Mulheres no Brasil

O Projeto

A presença feminina sempre foi ativa nos
diversos contextos da história do Brasil.
Percebendo a história das mulheres como
algo que envolve também a história das
famílias, do trabalho, da mídia, da literatura,
da educação, o livro agrupa diversas
narrativas de mulheres que contam
experiências em temas ligados à Educação,
Empreendedorismo, Sustentabilidade e Meio
Ambiente, Projetos Sociais, Política e Igualdade
de gênero no mundo profissional.

O Projeto consiste em transmitir relatos, experiências
e histórias inspiradoras de diversas MULHERES
empreendedoras, inovadoras e merecedoras de respeito
e igualdade de gênero, nas grandes áreas de mercado.
Por este motivo, a proposta é
desenvolver o projeto não apenas
para o público externo, mas também
para alunos e professores, empresas
que acreditam na causa do
empreendedorismo feminino para
levar oportunidades e conscientização
para sociedade.

Objetivos

• Facilitar o acesso à cultura realizando a distribuição dos livros
gratuita em instituições de ensino do país, para parceiros
e apoiadores, grupos e redes de mulheres empreendedoras;
• Promover conhecimento e interesse sobre experiências e cases
de diversas mulheres empreendedoras;
• Potencializar e estimular a produção de bens culturais, formadores
e informadores de conhecimento, cultura e memória, através dos temas ligados
à Educação, Empreendedorismo, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Projetos
Sociais, Política e Igualdade de gênero no mundo profissional;
• Disponibilizar conteúdo de audiobook, produzido
para pessoas com deficiência visual;
• Realizar palestras gratuitas em Instituições de Ensino
em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Brasília, ou em
espaços culturais, abordando os temas do livro.

Público
Alvo

O projeto Mulheres no Brasil,
beneficiará toda a comunidade
sem restrição de idade, gênero
e classe social.
Os livros serão distribuídos com
caráter social, educativo ou
formação artística.

Divulgação

• Em palestras, nas instituições de ensino ou
em espaços culturais, em Florianópolis, Rio
Grande do Sul e Brasília;
• Durante o lançamento do livro na cidade
de Florianópolis;
• Em mídias sociais do projeto (Instagram,
Facebook, Site do Instituto organizador e site
parceiro de captação de recurso);
• Em encontros da Proponente do projeto na
Rede de Mulheres do Brasil;

Orçamento
Pós Produção

6%

Pré Produção
(Preparação)

30%

Produção
(Execução)

64%

Cotas de
Patrocínio
Pessoa Física

Agradecimento pessoal no seu e-mail;
Seu nome da listagem final
de incentivadores do projeto.

Receberá um convite nominal
para as palestras oferecidas.

Agradecimentos nas
redes sociais do Projeto.

O livro: Mulheres no Brasil, autografado por
todas mulheres entrevistadas.

Apoio até
R$ 500,00

Patrocinador Silver
R$ 501 a R$ 1 mil

Patrocinador Gold
R$ 1.001 a R$ 3 mil

Apresentador
acima de R$ 5 mil

Cotas de Patrocínio
Pessoa Jurídica

Inclusão da sua Logomarca no site do Instituto Organizador.
Sua marca nos materiais digitais do projeto.
Sua marca em todos materiais gráficos impressos (Folders, flyers).
Menção da sua marca nos releases de cada ação do projeto.
Agradecimentos nas redes sociais do Projeto.
Sua marca no banner de agradecimentos : estará presente em
todas as palestras e lançamento do livro.
Logomarca nos convintes oficiais, para as entrevistadas do livro.
Sua marca na carta de agradecimentos para todas as entrevistadas.
Sua marca nos convites de lançamento, para as mulheres influenciadoras dos
temas abordados no livro; incluindo REDE DE MULHERES DO BRASIL e REDE
MULHER EMPREENDEDORA.
Agradecimento formal na abertura de todas palestras e lançamento do livro.
Citação da sua marca nas reportagens, entrevistas e palestras.
Sua marca citada no audiobook.
Sua marca nas 3 mil tiragens de filipetas.
Sua marca na contracapa do livro.
Um realise exclusivo destacando a parceria.

Apoio até
R$ 30 mil

Patrocinador Silver
R$ 31 mil a R$ 100 mil

Patrocinador Gold
R$ 101 mil a R$ 130 mil

Apresentador
acima de R$ 130 mil

Informações
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Ministério da Cultura
AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO
PORTARIA Nº 1-E, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018
Dispõe sobre a organização das competências
internas referentes à gestão dos programas e
mecanismos de fomento ao audiovisual
brasileiro e dá outras providências.
O SUPERINTENDENTE DE FOMENTO DA AGÊNCIA
NACIONAL DO CINEMA, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela Portaria ANCINE N° 262-E, de 24 de Agosto agosto
de 2017, resolve:
Art. 1°. Fica delegada competência ao Coordenador de
Análise de Direitos para praticar os seguintes atos relativos à gestão
dos programas e mecanismos de fomento ao audiovisual brasileiro,
observadas as disposições legais e regulamentares:
I. aprovar projetos para utilização de recursos oriundos de
incentivo fiscal federal;
II. aprovar a troca de titularidade de projetos aprovados para
captação de recursos oriundos de incentivo fiscal federal, no caso de
projetos sem captação de recursos;
III. aprovar contratos de coexecução de projetos aprovados
para captação de recursos oriundos de incentivo fiscal federal.
Art. 2°. Fica delegada competência ao Coordenador de
Acompanhamento de Projetos para praticar os seguintes atos
relativos à gestão dos programas e mecanismos de fomento ao
audiovisual brasileiro, observadas as disposições legais e
regulamentares:
I. aprovar prorrogação extraordinária do prazo de captação
de recursos oriundos de incentivo fiscal federal, no caso de projetos
que já tiveram 1° liberação de recursos autorizada;
II. aprovar a prorrogação do prazo para conclusão de
projetos aprovados para captação de recursos oriundos de incentivo
fiscal federal;
III. aprovar a alteração de suporte da obra final;
IV. aprovar o remanejamento interno de itens orçamentários
de projetos aprovados;
V. autorizar alterações na aplicação das marcas constantes
do Manual de Identidade Visual e do Manual de Aplicação da
Logomarca da ANCINE;
VI. aprovar alterações nos itens de despesa previstos, desde
que seja mantido o valor orçamentário global, quando o projeto
estiver em fase de Prestação de Contas.
Art. 3°. Fica delegada competência ao Coordenador de
Gestão Financeira para praticar os seguintes atos relativos à gestão
dos programas e mecanismos de fomento ao audiovisual brasileiro,
observadas as disposições legais e regulamentares:
I. aprovar o remanejamento das fontes de recursos de
projetos aprovados para captação de recursos oriundos de incentivo
fiscal federal;
II. aprovar liberações posteriores de recursos de projetos
aprovados para captação de recursos oriundos de incentivo fiscal
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b. extratos bancários de contas-corrente de recolhimento, de
captação e de movimentação de recursos oriundos de incentivo fiscal
federal e de contas bloqueadas referentes a editais e programas de
fomento que utilizam recursos orçamentários da ANCINE.
Art. 4°. Fica delegada competência ao Coordenador de
Prestação de Contas para praticar os seguintes atos relativos à gestão
dos programas e mecanismos de fomento ao audiovisual brasileiro,
observadas as disposições legais e regulamentares:
I. aprovar a prorrogação do prazo para prestação de contas
de projetos aprovados para captação de recursos oriundos de
incentivo fiscal federal;
II. cancelar projetos aprovados para captação de recursos
oriundos de incentivo fiscal federal;
III. autorizar a instituição financeira responsável pelas
contas vinculadas aos projetos aprovados a:
a. encerrar contas-correntes de captação e de movimentação
de recursos de recursos oriundos de incentivo fiscal federal e
encerrar contas bloqueadas referentes a editais e programas de
fomento que utilizam recursos orçamentários da ANCINE;
b. transferir os recursos não aplicados no prazo legal das
contas de captação e bloqueada para o Fundo Nacional de Cultura,
na categoria de programação específica denominada Fundo Setorial
do Audiovisual.
IV. solicitar à instituição financeira responsável pelas contas
vinculadas aos projetos aprovados extratos bancários de contascorrentes de captação e de movimentação de recursos oriundos de
incentivo fiscal federal e de contas bloqueadas referentes a editais e
programas de fomento que utilizam recursos orçamentários da
ANCINE.
Art. 5°. Fica delegada competência ao Coordenador de
Gestão de Processos de Fomento para praticar os seguintes atos
relativos à gestão dos programas e mecanismos de fomento ao
audiovisual brasileiro, observadas as disposições legais e
regulamentares:
I. aprovar prorrogação extraordinária do prazo de captação
de recursos oriundos de incentivo fiscal federal, no caso de projetos
que não tiveram 1° liberação de recursos autorizada;
II. aprovar a prorrogação do prazo para prestação de contas
de projetos aprovados para captação de recursos oriundos de
incentivo fiscal federal;
III. cancelar projetos aprovados para captação de recursos
oriundos de incentivo fiscal federal;
IV. solicitar cancelamento de Certificados de Investimento
junto à Comissão de
Valores Mobiliários, no caso do mecanismo criado pelo
artigo 1º da Lei 8.685, de 1993;
V. aprovar a prorrogação ordinária dos prazos de captação
de recursos oriundos de incentivo fiscal federal.
Art. 6°. Fica delegada competência aos servidores lotados na
Coordenação de Gestão de Processos para praticar os seguintes atos
relativos à gestão dos programas e mecanismos de fomento ao
audiovisual brasileiro, observadas as disposições legais e
regulamentares:
I. autorizar a alteração do título de projetos aprovados para
captação de recursos oriundos de incentivo fiscal federal;
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
MARCIAL CAMPOS
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SECRETARIA DE FOMENTO
E INCENTIVO À CULTURA
PORTARIA Nº 120, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018
O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À
CULTURA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a
Portaria nº 1317, de 01 de julho de 2016 e o art. 4º da Portaria
nº 120, de 30 de março de 2010, resolve:
Art. 1.º - Aprovar o(s) projeto(s) cultural(is),
relacionado(s) no(s) anexo(s) desta Portaria, para o(s) qual(is) o(s)
proponente(s) fica(m) autorizado(s) a captar recursos, mediante
doações ou patrocínios, na forma prevista no § 1º do artigo 18 e
no artigo 26 da Lei n.º 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
alterada pela Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999.
Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
JOSÉ PAULO SOARES MARTINS
ANEXO I
ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )
180259 - Espetáculo Café & Teatro
JOSE PEDRO REIS BARONI
CNPJ/CPF: 087.601.116-40
Processo: 01400002238201867
Cidade: Varginha - MG;
Valor Aprovado: R$ 85.969,70
Prazo de Captação: 21/02/2018 à 28/12/2018
Resumo do Projeto: Café e teatro é uma peça teatral de
60 minutos de duração, com a classificação etária de 14 anos.
Trata-se de um espetáculo contemporâneo que aborda de forma
dinâmica, cenas de teatro, novelas e filmes consagrados pelo
público e pela crítica, com rica e desenvolta linguagem cênica.
Através da expressão corporal e da interpretação, o elenco aborda
temas que buscam propor o aperfeiçoamento de nossa conduta
social e, posteriormente, um exame de consciência reflexivo a
respeito da forma que nos posicionamos em diversas situações
cotidianas.
ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )
180254 - 23° Panaorama Percussivo Mundial - PERCPAN
(Open air)
PERCPAN - MARKETING E CIA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 15.534.889/0001-64
Processo: 01400002223201807
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 1.448.311,97
Prazo de Captação: 21/02/2018 à 30/10/2018
Resumo do Projeto: Realização da 23° edição do festival
de música "Panorama Percussivo Mundial - PERCPAN" com a
participação de artistas representantes do gênero musical.
180260 - Natal de Encantos - Concerto Natalino 2018
COMPANHIA DE ÓPERA DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ/CPF: 13.991.594/0001-91
Processo: 01400002240201836
Cidade: Vitória - ES;
Valor Aprovado: R$ 287.094,25
Prazo de Captação: 21/02/2018 à 31/12/2018
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Mulheres
no Brasil

contato@institutotec-idea.com.br
www.institutotec-idea.com.br
http://www.incentiv.me/mulheres_no_brasil_fa84

O projeto MULHERES NO
BRASIL apoia, conecta,
inspira e conta histórias de
mulheres empreendedoras do
Brasil, favorecendo a troca de
experiências, a expansão da rede
de contatos e o conhecimento.

