
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.

22ª Goiânia Mostra Curtas Realização do 22ª
Goiânia Mostra Curtas,
mostra de cinema
nacional de curta
metragens, que ocorrerá
entre os dias 3 e 8 de
outubro de 2023, no
Teatro Goiânia, composta
por quatro mostras
competitivas e uma não
competitiva. O evento
conta ainda com
premiação, ações de
qualificação profissional,
debates, palestras e
homenagens a
personagens do
audiovisual brasileiro.

02-05-2023 a 08-10-2023 R$ 428.400,00

Winter Festival Goiânia 2 07 (sete) dias de festival 01-03-2023 a 31-07-2023 R$ 240.124,50



Edição 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
(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

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



(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.

Asas Quebradas O projeto pretende
produzir o
curta-metragem chamado
“Asas Quebradas”, a ser
filmado em Goiânia, com
aproximadamente 15
minutos, que trata sobre o
aumento de casos de
suícidio em todo o mundo
e a questão da saúde
mental no mundo
contemporâneo.

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

Anunciando a
Consciência Negra com
os Meninos de Angola

Conhecer a história do
povo negro no Brasil;
fortalecer os laços de
amizade entre si;

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



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.

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.

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

Pequenas Tragédias
Cotidianas

Produção e realização de
um filme documentário
longa-metragem com

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



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.

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

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



será apresentada no
Museu Nacional de
Brasília, nos meses de
janeiro/fevereiro de 2023.

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

25-08-2022 a 25-10-2022 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

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



goianos de “No coração
do Brasil”.

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

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

Quermesse Show
Festival

A gravação dos três dias
do Quermesse Show
Festival para a produção
de vídeos compactos, a

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



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.

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
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.

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

Auto Partido Produzir uma canção
(single) que será
distribuída nas principais

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



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.

Dancehall: Uma História a
ser contada

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

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



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

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

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



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
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

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



LGBTQIAP+.

Projeto Fluindo O Som Os objetivos específicos
tem por meta realizar três
apresentações de artistas
locais reconhecidos
nacionalmente; trazer o
público para
apresentações de
continuidade; incentivar a
abertura de novos
espaços alternativos;
proporcionar maior
qualidade aos
espetáculos oferecidos;
promover a música
instrumental produzida
em nosso estado; e
proporcionar
gratuitamente ao público
espetáculos de valor
inédito e cultural

03-10-2022 a 23-12-2022 R$ 19.740,00

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

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



amplamente reconhecidos
no cenário musical
goiano: Pádua, Tom Chris
e Maria Eugênia,
representantes da cultura
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




