esperança” tem por finalidade a ma-
nutenção de suas atividades como instituição de 
fomento à educação e cultura, assim como nos tra-
balhos cotidianos da emissora, possibilitando o apri-
moramento e qualificação dos programas já exis-
tentes, a execução de novas atrações e formatos, 
interprogramas e campanhas educativas e culturais. 

Além disso, o projeto prevê a execução de dois even-
tos de fomento às músicas culturais e tradicionais, 
incentivando os protagonistas e autores anônimos a 
se manterem agentes ativos destas culturas e terem 
o reconhecimento público pelo seu trabalho. 

O projeto diz respeito às atividades de elaboração e 
produção de oito programas e dois eventos de fo-
mento as músicas culturais e tradicionais. 

PROGRAMA BIOGRAFIA MUSICAL 

PROGRAMA SOM DA TERRA 

PROGRAMA MOMENTO DA INCLUSÃO 

PROGRAMA RÁDIO SERVIÇO 

PROGRAMA EXPRESSO 1.0.5. 

PROGRAMA CONTANDO HISTÓRIA 

PROGRAMA + BRASIL 

PROGRAMA FREQUÊNCIA ALTERNATIVA 

Eventos:

1)  “Festival de Música Raiz”, vinculado ao programa 
Som da Terra, que acontece há três anos, na Sede 
Social da Soreprima, em Novo Horizonte, conta com 
um corpo de jurados, que avalia afinação, arranjo, 
interpretação e ritmo. É aberto a todos os artistas 
da música que tenham interesse em concorrer. As 
inscrições e entradas são gratuitas. Após o encerra-
mento do Festival e entrega de premiação, acontece 
o show com o Artista convidado. 

2) “Natal dos Artistas”, que promove muita diversão, 
emoção e música, há muitos anos, na Praça 9 de 
Julho, também em Novo Horizonte, com um públi-
co de aproximadamente 10 mil pessoas. O evento é 
gratuito e aberto à população. 

VALOR: R$ 288.485,00

 “CURTA CULTURA COM A GENTE” 

Lei Rouanet - Código do Projeto: 160968 

O projeto pretende oferecer 12 meses de oficinas 
culturais a portadores de necessidades especiais, no 
Distrito de Vicente de Carvalho, Guarujá (SP). A ideia é 
promover atividades lúdicas, voltadas ao teatro, dan-
ça, música, canto, artes e contação de histórias, que 
podem contribuir para seu crescimento e interação 
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com o mundo. Ao longo do ano, será produzido um 
curta-metragem sobre processo de autodesenvolvi-
mento destes indivíduos.

Serão 260 vagas. O documentário será disponibili-
zado em 3 mil cópias de DVD, de 15 minutos cada, 
e também na internet, com ampla campanha de di-
vulgação, de modo a conscientizar as pessoas da 
importância do fomento à cultura para a inclusão 
social. 

As oficinas resultarão em uma série de intervenções 
artísticas no Distrito de Vicente de Carvalho, como 
pintura em muros e paredes, esculturas, pinturas em 
tecidos, música e dança, obras de artesanato, entre 
outros. 

Adicionalmente, propomos a utilização de um espa-
ço já existente e hoje ocioso na cidade, doado para 
fins culturais/educativos como forma de inclusão so-
cial e cultural. 

VALOR: R$ 460.755,00

“JE SUIS BRASIL, MY FRIEND!” 

Proac - Código do Projeto: 19802 

O presente documentário propõe relatar a história de 
artistas de rua brasileiros em três grandes metrópo-
les mundiais: São Paulo (Brasil), Nova Iorque (Esta-
dos Unidos) e Paris (França) e a arte desenvolvida 
por eles como forma de sobrevivência, mostrando 
para o mundo a cultura brasileira. A ideia é contar 
as histórias de vida desses profissionais. Com todas 
informações colhidas em forma de entrevistas, pre-
tende-se traçar um paralelo entre os artistas de rua 
brasileiros, que moram em nosso país, e os artistas 
de rua brasileiros que moram no exterior. 

VALOR: R$ 753.099,27

 “OLD SCHOOL” 

Proac - Código do projeto: 19890 

O Projeto Old School é voltado para crianças, ado-
lescentes e adultos, residentes na cidade de Ribei-
rão Preto. O projeto visa o estudo da dança e, con-
sequentemente,  cidadania, despertando o interesse 
pela própria formação, além de identificar e desen-
volver talentos, contribuindo para a profissionaliza-
ção. Serão oferecidas oficinas práticas de forró, axé, 
street dance e hip hop; e aulas teóricas, que visam o 

conhecimento e valorização da história de cada es-
tilo de dança. 

Além dos estudos serão criadas coreografias para 
todas as modalidades e, após as oficinas, será rea-
lizado um Festival de Dança com a participação de 
todos os alunos e alguns grupos regionais convida-
dos. Outras apresentações acontecerão em espaços 
públicos e os grupos avançados poderão participar 
de festivais e encontros de dança. 

O projeto pretende atender no mínimo 80 pessoas 
residentes na cidade de Ribeirão Preto e as oficinas 
acontecerão na Cava do Bosque (conjunto polies-
portivo que recebe equipes de treinamento de alto 
nível como os times profissionais de vôlei, basquete, 
futsal e handbol). 

Esses alunos serão divididos em turmas, iniciantes 
de 06 a 11 anos, intermediário de 12 a 17 anos e 
avançado de 18 em diante, que farão aulas de 2 
horas cada, três vezes na semana. As aulas serão 
teóricas, para o conhecimento da história da dan-
ça e práticas, com movimentos, ritmos, montagens 
de coreografias e apresentações. Depois que os 
grupos já estiverem com suas coreografias prontas, 
eles poderão realizar apresentações em locais públi-
cos e participar de festivais e encontros de dança, 
como o Festival de Dança, no Teatro Municipal de 
Ribeirão Preto, com preço popular da entrada a R$ 
15,00, será um evento democrático de ampla parti-
cipação popular que incentivará a prática da dança 
como expressão artística e contribuirá para a difusão 
cultural e desenvolvimento de todos os envolvidos. 
Neste evento serão convidados grupos de dança 
das cidades vizinhas de Ribeirão Preto. Com a verba 
arrecadada neste evento, professores e dançarinos 
custearão uma viagem para participar do Campeo-
nato Mundial de Dança. 

A Equipe Old School nasceu em junho de 2009, lide-
rada pelo coreógrafo Alessandro Mastrangelo, com 
o objetivo de difundir a dança e por meio dela, for-
mar dançarinos responsáveis e comprometidos com 
a sociedade. 

VALOR: R$ 159.860,00


