
COMUNICADO 

 

A Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições, torna público o resultado dos               
projetos selecionados no CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO ARTÍSTICO E        
CULTURAL DE MATRIZ AFRICANA. 

Os projetos selecionados devem enviar a documentação necessária dos ANEXOS 1 e            
ANEXO 2 do Regulamento. 

Tendo em vista o Decreto Rio n°43702 do dia 22 de setembro de 2017 que dispõe sobre a                  
limitação de empenhos e liquidações para o exercício financeiro de 2017 e dá outras              
providências, SOLICITAMOS A ENTREGA IMEDIATA DAS DOCUMENTAÇÕES. 

Para maiores informações, acesse o site da SMC (http://www.rio.rj.gov.br/web/smc) ou ligue           
para a Coordenadoria de Fomento: 2273-1329. 

 

LINHA 01 – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 

CÓDIGO PROJETO PROPONENTE VALOR 

MA-010-02 FELIPE ADETOKUNBO UM HERDEIRO DA 
PEQUENA ÁFRICA VERÔNICA NEVES ALLI R$ 10.000,00 

MA-010-06 EVENTO ZUMBI DOS PALMARES NA 
FAZENDA VIEGAS 

DANIEL GONÇALVES DA SILVA 
ASSIS CAVALCANTE R$ 10.000,00 

MA-010-07 LIBERTADOR THIAGO SOARES VIANA R$ 10.000,00 

MA-010-10 FESTA DO NEGRO NA SENZALA 
PRODUCÕES ARTÍSTICAS E 
CULTURAIS ORIBHÉ LTDA - 
ME 

R$ 10.000,00 

MA-010-14 

MOVIMENTO CULTURAL RODA DE SAMBA 
DO BARÃO - VILA ISABEL BERÇO DOS 
ABOLICIONISTAS - ESTA KIZOMBA É UMA 
FESTA 

PAULO CESAR CORRÊA R$ 10.000,00 

MA-010-16 AFRO MEMÓRIAS ATUAIS ALINE BARBOSA DE ARAÚJO R$ 10.000,00 

MA-010-47 FESTA DE ZUMBI DOS PALMARES E 
DANDARA ROSILAINE DE ALMEIDA R$ 10.000,00 

MA-010-19 ZANGU FEIRA CULTURAL, MODA, 
GASTRONOMIA E ARTESANATO DAVID JOSÉ DOS SANTOS R$ 10.000,00 

MA-010-24 HERANÇAS AFRICANAS NA MARÉ REDES DA MARÉ PARCERIAS R$ 10.000,00 

MA-010-26 OBINRIN- VENTOS NA MARÉ! ANDREZA DA SILVEIRA 
JORGE  R$ 10.000,00 

MA-010-28 CANDOMBLÉ - 40 ANOS, DE DJALMA 
CORRÊA 

GABRIEL ALVES MARINHO 
DOS SANTOS R$ 10.000,00 

MA-010-29 DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA QUILOMBO 
CAFUNDÁ ASTROGILDA 

EVERTON MESQUITA 
MARTINS R$ 10.000,00 

MA-010-32 AFRO GRAFFITIS DE MULHERES DE 
OPINIÃO 

CARLA GONÇALVES 
FELIZARDO R$ 10.000,00 

MA-010-33 MAIA - DIÁLOGOS AFRO CULTURAIS CLAUDIA LIMA DE CARVALHO R$ 10.000,00 

MA-010-37 CASA DOS PARTIDEIROS NO SAMBA DA 
CONSCIÊNCIA NEGRA 

ANDRÉ LUIZ DE MORAIS 
SOARES R$ 10.000,00 



MA-010-38 FUZUÊZINHO ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
COMPANHIA DE ARUANDA R$ 10.000,00 

MA-010-40 
14A RODA DE ZUMBI E DANDARA DOS 
PALMARES E ABERTURA DO 3O 
NOVEMBRO NEGRO. 

GUILHERME GUIMARAENS R$ 10.000,00 

MA-010-41 NEGRO, RAIZ DA LIBERDADE ONESIO MEIRELLES R$ 10.000,00 

MA-010-43 MENSAGEIRAS ABAYOMIS: POEISAS DA 
ALMA CÍNTIA TRAVASSOS DE MELO R$ 10.000,00 

MA-010-46 SARAUS GRIÔ – CULTURA NEGRA EM 
MOVIMENTO 

PEDRO GEROLIMICH DE 
ABREU R$ 10.000,00 

 

SUPLENTES - LINHA 01 – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 

CÓDIGO PROJETO PROPONENTE VALOR 

MA-010-48 
PROPOSTA: AYÓ ENCONTRO NEGRO DE 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS - 2A EDIÇÃO 

NATHALIA OLIVEIRA DE 
JESUS R$ 10.000,00 

MA-010-49 NEGRITUDE - DRAMATURGIA E CENA 
PAULO CESAR FERREIRA DE 
MATTOS R$ 10.000,00 

 

LINHA 2 – R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) 

CÓDIGO PROJETO PROPONENTE VALOR 

MA-015-01 AS CORES DA MARGEM 

MÁRCIA GOMES DE SOUZA, 
REPRESENTANTE DA CIA 
L2C2 R$ 15.000,00 

MA-015-02 LIBERTA ZUMBI 
ARLINDO CRUZ PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS R$ 15.000,00 

MA-015-16 

TALENTOS BLACK MODA AFRO- MÊS DA 
CONSCIÊNCIA NEGRA - MARIA FELIPA - 
OKITALANDÊ MACUMÃ 

MW EVENTOS - EMANUELE 
CRISTINA SANUTO BARBOSA 
MENDES R$ 15.000,00 

MA-015-06 BAILE FLASHBACK - AS GALERAS DO FUNK 
WALLACE FERNANDES 
MAGALHÃES R$ 15.000,00 

MA-015-07 LÍVIA LONIGO PRODUÇÕES LTDA R$ 15.000,00 
MA-015-08 ESPETÁCULO OYA AVE MARIA CONCEIÇÃO NOTES R$ 15.000,00 

MA-015-18 
PÉROLAS NEGRAS – HISTÓRIAS DA MÃE 
ÁFRICA 

CIA MIMOS BRASIL | SOARES 
& CAJATY PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS LTDA. ME R$ 15.000,00 

MA-015-10 
PROJETO OCEE - ORIXÁS CULTURA 
EVOLUÇÃO E ESSENCIA 

EMANUELE CRISTINA 
SANUTO BARBOSA MENDES R$ 15.000,00 

MA-015-12 CAPOEIRA DE BIMBA TIA BAIANA R$ 15.000,00 

MA-015-04 LEVANDO A VIDA NO CABELO 

MONIFA FAYOLA 
PRODUÇÕES CULTURAIS E 
EVENTOS LTDA ME R$ 15.000,00 

 

SUPLENTES - LINHA 2 – R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) 

CÓDIGO PROJETO PROPONENTE VALOR 

MA-015-19 DAGÔ - DOS BATUQUES AFRICANOS ÀS 
GUITARRAS DO ROCK – DALICENÇAÊ 

GODSPEED 
GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS DE 
COMUNICAÇÃO, MARKETING 
E CULTURA LTDA ME 

R$ 15.000,00 



MA-015-21 BAILE IMPERADORES DA DANÇA WILLIAM SEVERO DOS 
SANTOS R$ 15.000,00 

 

 

 

LINHA 3 – R$50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS 

CÓDIGO PROJETO PROPONENTE VALOR 

MA-050-01 CORTEJO DA CIATA 

ONG - ORGANIZAÇÃO 
CULTURAL 
REMANESCENTES DE TIA 
CIATA 

R$ 50.000,00 

MA-050-02 PÉROLAS NEGRAS DO SAMBA 
CORREIA CULTURAL 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
LTDA. ME  

R$ 50.000,00 

MA-050-03 PROJETO VERSOS NEGROS ACTIO FILMES E 
PRODUÇÕES LTDA-ME R$ 50.000,00 

 

SUPLENTES LINHA 3 -50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS 

CÓDIGO PROJETO PROPONENTE VALOR 

MA-050-03 ULTRAJADO - UMA OCUPAÇÃO NEGRA 
EMÚ PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS E CULTURAIS R$ 50.000,00 

 

É de responsabilidade da proponente da ação ou iniciativa cultural o acompanhamento das publicações no 

Diário Oficial da Cidade do Rio de Janeiro. 


