
PROJETOS A SEREM CAPTADOS PELO PROGRAMA GOYAZES

PROJETO APROVADO DESCRIÇÃO DO
PROJETO

DATA DE REALIZAÇÃO
DO EVENTO

VALOR APROVADO VALOR CAPTADO

1ª Edição do Congresso
Nacional de Anápolis

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.

22-04-2022 a 09-05-2022 R$ 595.000,00 -

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

19-05-2022 a 22-05-2022 R$ 250.000,00 -



quinta edição. O festival
será realizado pela
Prefeitura Municipal de
Quirinópolis, parceiros e
suas respectivas
secretarias municipais.

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.

01-07-2022 a 01-11-2022 R$ 230.720,18 -

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

ESTE PROJETO VISA
CONTEMPLAR 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.

01-09-2022 a 03-01-2023 R$ 47.197,50

Banda Tonico do Padre:
Por estas Bandas

O projeto “Por essas
Bandas” visa a realização
de dois concertos

01-09-2022 a 30-01-2023 R$ 80.839,50



comentados em 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“.

Caboclada: Processo de
criação e montagem
cênica

Em busca de uma dança
afro-ameríndia, fruto do
diálogo criador com
saberes e fazeres de
povos e culturas
tradicionais brasileiras, o
Núcleo Coletivo 22, tem
como objetivo a
realização de uma
montagem cênica inédita,
a partir da linguagem da
dança, na encruzilhada
com o teatro, música e
performances tradicionais.

01-09-2022 a 31-08-2023 R$ 247.440,00

PATRIMONIUM - O Projeto visa uma 15-05-2022 a 26-08-2022 R$ 70.717,28



EXPOSIÇÃO E
CATÁLOGO

exposição de aquarelas e
a confecção de um
catálogo, que registram
patrimônio cultural de
Goiânia, Anápolis, Cidade
de Goiás e Pirenópolis.

Metamorfose - Montagem
e Estrela

O Projeto “Metamorfose –
montagem e estreia” tem
como objetivo a pesquisa
e montagem de um
espetáculo de dança,
promovendo interações
artísticas entre
profissionais de diversas
áreas a fim de realizar
conexões, possibilitando a
pesquisa artística
experimental e inovadora
para criação de um
espetáculo performático
inédito e sua temporada
de estreia presencial, na
cidade de Goiânia, além
da produção de conteúdo
sobre a pesquisa a ser
disponibilizada nas redes
sociais.

01-08-2022 a 30-12-2022 R$ 116.025,00

4º Salão de Arte em O Projeto visa a 25-04-2022 a 26-03-2023 R$ 230.580,00



Pequenos Formatos do
MABRI

realização virtual de um
salão nacional de arte, o
4º SALÃO DE ARTE EM
PEQUENOS FORMATOS
DO Museu de Arte de
Britânia, com cursos e
mesa redonda. Haverá
premiação para os
participantes.

Dasdô Sobreviveu!! O proponente apresenta
projeto de produzir e
filmar um curta-metragem
do gênero drama sobre a
trajetória de uma menina
que sofre abuso sexual
por parte do padrasto e
decide sair de casa,
enfrentando os desafios
da vida na rua. Entre os
objetivos apresentados
estão fomentar o debate e
mobilizar instituições e a
própria sociedade sobre o
tema do abuso sexual,
além de dialogar sobre
questões de gênero e
preconceito racial.

01-10-2022 a 30-07-2023 R$ 60.952,00

Saberes Femininos: Finalização de um 10-10-2022 a 20-02-2023 R$ 103.845,00



Arquétipos do Cuidado e
da Cura

documentário
longa-metragem sobre a
importância de mulheres
raizeiras, pajés, curadoras
e pesquisadoras
empíricas na preservação
do Meio Ambiente em
todo o mundo.

Gravação CD
Instrumental André Adonis

Produção de CD e
divulgação do trabalho
musical do guitarrista
ANDRÉ ADONIS na
internet, e através da
comercialização a preço
popular e distribuição
gratuita do produto
cultural (CD) e do show
de lançamento com
entrada gratuita para a
população.”

01-09-2022 a 04-02-2023 R$ 45.202,50

Dança Boba - Circulação "DANÇA BOBA –
CIRCULAÇÃO" é um
projeto de ações em
dança do grupo Ateliê do
Gesto com o espetáculo
de Dança Contemporânea
“Dança Boba”, com
direção de Daniel Calvet,

09-01-2023 a 29-06-2023 R$ 246.434,44



que prima pelo exercício
artístico e estético na
construção de danças a
partir da ferramenta de
improvisação, criando
potências poéticas para a
criação de danças.

Ewa Baobab Negra Promoção de oficinas
afro-brasileiras culturais
para meninas,
adolescentes e mulheres
negras e não negras da
comunidade pirenopolina.

01-06-2022 a 23-06-2022 R$ 29.163,00

3° Encontro Nacional de
Artistas NAIFS no Centro
Oeste

Encontro expositivo bi
anual, sendo esta a 3ª
edição, divulgando
artistas e a arte naif de
todo Brasil no estado de
Goiás.

17-05-2022 a 09-09-2022 R$ 168.420,00

Giro 8 Em Trânsito Circular com repertório da
Companhia Giro8
composto pelos
espetáculos “Sr Will”,
“Começaria tudo outra
vez” e “Cerrado Mundo
Mágico” (infantil),
realizando um total de 20

01-08-2022 a 31-12-2022 R$ 430.722,60



apresentações em
festivais internacionais.

Projeto Fica Comigo -
Circulação

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.

01-12-2022 a 30-05-2023 R$ 334.140,35

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,

11-06-2022 a 11-06-2022 R$ 169.785,00



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.

Balada de um palhaço, o
circo dentro do circo

O projeto prevê a
montagem e uma série de
apresentações do
espetáculo Balada de Um
Palhaço com uma
proposta circense. O
projeto informa um total
de trinta (30)
apresentações sendo
que, algumas
acontecerão em Goiânia,
no Circo Lahetô e, as
demais, prioritariamente,
nas cidades de Luziânia,
Uruaçu, Porangatu, Bela
Vista de Goiás, Abadia de
Goiás e, ainda, informa

07-10-2022 a 01-02-2023 R$ 99.950,00



cidade da Região
Noroeste sem informa
que cidade dessa região
seria atendida.

Capoeira Angola: Museu
vivo da Cultura
Afro-Brasileira

O Projeto Capoeira
Angola: Museu Vivo da
Cultura Afro-brasileira
será desenvolvido na
Sede Social da
Associação Grupo de
Capoeira Só Angola do
Estado de Goiás, local
onde serão
disponibilizadas
gratuitamente 180 vagas,
e distribuídas em 06
turmas de 30 alunos
cada, onde os alunos
receberão aulas três
vezes por semana,
durante doze meses
consecutivos, com aulas
práticas e teóricas, nas
modalidades de Capoeira
Angola, Percussão,
Samba Chula, Danças,
Coco de Roda e Viola de
Samba.

01-08-2022 a 01-08-2023 R$ 212.089,50



Brigada Realização de um
curta-metragem
documental sobre os
brigadistas que atuam na
região de São Jorge, em
Alto Paraíso, no Parque
Nacional da Chapada dos
Veadeiros. Os dois
diretores, Renato Ogata e
Daniel Calil, irão
acompanhar o trabalho
dos voluntários na época
de pico de incêndios
florestais na região. O
personagem principal
será um guia turístico,
Alex Homes, que criou a
brigada para combater o
fogo na região. Entre os
objetivos apresentados
estão a discussão sobre a
devastação do Cerrado
goiano, a relação do
homem com o fogo e
conscientização sobre o
meio ambiente.

01-08-2022 a 28-04-2023 R$ 124.196,63

V PirenópolisDoc -
Festival de
Documentários

O PirenópolisDoc -
Festival de
Documentários é um

01-08-2022 a 30-12-2022 R$ 673.440,00



festival de cinema que
tem como proposta
mapear e difundir a
produção documental
brasileira, recente e
clássica, através da
realização de mostras
competitivas e mostras
especiais de cinema.

Winter Festival Goiânia 2
Edição

07 (sete) dias de festival
com shows de mpb, jazz,
rock, pop rock, hard rock,
com venda de ingressos a
preço popular; oficinas
gratuitas de música e
artes plásticas, palestra,
pintura ao vivo e uma
exposição de artes
plásticas com alunos e
artistas convidados. Os
artistas convidados serão:
Vanessa Oliveira, Estrelas
do Samba (Grace
Carvalho, Karine Serrano,
Débora di Sá, Larissa
Moura), Sunroad, Tributo
ao Malmsteen (SP),
Crystina Maez (ESP) e
Paralamas do Sucesso

01-03-2023 a 31-07-2023 R$ 240.124,50



(RJ).

8º Festival Cultural
Ladainha

O 8o Festival Cultural
Ladainha tem por objetivo
divulgar e manter viva
parte da História, Arte e
Cultura Afro-brasileira
através da prática da
Capoeira, promovendo
durante os dias, oficinas
de: Capoeira, 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.

01-08-2022 a 19-10-2022 R$ 99.907,50

Asas Quebradas O projeto pretende
produzir o
curta-metragem chamado
“Asas Quebradas”, a ser
filmado em Goiânia, com
aproximadamente 15

01-01-2023 a 31-12-2023 R$ 97.335,00



minutos, que trata sobre o
aumento de casos de
suícidio em todo o mundo
e a questão da saúde
mental no mundo
contemporâneo.

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.

01-08-2022 a 31-07-2023 R$ 309.100,47

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

01-08-2022 a 15-09-2022 R$ 99.168,10



turístico de visitação.
Propõe a contratação
(terceirização) de
engenheiro elétrico,
técnico em eletrônica,
eletromecânico e
eletricista.

Pequenas Tragédias
Cotidianas

Produção e realização de
um filme documentário
longa-metragem com
noventa minutos de
duração. Específicos: -
Promover o
desenvolvimento da
produção audiovisual
dentro do Estado de
Goiás; - Promover e
incentivar a formação
técnica de profissionais
do audiovisual dentro do
Estado; - Propor um
debate sobre a população
LGBTQI contemporânea
que mora no interior do
Brasil; - Promover a
cultura goiana em outras
regiões do Brasil e do
mundo.

01-08-2022 a 31-07-2023 R$ 647.598,00



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.

01-09-2022 a 01-03-2023 R$ 162.011,85

Josephinas/Comida de
tradição 2º Festival
Gastronômico do Vale da
Serra da Mesa

A promoção do
Josephina’s, Comida de
Tradição — Festival
Gastronômico do Vale da
Serra da Mesa, chega
explorando a riqueza
cultural gastronômica de
Niquelândia beneficiando
os comerciantes e os
vários outros serviços da
cadeira produtiva do
turismo que foram
prejudicados com a perda
de suas receitas, assim

25-08-2022 a 25-10-2022 R$ 219.048,93



como o setor cultural
trazendo de volta um
cenário favorável ao setor
artístico.

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”.

17-10-2022 a 17-10-2023 R$ 87.969,00

Produção e Gravação do
EP Outro Lado

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

01-09-2022 a 30-10-2022 R$ 32.340,00

Cavalgada Ecológica de
Córrego do Ouro - GO

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 uma cavalgada,
passeio voltado às
belezas naturais e a

22-09-2022 a 24-09-2022 R$ 149.657,92



preservação do meio
ambiente. É um evento
cultural tradicional da
cidade de Córrego do
Ouro e já acontece há
mais de 20 anos.

Quermesse Show Festival 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.

21-10-2022 a 30-11-2022 R$ 352.380,00

Nila Branco 25 anos O projeto consiste em
realizar 2 grandes shows,
(sendo 1 em Goiânia,
outro em São Paulo), com
exposição de fotos,
matérias de jornais,
revistas e figurinos e

15-10-2022 a 19-11-2022 R$ 133.035,00



objetos do acervo, com
edição e compilação de
vídeos e outros itens
importantes de sua
trajetória artística, em
comemoração aos seus
25 anos de carreira.

Auto Partido Produzir uma canção
(single) que será
distribuída nas principais
plataformas digitais de
streaming; - Produção de
um videoclipe no formato
de um mini documentário
de aproximadamente 8
minutos; - Show de
lançamento do single e do
minidoc, no Teatro
Goiânia, onde a banda
MAZOMBO executará
também seu repertório
autoral.

30-01-2023 a 24-06-2023 R$ 47.355,00

Dancehall: Uma História a
ser contada

A produção de um
documentário de
média-metragem que
pretende documentar o
desenvolvimento da
modalidade de dança

01-01-2023 a 30-06-2023 R$ 110.394,00



Dancehall em Senador
Canedo e Goiânia.
Segundo a proposta, o
objetivo é entrevistar
artistas que contribuíram
para a difusão da
modalidade e suas
influências no Estado,
bem como a formação de
novos dançarinos e
grupos de danças
urbanas.

Arte na Rua O intuito é ocupar
espaços públicos com
murais de escalas
variadas em quatro
pontos distintos de
Goiânia e a partir daí
desenvolver uma arte que
converse com o espaço
ao redor.

26-09-2022 a 31-10-2022 R$ 66.000,00

Musica de Festival de
Matrinchã FESTCHÃ XXV

Realizar o Festival em
sua 25a . Edição Apoiar,
valorizar e divulgar a
cultura goiana. Fomentar,
incentivar e estimular a
produção artística local.

01-12-2022 a 08-01-2023 R$ 127.305,68



Mórmonda e o Pássaro
das Asas de Ferro

A história se passa em
uma casa e seus
arredores, onde reside
uma família atrelada a
uma maldição herdada
pelo seu mentor. Com a
morte do pai, os
irmãos Cael e Amadeu
lutam para se verem livres
do pacto firmado entre
Robert e a bruxa
Mórmonda. Tal contrato
anuncia que a família será
dizimada, caso não
consigam manter todos os
bens que lhe foram
concedidos desde o
princípio do acordo até o
fim de suas vidas. Em
“Mórmonda e o Pássaro
das Asas de Ferro”
quando surgem as trevas,
a luz também se
manifesta na mesma
medida e proporção, e um
embate entre o mau e o
bem se fará para um
desfecho trágico ou
clemente a essa história.

04-03-2023 a 25-03-2023 R$ 244.673,60



Mentes Dançantes Que
Movem a Cena

Especialização e fomento
para os artistas das
danças Street Dances da
cidade de Goiânia,
buscando proporcionar
estudos com diversos
profissionais renomados
do país, retornando esses
ganhos para a
comunidade em geral por
meio de atividades
artístico-culturais
públicas, que
possibilitarão um acesso
a esse estudo adquirido
por meio de mostras,
batepapo, aulas e
oficinas. Buscando assim
gerar um calendário
cultural amplo na cidade e
visibilidade para os
artistas e a cena na qual
estão inseridos.

13-03-2023 a 19-03-2023 R$ 47.250,00

Circula Jaraguá: Ações de
Internacionalização
Teatral 1.0

Circulação de 30
apresentações da peça
« Mauvaise petite fille
blonde » (Pequena
menina má)

10-02-2023 a 10-03-2023 R$ 249.165,00



Álbum na Periferia - Ivo
Mamona

Realização da produção e
gravação de um ÁLBUM
(LP em Vinil) denominado
NA PERIFERIA contendo
06 (seis) faixas de
músicas autorais do
rapper goiano IVO
MAMONA, com produção
executiva de Gabriel
Ribeiro e produção
musical, arranjos,
masterização e mixagem
de DJ TUBARÃO.
Baseado na cultura de rua
da grande Goiânia, com
temas vividos pela
sociedade em seu
cotidiano, com muito
respeito e carinho para
com o cidadão goiano.

30-10-2022a 30-01-2023 R$ 43.752,16

Documentário Amaury
Menezes

Realizar documentário -
média metragem
contando a história de
vida do goiano Amaury
Menezes, personalidade
que se destaca nas artes
visuais no Estado de
Goiás, no Brasil e fora
dele.

01-02-2023 a 30-06-2023 R$ 92.662,50



Letras Cênicas - Mauri de
Castro

O Projeto Letras Cênicas
–Mauri de Castro,
promoverá a integração
da Literatura com o
Teatro, através de
pesquisa qualitativa de
textos que resultará na
montagem da peça, UM
HOMEM QUALQUER, no
“Espaço Novo Ato”,
localizado no Setor
Criméia Leste para o
público em geral.
Adaptado a dramaturgia,
a linguagem explorada na
concepção da montagem
será o teatro do absurdo e
a estética da peça,
realista, totalizando 8
apresentações gratuitas
para todos os
seguimentos da
sociedade.

15-08-2023 a 25-08-2023 R$ 97.684,15

9º Na Ponta do Nariz -
Festival Internacional de
Palhaçaria e Comicidade

Realizar o 9º Na Ponta do
Nariz – Festival
Internacional de
Palhaçaria e Comicidade,
de 11/08 a 19/08/2023,
oportunizando aos artistas

11-08-2023 a 19-08-2023 R$ 355.477,50



locais,
nacionais e
internacionais, espaço de
investigação e ponto de
conexão entre as diversas
linhas de palhaçaria da
atualidade, de forma a:
valorizar a cultura
nacional, consideradas
suas várias matrizes e
formas de expressão;
estimular a expressão
cultural dos diferentes
grupos e comunidades
que compõem a
sociedade brasileira; e
viabilizar a expressão
cultural de todas as
regiões do País e sua
difusão em escala
nacional.

Rodas de Violeiro – Na
Estrada

No Projeto de circulação
Rodas de Violeiro – Na
Estrada, o
violeiro/Cantante Almir
Pessoa, pretende
percorrer 10 municípios e
localidades do Estado de
Goiás, para tocar música

02-10-2022 a 03-11-2022 R$ 239.904,00



de raiz, descobrir
histórias, figuras
interessantes e interagir
com artistas regionais
com muita prosa e
música. As apresentações
acontecerão entre 02 de
outubro e 03 de novembro
de 2022, serão gratuitas,
abertas ao público,
acontecendo em locais de
acesso facilitado,
inclusive para PNE. O
músico viajará com
equipe de 4 pessoas
(Artista, Produtor, Técnico
de som e cinegrafista) e
contará sempre com um
artista local convidado
especial em 10 cidades,
escolhidos por indicações
em uma pesquisa previa.
Teremos registros
fotográficos mostrando
curiosidades, belezas
regionais e interações
com as comunidades.

70ª Caçada da Rainha É um evento centenário,
tradicional e consolidado

27-06-2022 a 11-07-2022 R$ 220.000,00



no município de Colinas
do Sul/GO e de extrema
importância para a
economia e para a
retomada das atividades
turísticas e culturais na
região. O ritual da Caçada
da Rainha é realizado
durante 14 dias de folia, a
cavalo. Dois grupos – a
Folia do Giro de Cima e a
Folia do Giro de Baixo –
percorrem a região
peregrinando de casa em
casa, levando as bênçãos
das bandeiras vermelha
(Divino Espírito Santo) e
branca (Nossa Senhora
do Rosário).

Arena Master - Festival
Copa Experience

Denominada ARENA
MASTER – FESTIVAL
COPA EXPERIENCE
2022, com um espaço
privilegiado de
aproximadamente 400 m²
a mesma fará parte de um
conglomerado de arenas
em uma área total
equivalente à 10.000 m².

18-11-2022 a 18-12-2022 R$ 1.996.035,30



Neste conglomerado
serão oferecidos de forma
simultânea diversas
opções de lazer e
entretenimento à
comunidade, cada arena
com sua peculiaridade,
todavia de forma coletiva
todas terão espaço de
alimentação,
brinquedoteca, banheiros
exclusivos que estarão
abertos ao público do dia
da abertura da copa do
mundo de 2022 ao
encerramento da mesma.

12ª Feira do Carreiro de
Portelândia-GO

Trabalho com pinturas em
telas, usando materiais
diversos. Opto pela arte
abstrata pois entendo que
nessa vertente o artista
tem a liberdade de criar
com conceitos, intuições e
sentimentos, provocando
nas pessoas que
visualizam a obra uma
série de interpretações.
Pois na arte abstrata, uma
mesma obra pode ser

18/05/2023 a 21-05-2023 R$ 249.060,00



vista, sentida e
interpretada de várias
formas.

Constelação da Música GRAVAÇÃO DE DVD
MUSICAL E
EDITORAÇÃO DE SONG
BOOK AUTORAL DE
NILSON GOROSTHIDES
E PARCEIROS. A
produção do
Songbook trará as
partituras em preto e
branco e coloridas, em
cromofonia: cromo = cor e
fonia = som, técnica de
composição do  músico
carioca, Jorge Antunes,
onde cada nota musical é
tratada com uma cor; O
Objetivo deste projeto é a
gravação de um DVD e a
Edição de um SongBook
referente ao trabalho
autoral do músico,
compositor, economista e
produtor cultural paulista,
Nilson Gorosthides e
banda.

01/11/2022 a 31-12-2022 R$ 249.990,00



Festival Sertanejo
2022

Pretende-se realizar o
Festival Sertanejo, maior
concurso da música
sertaneja e  artistas e
entrar na casa dos
goianos, com
entretenimento de
qualidade.

15/10/2022 a 31-12-2022 R$ 1.094.665,20

Mostra CineSil A Mostra CineSil vai ser
uma mostra realizada na
cidade de Silvânia-GO.
Ela vai ser realizada em
quatro dias, de quinta a
domingo. As  sessões vão
ser de curtas e
longas-metragens.

"16 a 19 de mar
2023"

R$ 233.550,00

Auto da Paixão de Cristo
23ª Edição

Teatro - Espetaculo Auto
da Paixão de Cristo,
maior encenação da via
sacra do Centro-oeste
Brasileiro.

01-02-2023 a 30-06-2023 R$ 249.969,83

Mixagem de
Som/Cor -
Longa-metragem em
Work in Progress “Mátria
Amada Kalunga”

“Mátria Amada Kalunga” é
um produto audiovisual
primeiro corte de
longa-metragem,
estimado de 70 minutos,
realizado com aLAB2022

23-01-2023 a 29-05-2023 R$ 78.134,70



do Estado de Goiás. O
longa-metragem é o
documentário que teia a
história de 27 mulheres
quilombolas kalungas de
Goiás.

Circuito Gastrô Realizar a 1ª edição do
Circuito Gastrô nos
municípios Cidade de
Goiás, Goiânia, Jataí, Rio
Verde e Pirenópolis. Os
eventos acontecerão de
novembro 2022 a agosto
de 2023, com
apresentações musicais
de artistas locais e
regionais, participação de
cozinheiros locais e
regionais com foco em
qualificação, além da vila
gastronômica com
protagonismo de produtos
regionais, incentivando a
produção associada e a
promoção das “riquezas
da terra” do Estado de
Goiás.

03/12/2022 a 01/12/2023 R$ 1.988.174,25

O Resgate do O circo era parte da 01/03/2023 a 30/06/2023 R$ 246.960,00



Circo história da nossa infância.
Mas o mundo foi rolando
e, hoje tendo tudo em
casa – rádio, televisão,
som, celular,
computador... –, a
meninada já não parece
ter por ele o mesmo
entusiasmo.

Viola Cabocla - A história
da viola cantada e
contada

O projeto tem como
proposta realizar a
circulação do espetáculo
Viola Cabocla: A história
da viola cantada e
contada, de Nilton
Rodrigues, com 10 (dez)
apresentações
presenciais, sendo 05
(cinco) em cidades do
interior de Goiás
(Aragoiânia, Crixás,
Caturaí, Corumbá de
Goiás e Pirenópolis) e 05
(cinco) em Goiânia (Circo
Laheto, Oficina Cultural
Geppetto, Associação dos
Surdo de Goiânia e 02
Lares de idosos que
serão selecionados na

Março/2023 a
Agosto/2023

R$ 207.270,00



fase de pré-produção).
Trata-se da continuidade
do projeto de montagem
do mesmo nome,
realizada em 2017 e
2018, com recursos do
Fundo de Arte e Cultura
do Estado de Goiás.

A Cigarra e a Formiga nas
Escolas

O projeto A CIGARRA E
A FORMIGA NAS
ESCOLAS visa a
montagem do Espetáculo
Teatral para Crianças “A
Cigarra e a Formiga
Cabeçuda - O Musical”,
adaptação da Cia.
Cerrano que é um
espetáculo teatral voltado
parao público infantil.

01/11/2022 a 01/11/2022 R$ 170.248,05

Um Menestrel no
Metaverso? (Cantoria em
Movimento)

Pequenos vídeos,
interpretando canções
autorais e de domínio
público, com a
participação do exímio
violonista goiano Felipe
Valoz.

02/12/2022 a 28/04/23 R$ 69.001,80

Circulação Companhia - Este projeto busca 20/04/2023 a 20/01/2024 R$ 235.825,00



Capitais (Etapa 1 -
Regiões Centro-Oeste e
Sudeste)

realizar a 1ª etapa da
circulação do espetáculo
“Companhia” por capitais
brasileiras. O espetáculo
que foi estreado em
2009 no IV Festival
Beckett de Buenos Aires
na Argentina faz parte
do repertório do
Máskara.a

Clarice Finalização e Distribuição
do longa-metragem
documentário em formato
híbrido “Clarice, no me
olvides prefiero que me
mintas” - pré intitulado
aqui somente como
“Clarice” com duração de
aproximadamente 90
minutos, da diretora e
roteirista Alyne Fratari,
que terá seu primeiro
longa-metragem.

01/01/2023 a
Novembro/2023

R$ 176.188,00

Viola EnCantos de Goiás O projeto tem como
proposta realizar a
circulação do show
musical Viola EnCantos
de Goiás, de Anacleto

01/03/2023 a
Agosto/2023

R$ 98.647,50



da Viola, com 10 (dez)
apresentações
presenciais e gratuitas,
em escolas da rede
pública de ensino do
estado de Goiás, pontos
de cultura, dentre outros,
sendo: 05 (cinco)
apresentações.

Baunilha Entre
Cores, Sons e Sabores

O Projeto “BAUNILHA
ENTRE CORES, SONS
E SABORES” é um
projeto artístico cultural,
no modulo Pontos de
Cultura, buscando
desenvolver ações de
formação que
movimente e deem vida
ao espaço cultural.

01/02/2023 a 30/12/2023 R$ 262.713,15

Serra Azul Criativa A proposta propõe a
realização de um projeto
de Economia Criativa
que prevê a formação de
jovens e adultos em
diferentes linguagens e a
difusão do trabalho
realizado ao longo do

01/02/2023 a Abril/2024 R$ 789.594,51



processo de formação,
de modo não apenas a
difundir os resultados.

Gravação dos Álbuns
"Urbano" e "Consciência"

Gravação de album de
samba.

20/11/22 a 10/12/23 R$ 61.950,00

Piedade para esta terra
que me sonega o amor

Piedade para essa terra
que me sonega o amor é
um documentário
longa-metragem de
aproximadamente 80
minutos, que conta a
história da cantora goiana
Magda Mendonça -
Maguinha, que vive há 40
anos longe do Brasil e
que retorna a sua terra
natal para gravar seu
próximo álbum.

10/09/23 a 10/11/23 R$ 329.280,00

DIGO Festival
Internacional de Cinema
da Diversidade Sexual e
de Gênero de Goiás

Realizar mais uma edição
do DIGO Festival
Internacional Cinema da
Diversidade Sexual e de
Gênero e dar
continuidade ao trabalho
de conscientização da
cultura LGBTI+ através do
cinema e de debates,

01/02/2023 a 01/08/ 2023 R$ 695.100,00



estimulando e
promovendo o público, no
que tange o respeito
integral aos direitos
humanos.

Agência de
Desencontros

O projeto consiste no
desenvolvimento da série
de ficção de 8 episódios
de 30 minutos chamada
Agência de Desencontros.
O projeto venceu o
Prêmio Cora, que objetiva
premiar os melhores
projetos audiovisuais de
mulheres do centro-oeste.

10/01/2023 a 10/08/2023 R$ 111.132,00

Montagem do
espetáculo "Toinha viajera
del mundo"

O que se pretende fazer é
montar o espetáculo
“Toinha, viajera del
mundo” (proposta inscrita
no edital da Lei Goyazes
de 2017, aprovada em
2018 e impedida de
captar com a
inviabilização da Lei) com
uma temporada gratuita
de estreia com 5
apresentações.

01/02/2023 a 31/07/2023 R$ 77.616,00



5ª Fargo - Feira de
Arte Goiás

REALIZAR A 5ª EDIÇÃO
DA FARGO-FEIRA DE
ARTE GOIÁS, A MAIOR
FEIRA DO SEGMENTO
DE ARTES VISUAIS DA
REGIÃO
CENTRO-OESTE, DE
FORMA HÍBRIDA
(ONLINE E
PRESENCIAL), NO
CENTRO CULTURAL
OSCAR NIEMEYER,
CONTEMPLANDO, ALÉM
DOS ARTISTAS E
COLETIVOS.

03/04/2023 a 15/07/2023 R$ 247.800,00

Caminhos do
Artesanato Goiano

Realizará 24 oficinas
gratuitas de técnicas
artesanais.

Março/2023 a
Agosto/2023

R$ 513.140,25

Restauração da Casa da
Memória de Itapuranga

Reforma da Casa da
Memória Cultural de
Itapuranga

Janeiro/2023 a
Dezembro/2023

R$ 790.895,08

Memórias de cinema em
Goiás

Realizar uma serie de
oficinas e Mostras sobre
cinema goiano, sua
historia, realização e
projeções no interior do
Estado abarcando sete

02/03/2023 a 31/07/2023 R$ 61.543,65



cidades ( Acreúna,
Amarelina,
Alexânia/Olhos d’Agua,
Caldas Novas, Catalão,
Formosa e Mineiros).

Show rock e Raiz PRojeto de Show Rock &
Raiz, com os artistas
goianos Nila Branco e
Almir Pessoa, sendo 01
apresentação na unidade
do SESC Centro, Goiânia,
Goiás no dia 08 de
dezembro de 2022. No
repertório, clássicos do
Rock e do caipira raiz
com musicas que vão de
Inezita Barroso a Raul
Seixas.

05/11/22 a 10/03/23 R$ 77.616,00

Mostra Samba Jazz A mostra contará com a
participação de três
grupos/artistas
convidados e oferecerá
um workshop sobre a
importância da história do
samba e do jazz no Brasil
e fora. A junção de uma
das mais representativas
vertentes do patrimônio

01-04-2023 a 30-07-2023 R$ 195.247,50



cultural brasileiro à uma
das manifestações
artístico culturais

5° Edição do Festival de
Teatro Infantil de Goiás -
FESTIN/GO

Realizar de forma
descentralizada a 5º
edição do FESTIVAL DE
TEATRO INFANTIL DE
GOIÁS - FESTIN/GO, em
6 (seis) espaços
independentes de grupos
e artistas culturais.

11-2022 a 07-2023 R$ 163.133,25

Nas Escolas, Nas Ruas
Documentário em
curta-metragem sobre a
militância política de
jovens goianos de
diferentes gerações,
abordando também
questões sobre cultura e
comportamento.

01-04-2023 a 01-08-2023 R$ 107.065,35

Metais do Cerrado:
Pixinguinha Arranjador

O projeto constitui-se na
realização de
apresentações do grupo
“Metais do Cerrado” com
o convidado
percussionista Maurício
Silva, tocando adaptações
para a formação de

15-11-2022 a 28-02-2023 R$ 66.024,00



arranjos feitos por
Pixinguinha.

Cultura Também Cura Este projeto se propõe a
desenvolver atividades
artísticas, culturais e
didáticas para os
pacientes do Setor de
Oncologia Pediátrica do
Hospital de Câncer Araújo
Jorge da Associação de
Combate ao Câncer em
Goiás.

01-01-2023 a 31-12-2023 R$ 496.768,86

O Último Encontro Pós-Produção, incluindo
edição de imagens e som
e finalização do
documentário em
longa-metragem "O
Último Encontro".

01-06-2023 a 25-07-2023 R$ 240.912,00

1º Festival de Arte e
Cultura de Britânia

O 1º Festival de Arte e
Cultura de Britânia busca
integrar as diversas áreas
da arte: a música,
literatura e artes visuais.
O projeto tem como
objetivo oportunizar que
os seus participantes e a
comunidade em geral

01-10-2022 a 10-02-2023 R$ 310.233,00



possam ser parte de um
evento de
criação/construção/execu
ção coletiva artística.

No Encalço da Aventura O projeto prevê a
pesquisa e escrita do
primeiro tratamento do
roteiro de um
documentário
longa-metragem a ser
realizado em
Buenolândia, conhecido
como “Marco Zero de
Goiás”.

01-11-2023 a 22-07-2023 R$ 88.200,00

Sementes da Vida Curta documentário sobre
a técnica de semeadura
direta, empregada na
recuperação de áreas
degradadas do Cerrado,
realizadas por ONGs,
associações, moradores
das comunidades rurais e
da comunidade
quilombola na região do
Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros.

02-05-2023 a 18-08-2023 R$ 161.174,00

Pós-produção de A presente proposta 15-08-2022 a 25-12-2022 R$ 243.101,25



Filme Longa-metragem -
Horizonte

pretende buscar recursos
da Lei Goyazes 2022 para
a pós-produção do
longa-metragem
“HORIZONTE”, que foi
produzido em Goiás no
ano de 2021. Após a
pós-produção, o filme
será lançado em cinemas
e plataformas de
streaming de todo o país.

Divino Produção de um curta
metragem de nome
DIVINO.

01-11-2022 a 30-04-2023 R$ 120.393,00

Sarau Cultural Talentos da
Periferia Live 6ª Edição

Nesta proposta os
participantes se juntarão
para contribuir com a
realização de um Evento
Hibrido com quatro
etapas: Primeira etapa :
Oficina presencial de
Breaking Dance, Oficina
de Malabares com
Diabolô, Oficina
Avançada de Capoeira e
Oficina Virtual de Grafite.

10-01-2023 a 29-03-2023 R$ 70.297,50

A História do Soldado O projeto A História do 09-01-2023 a 30-06-2023 R$ 50.494,50



Soldado prevê a
apresentação presencial
de um espetáculo teatral
homônimo, pensado para
o público infanto-juvenil.
Serão 05 (cinco)
apresentações em teatros
na cidade de Goiânia. O
público-alvo é composto
por crianças e
adolescentes.

O Quebra Nozes O PROJETO
OBJETIVA-SE NA
REMONTAGEM E
ADAPTAÇÃO DO
BALLET DE
REPERTÓRIO O
QUEBRA-NOZES, QUE É
UM DOS TRÊS BALLETS
COMPOSTOS POR
TCHAIKOVSKI
ESTREADO EM 18 DE
DEZEMBRO DE 1892. O
BALLET CONTA A
HISTÓRIA MÁGICA E
ROMÂNTICA

10-01-2023 a 25-07-2023 R$ 123.742,50

A Curva do Rio PRODUÇÃO DE UM
CURTA-METRAGEM

01-02-2023 a 20-04-2023 R$ 157.780,31



DOCUMENTAL EM
ITUMBIARA - GOIÁS

Roberto Produção de um
documentário em discurso
direto sobre Roberto
Pinheiro Machado, um
agente penitenciário que
tem outras atividades
econômicas para
sustentar a família.

01-12-2022 a 31-03-2023 R$ 98.635,75

Mercado SAPI O projeto que segue
apresentando é para a
realização do SAPI –
Mercado Audiovisual do
Centro-Oeste e contamos
com o apoio da Lei
Goyazes para a
realização da sexta
edição do evento, que
tem como foco
desenvolver e difundir a
produção audiovisual
realizada em Goiás e no
Centro-Oeste

01-11-2022 a 10-01-2022 R$ 299.273,63

Cia Flor do Cerrado - 10
anos (Circulação)

Este projeto propõe a
realização de circulação
do espetáculo “Mariazinha

11-2022 a 05-2022 R$ 192.088,58



e Chiquinho na terra do
rei do baião” da Cia Flor
do Cerrado, em 10
cidades goianas

Os Caminhos
Arqueológicos de Goiás

O nosso objetivo imediato
é produzir um ROTEIRO
para um filme
documentário (40 minutos
- média metragem)
criativo e inédito, através
de um relato visual, com o
propósito de alcançarmos
um conjunto de
informações do panorama
ocupacional,
consequentemente,
demarcar os caminhos
arqueológicos localizados
no Estado de Goiás.

Junho/2022 a 01/07/2023 R$ 86.069,58

Documentário “Águas
Profundas Salgadas de
Poeira e Afeto”

"Produzir um longa
documentário de 1h10
sobre a Colettiva Preta a
partir da realidade
singular de personagens
reais: as expositoras, um
grupo de mulheres negras
(quilombolas, indígenas,
periféricas) unidas por

30-11-2022 a 10-04-2023 R$ 217.470,33



diversas formas criativas
de empreendedorismo e
de ações culturais.
O Foco é a Feira e suas
expositoras enquanto o
olhar para a Cidade em
seu viés social e cultural."

Laboratório de Economia
Criativa Kzulo 2022

O projeto propõe a
criação de um espaço de
incentivo ao debate e
capacitação ao público
interessado em atividades
econômicas e criativas
relacionadas à cultura,
arquitetura, design e
criação, intitulado
“LABORATÓRIO DE
ECONOMIA CRIATIVA
KZULO 2022”.

02-01-2023 a 19-03-2023 R$ 145.425,00

O Balão de Ercília O curta animação ‘O
BALAO DE ERCILIA”, da
escritora e roteirista Ana
Maria Cordeiro, será uma
adaptação do livro infantil
homônimo da autora.
Trata-se da história de
uma menina estudiosa e

02-12-2022 a 02-06-2023 R$ 236.761,88



carinhosa, que vive em
harmonia com sua
família.E que apesar
disso está sempre
desobediente aos pais,
pois não gosta de se
alimentar bem.

Festona Festival de Teatro
ocupa Novo Ato

Realização de um festival
de Teatro através de
edital de seleção devendo
a seleção final refletir a
constituição de uma
programação composta
por trabalhos artísticos
das áreas da
COMICIDADE e do
DRAMA desenvolvidos
regionalmente (no estado
de Goiás), nacionalmente
(em outras regiões do
Brasil exceto Goiás) e
internacionalmente.

11-04-2023 a 08-08-2023 R$ 215.145,00

Resgatando Tradições dos
Carros de Boi

Resgatar a cultura da
comitiva dos carros de boi
e reaver o trabalho do
carreiro como elo de
ligação do campo e a
cidade no transporte de

22-10-2022 a 24-10-2022 R$ 312.325,91



mercadorias e gêneros
alimentícios de primeira
necessidade e a sua
importância na construção
da cidade de Goiânia.

Caboclinho Curso de viola caipira,
gratuito, para crianças,
jovens e idosos.
Contribuir com o
desenvolvimento das
habilidades cognitivas.
Fortalecer a reconstrução
da cidadania. Difundir o
conhecimento ao
instrumento.

09-08-2022 a 16-12-2022 R$ 19.918,50

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.

01-12-2022 a 10-07-2023 R$ 19.950,00



Heretic Disco 10 Gravação do 10º CD da
Banda Heretic.

15-09-2022 a 30-12-2022 R$ 19.999,61

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. O evento será
ministrado por
profissionais goianos com
ampla experiência no
audiovisual e contará com
apresentações teóricas
sobre roteiro,
planejamento de
filmagem, decupagem,
direção de fotografia,
direção de atores,
continuidade, som e
montagem; além de
atividades práticas, como
filmagens de cenas com

01-02-2023 a 30-05-2023 R$ 19.950,00



atores profissionais.

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.
A mostra acontecerá no
Instagram. O ensaio
reunirá 20 (vinte)
fotografias a serem
realizadas artisticamente
com pessoas que
representem cada uma
das letras pertencentes a
sigla da comunidade
LGBTQIAP+.

10-10-2022 a 20-07-2023 R$ 19.918,50

Gravação CD
SomCorrente II

Gravação do segundo
album do duo de violões e
guitarras; Luiz Chaffin e
Front Junior.

01-12-2022 a 15-01-2023 R$ 19.982,50

Projeto Show Festival
Gastronômico Niquelândia

Realizar um show musical
com três artistas
amplamente reconhecidos
no cenário musical
goiano: Pádua, Tom Chris
e Maria Eugênia,
representantes da cultura

05-10-2022 a 10-10-2022 R$ 19.992,50



goiana durante o Festival
Gastronômico de
Niquelândia, levando o
melhor da identidade
cultural goiana para uma
das mais importantes
cidades do Noroeste de
Goiás.

EP Trio Casca Grossa A realização do Projeto
"EP TRIO CASCA
GROSSA”, que propõe
gravar seis músicas
autorais, arranjadas para
o trio citado, e promover
dois recitais didáticos em
escolas públicas
estaduais, para o
lançamento do EP, além
de mantê-lo em acesso
gratuito nas plataformas
digitais Spotify e Deezer
que “possuem
acessibilidade para
pessoas com deficiência”.

15-01-2023 a 15-06-2023 R$ 19.999,77

Caricatura O projeto da Oficina de
Caricatura voltado para a
área cultural de
artesanato é o trabalho de

R$ 8.820,00



caricatura realizado na
cidade turística de Caldas
Novas-GO na praça da
família localizada no
Centro da cidade,
pretendo realizar uma
oficina de ensino da arte
de Caricatura.

Luz, câmera,
comunicação (livro
impresso e digital)

Pretendo publicar um livro
com orientações práticas
para iniciantes em
comunicação: influencers,
profissionais que estejam
difundindo seus
conhecimentos por meio
de podcasts em redes
sociais, rádios etc. Minha
longa jornada no rádio me
permitiu fazer este
pequeno roteiro que serve
para qualquer pessoa que
esteja começando no
mundo da comunicação
ou simplesmente queira
saber sobre como se
comportar diante de
câmeras e microfones.
Pretendo enviar alguns
exemplares para

R$ 15.981,18



formadores de opinião e
vender os demais livros.

Dramas ao Cubo DRAMAS AO CUBO é um
espetáculo de teatro de
animação desenvolvido
pela Cia de Teatro Nu
Escuro, no qual, seis
histórias de teatro de
formas animadas são
apresentadas com a
técnica do teatro
Lambe-lambe. O Teatro
Lambe-Lambe é uma
caixa cênica em
miniatura, onde são
encenados espetáculos
de teatro de bonecos, de
curta duração, geralmente
assistidos por uma única
pessoa em cada sessão,
que se repete durante um
determinado período.

R$ 19.997,25

Livro Inédito -
América: Sonho ou
Realidade - Contos e
Histórias

O principal objetivo é a
vontade de compartilhar
experiências vivenciadas
nos EUA, informando de
forma clara e bem
estruturada como o

R$ 19.997,25



imigrante “ilegal-legal” –
termo que uso e explico
no livro - é tratado na
América, diferentemente
daquilo que vemos e
assistimos em filmes e
series.

Festival de Artesanato
Aprender

O Festival de Artesanato
Aprender, vem com intuito
de incluir a população de
baixa renda no mercado
de trabalho, através de
cursos profissionalizantes
voltados para o
artesanato, deixando
várias pessoas
capacitadas.

R$ 19.896,05


