PROJETOS APROVADOS E CAPTADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA GOYAZES

PROJETO APROVADO

DESCRIÇÃO DO
PROJETO

DATA DE REALIZAÇÃO
DO EVENTO

VALOR APROVADO

VALOR CAPTADO

A Semana Santa na
Cidade de Goiás

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 de
duração.

02-03-2022 a 17-04-2022

R$ 260.102,26

R$ 260.000,00

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

Manutenção das
atividades culturais e
gastronômicas do
tradicional festival italiano
da cidade.

02-06-2022 a 05-06-2022

R$ 527.671,20

R$ 527.671,20

8º Festival Gastronômico
Constituem um evento de
do Cerrado e 13ª Festa do grandes amplitudes que
Milho
visa oferecer aos seus
visitantes experiências
gastronômicas, culturais e

22-04-2022 a 09-05-2022

R$ 300.000,00

R$ 300.000,00

socioeducativas. 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.
Projeto Educanto

Realizações de
apresentações culturais
da artista goiana Maria
Eugênia em escolas
públicas de algumas
cidades mais carentes do
interior de Goiás.

02-05-2022 a 02-05-2022

R$ 314.811,00

R$ 314.811,00

Romaria do Divino Pai
Eterno 2022

A manutenção de uma
tradição de mais de 180
anos, que reúne milhares
de goianos e brasileiros
na cidade de Trindade
para uma importante
manifestação cultural e
religiosa.

24-06-2022 a 03-07-2022

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

19-05-2022 a 19-05-2022

R$ 262.500,00

R$ 262.500,00

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.
Totus Tuus 2022

23-05-2022 a 01-06-2022
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

R$ 273.000,00

R$ 273.000,00

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.
2ª Sala Compacta

25-10-2022 a 25-03-2023
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.

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

05-07-2022 a 23-02-2023

R$ 314.160,00

R$ 314.160,00

Brasília/DF, no mês de
dezembro de 2022.
01-07-2022 a 30-10-2022

I Festival de Culturas
Tradicionais de Minaçu

Um Festival cultural
regional em Minaçú – GO,
com a temática social das
Comunidades
tradicionais, um festival
com shows de artistas
locais e convidados,
exposições de artes e
artesanato das
Comunidades
Tradicionais de matriz
africana e quilombolas.
Será um evento de 2
(dois) que acontecerá em
espaços aberto ao
público.

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

02-07-2022 a 30-07-2022
A realização do I Festival
de Inverno de Pirenópolis
– Em Canto, Poesia e
Samba, apresenta em sua
primeira edição, uma
homenagem ao Samba,
movimento artístico que
revolucionou a cultura
nacional a partir dos anos
30. É pretensão do
projeto promover grandes

R$ 80.464,65

R$ 80.464,65

R$ 221.833,50

R$ 221.833,50

encontros com nomes do
samba regional e
destaques da cena local.
Maria Efigênia vai a Paris
- Teatro de Mímica

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

Julho 2022 a outubro
2022

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

Aprofundar o
conhecimento histórico e
documental, a partir do
levantamento
arquitetônico e fotográfico
de algumas edificações
tombadas no Estado de
Goiás.

01-06-2022 a 31-10-2022

R$ 20.842,18

R$ 20.842,18

XXII 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. Programação
singular com shows de
artistas locais e de
relevância nacional,
proporcionando uma

16-05-2022 a 30-08-2022

R$ 232.025,85

R$ 232.025,85

experiência cultural ímpar
às comunidades da região
e aos mais de 30 mil
turistas de todo o Brasil
esperados na ocasião.
Festival Todas as Tribos
4ª Edição

Serão um 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.

01-01-2023 a 30-04-2023

R$ 231.304,50

R$ 231.304,50

01-07-2022 a 31-07-2022

Temporada de Férias de
Aruanã 2022

Realizar na cidade de
Aruanã, estado de Goiás,
o Festival Aruanã Mix –
Temporada de Férias
2022. Promover a
socialização de pessoas
em espaço público com
atrações musicais
regionais e nacionais;
Colaborar com o fomento
à cultura, geração de
emprego e renda durante
a temporada de férias.

Tropeiros de Nossa
Senhora da Conceição

01-06-2022 a 30-08-2022
A manutenção das
tradições culturais da
região de Crixás-Goiás,
especificamente a
cavalgada entre aquela
cidade e a de Guarinos,
para participação dos
cavaleiros na festa de
Nossa Senhora da Penha,
evento esse que é
realizado desde o ano de
2009, segundo consta dos
apontamentos da
proposta. Complementam
essa atividade outras
mais, daança da catira e
rodas de viola e

R$ 1.994.667,91

R$ 1.994.667,91

R$ 115.248,00

R$ 115.248,00

apresentações culturais.
7º Festival Internacional
de Dança de Goiás

Realização do 7º Festival
Internacional de Dança de
Goiás, de 06 a 10 de julho
de 2022, buscando
incrementar a cena
goiana com a participação
de bailarinos de todo o
Brasil e exterior, visando
a descoberta de novos
talentos da dança e
levando o nome de Goiás
para o mundo afora.

06-07-2022 a 10-07-2022

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, buscando
incrementar a cena
goiana com a participação
de bailarinos de todo o
Brasil e exterior, visando
a descoberta de novos
talentos da dança e
levando o nome de Goiás
para o mundo afora.

06-07-2022 a 10-07-2022

R$ 245.486,70

R$ 50.000,00

Estrelas do Araguaia 19

O objetivo principal é

30-08-2022 a 11-09-2022

R$ 232.929,73

R$ 232.929,73

anos

divulgar a música goiana
no interior do estado de
Goiás com a realização
de 08 (oito) shows
musicais com os artistas:
MARIA EUGENIA,
MARCELO BARRA,
CLAUDIA VIEIRA E
GRACE CARVALHO, em
04 (quatro) cidades do
estado de Goiás (Luiz
Alves, Aruanã, Itacaiú e
Bandeirantes).

Congadas de Catalão
2022

A finalidade da proposta é
abrilhantar, organizar os
espaços e os
componentes que fazem
uma festa tradicional e
centenária, a Festa em
Louvor a Nossa Senhora
do Rosário, São Benedito
e Santa Efigênia.
Também tem por objetivo
garantir que a tradição
das festividades
tradicionais sejam
adequadas ao período
pós pandemia,
permanecendo com a
mesma qualidade que

15-08-2022 a 31-12-2022

R$ 249.900,00

R$ 30.000,00

existia antes da
pandemia.
Congadas de Catalão
2022

A finalidade da proposta é
abrilhantar, organizar os
espaços e os
componentes que fazem
uma festa tradicional e
centenária, a Festa em
Louvor a Nossa Senhora
do Rosário, São Benedito
e Santa Efigênia.
Também tem por objetivo
garantir que a tradição
das festividades
tradicionais sejam
adequadas ao período
pós pandemia,
permanecendo com a
mesma qualidade que
existia antes da
pandemia.

15-08-2022 a 31-12-2022

R$ 249.900,00

R$ 50.000,00

Congadas de Catalão
2022

A finalidade da proposta é
abrilhantar, organizar os
espaços e os
componentes que fazem
uma festa tradicional e
centenária, a Festa em
Louvor a Nossa Senhora
do Rosário, São Benedito

15-08-2022 a 31-12-2022

R$ 249.900,00

R$ 169.900,00

e Santa Efigênia.
Também tem por objetivo
garantir que a tradição
das festividades
tradicionais sejam
adequadas ao periodo
pós pandemia,
permandecendo com a
mesma qualidade que
existia antes da
pandemia.
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.

03-07-2022 a 17-07-2022

R$ 75.966,66

R$ 75.966,66

Letras Delas

Panmela Castro cria
retratos de mulheres num
processo relacional, ético
e politicamente baseado
na escuta. Juntas
materializam a imagem
que a pessoa retrata

11-08-2022 a 23-09-2022

R$ 127.870,00

R$ 127.870,00

deseja evocar para si. A
pintura é o meio pelo qual
mulheres estabelecem
uma relação de confiança
e apoio para se
retratarem, para lançar ao
mundo imagens potentes
de si. Se reinventar é um
processo coletivo.
Gravação CD Sunroad Sunesthesia

Gravação e prensagem
de CD, com show de
lançamento.

05-09-2022 a 31-01-2023

R$ 59.479,88

Em Cena: Arte e
Acessibilidade

O projeto prevê a
realização de formação
em teatro para membros
e beneficiários da
Associação das Pessoas
com Deficiência de
Catalão - ASPDEC.
Propõe, ainda, uma
remontagem e
apresentações do
espetáculo teatral
ARVORE(SER), ao fim do
processo de formação
que terá duração de 160
horas. Pelo exposto no
projeto, serão realizadas
três apresentações do

01-10-2022 a 15-05-2023

R$ 252.428,40

R$ 59.479,88

R$ 200.000,00

espetáculo, com acesso
gratuito, sem cobrança de
ingressos.
MPB em Série

Levar ao palco do Espaço
Cultural Viela Pub, 5 dos
maiores nomes da música
produzida no Estado de
Goiás (Maria Eugênia,
João Caetano, Cláudia
Vieira, TomChris e
Pádua). Serão 4
espetáculos, 2 à cada
semana (sexta e sábado),
com a artista Maria
Eugênia como anfitriã, e o
maestro Luiz Chaffin
como instrumentista e
diretor.

03-10-2022 a 15-12-2022

II Dodance Mostra de
Dança

É a realização de uma
Mostra de Dança
competitiva na Cidade de
Ceres Goiás e estará
aberta a inscrições de
escolas, bailarinas,
bailarinos, dançarinos,
dançarinas, duos, trios,
grupos e coletivos de
Dança.

01-09-2022 a 01-12-2022

R$ 154.752,00

R$ 98.535,00

R$ 154.752,00

R$ 98.535,00

Shows - 43ª Nacional, 28ª
Estadual Festa da
Melancia

Realização de Shows das
duplas sertanejas Bruno e
Barreto e Netto e
Henrique na 43ª
NACIONAL, 28ª
ESTADUAL FESTA DA
MELANCIA, A Festa da
Melancia é promovida
pelo governo municipal de
Uruana - GO.

15-09-2022 a 16-09-2022

R$ 200.025,00

R$ 200.025,00

