
 
 

RESULTADO DOS RECURSOS DE PROJETOS INABILITADOS DO  
EDITAL Nº 01/2020 - EDITAL SELEÇÃO DE PROJETOS DE MÚSICA PARA CIRCULAÇÃO 

EM LONAS, ARENAS E ARENINHAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 

A Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições, torna público o resultado da               
análise dos recursos dos proponentes inabilitados na etapa de Habilitação do Edital nº 01, de               
16 de janeiro de 2020 - Edital Seleção de Projetos de Música para Circulação em Lonas,                
Arenas e Areninhas da Cidade do Rio de Janeiro.  
 
A Comissão de Análise Técnica é soberana para a análise dos recursos interpostos. 
 
Após detida análise dos mesmos, a Comissão de Análise Técnica resolve proferir o seguinte              
julgamento:  
 
 a) Pedidos de recursos não aplicáveis: 
 

Nº de 
Inscrição 

Nome do projeto Proponente Motivo  

34 Escola do Rock Ives Pierini Macena O projeto consta 
como HABILITADO, 
conforme publicação 
encartada à fl. 53 da 
edição Nº 7 do Diário 

Oficial, de 23 de 
março de 2020. 

 
b) Indeferir os recursos abaixo relacionados: 

 

Nº de 
Inscrição 

Nome do projeto Proponente Motivo de 
indeferimento 

23 Orquestra Maré do Amanhã Associação Cultural 
Armando Prazeres 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 



 

indeferido.  

38 Vila Isabel Canta Noel VFC/RIO 
MARKETING 

CULTURAL LTDA 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

221 NOITE PORANGARETÉ AGATHA DE 
ARAUJO FERREIRA 

CARDOSO 
13643933797 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 
 

45 100 x JACKSON DO 
PANDEIRO 

VFC RIO 
MARKETING 

CULTURAL LTDA 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

19 Show PianOrquestra Convida 
Teresa Cristina 

Gaia Produções 
Artísticas e Culturais 

LTDA 

6.5.1. Não serão 
aceitas modificações 
ou substituições de 
dados e de anexos 

ao PROJETO 
CULTURAL DE 

MÚSICA depois de 
finalizada a inscrição, 



 

salvo as referentes à 
atualização de 

contatos telefônicos, 
de e-mail e endereço 

para 
correspondência. 

67 PianOrquestra - Gambiarras 
ao Piano 

Gaia Produções 
Artísticas e Culturais 

LTDA 

6.5.1. Não serão 
aceitas modificações 
ou substituições de 
dados e de anexos 

ao PROJETO 
CULTURAL DE 

MÚSICA depois de 
finalizada a inscrição, 
salvo as referentes à 

atualização de 
contatos telefônicos, 
de e-mail e endereço 

para 
correspondência. 

85 AQUARELA DAS 
ESTRELAS 

Cristina de Sousa 
Pimentel - Crisbela 
Produções (nome 

fantasia) CNPJ 
09.380.503.0001/04 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

160 L U M U S Rodrigo Otavio 
Brayner Nunes dos 

Santos 08168912730 

6.5.1. Não serão 
aceitas modificações 
ou substituições de 
dados e de anexos 

ao PROJETO 
CULTURAL DE 

MÚSICA depois de 
finalizada a inscrição, 
salvo as referentes à 

atualização de 
contatos telefônicos, 
de e-mail e endereço 

para 



 

correspondência.  
O recurso que tiver 

por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

26 Boca no Trombone - 
Lançamento do Álbum 

MARCOS DE 
OLIVEIRA COSTA 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

140 A MÚSICA DO SÉCULO XX 
DO POPULAR AO ERUDITO 

CIRO MUNIZ 
MAGNANI 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

209 SHOW ATRAVESSANDO 
GERAÇÕES 

J DA S DOMINGUES 
FISIOTERAPIA 

ENSINO 
ESPORTIVO E 
PRODUÇÕES 
TEATRAIS E 
MUSICAIS 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 



 

indeferido. 

110 SHOW DA GHAMA 
BAIXAFRIKABRASIL EX 

CIDADE NEGRA EM 
CARREIRA SOLO 

BAIXAFRICABRASIL 
CINTIA NOGUEIRA 
DE CARVALHO MEI 

6.5.1. Não serão 
aceitas modificações 
ou substituições de 
dados e de anexos 

ao PROJETO 
CULTURAL DE 

MÚSICA depois de 
finalizada a inscrição, 
salvo as referentes à 

atualização de 
contatos telefônicos, 
de e-mail e endereço 

para 
correspondência. 

194 RODA DE SAMBA CANTO 
DO BATUQUEIRO 

MARCELO DE 
SOUZA MOREIRA 

6.5.1. Não serão 
aceitas modificações 
ou substituições de 
dados e de anexos 

ao PROJETO 
CULTURAL DE 

MÚSICA depois de 
finalizada a inscrição, 
salvo as referentes à 

atualização de 
contatos telefônicos, 
de e-mail e endereço 

para 
correspondência. 

171 Luciane Dom Solta o Som 
2020 

Associacao Carioca 
de Prestadores de 

Servicos Artisticos e 
Culturais - 

PROCULTURAL 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

64 Samba nas Lonas e nas 
Redes 

Tatiana de Pontes da 
Silva 

6.5.1. Não serão 
aceitas modificações 
ou substituições de 



 

dados e de anexos 
ao PROJETO 

CULTURAL DE 
MÚSICA depois de 

finalizada a inscrição, 
salvo as referentes à 

atualização de 
contatos telefônicos, 
de e-mail e endereço 

para 
correspondência. 

142 CHORA A RODA 
PRODUCOES 

AARTISTICAS LTDA 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

73 Têm mulheres no samba 
cantando Beth Carvalho 

Livia Ferreira Camara 
da Silva 

6.5.1. Não serão 
aceitas modificações 
ou substituições de 
dados e de anexos 

ao PROJETO 
CULTURAL DE 

MÚSICA depois de 
finalizada a inscrição, 
salvo as referentes à 

atualização de 
contatos telefônicos, 
de e-mail e endereço 

para 
correspondência. 

152 Sonori EcoParque Instituto Harmonya do 
Brasil 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 



 

será 
automaticamente 

indeferido. 

228 BANDA DO SÍNDICO - 
TRIBUTO A TIM MAIA (22 

ANOS DE SAUDADE) 

PAULO CESAR 
FERREIRA 

36831875734 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

70 Candiá - Samba de Mulheres 9 meses produção 
artística 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

24 AFROLAJE CULTURAL FLAVIA SOUZA DA 
CRUZ SERINO 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

65 FEIRINHA DO PAVUNA DUPLA JORNADA 
PRODUÇÕES LTDA 

6.5.1. Não serão 
aceitas modificações 
ou substituições de 
dados e de anexos 

ao PROJETO 
CULTURAL DE 

MÚSICA depois de 



 

finalizada a inscrição, 
salvo as referentes à 

atualização de 
contatos telefônicos, 
de e-mail e endereço 

para 
correspondência. 

138 Meu quintal é maior do que o 
mundo 

SD PRODUÇOES 
ARTISTICAS LTDA 

6.5.1. Não serão 
aceitas modificações 
ou substituições de 
dados e de anexos 

ao PROJETO 
CULTURAL DE 

MÚSICA depois de 
finalizada a inscrição, 
salvo as referentes à 

atualização de 
contatos telefônicos, 
de e-mail e endereço 

para 
correspondência. 

234 Carnaval Remix 4P´S Promoções e 
Eventos LTDA 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

31 ROCK IGUAÇU FESTIVAL 
#2 Música e Cultura Urbana 

Karina Vasconcellos 
Produções 

6.5.1. Não serão 
aceitas modificações 
ou substituições de 
dados e de anexos 

ao PROJETO 
CULTURAL DE 

MÚSICA depois de 
finalizada a inscrição, 
salvo as referentes à 

atualização de 
contatos telefônicos, 
de e-mail e endereço 



 

para 
correspondência. O 
recurso que tiver por 

finalidade encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

162 OFUSCA VEÍCULO 
MUSICAL 

ALINE PAES 
PRODUÇÕES 

ARTÍSTICAS EIRELI 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

184 Movimento Atitude Reggae 
Pro Skate 

"Camila Albuquerque 
da 

Cruz Mira" 

6.5.1. Não serão 
aceitas modificações 
ou substituições de 
dados e de anexos 

ao PROJETO 
CULTURAL DE 

MÚSICA depois de 
finalizada a inscrição, 
salvo as referentes à 

atualização de 
contatos telefônicos, 
de e-mail e endereço 

para 
correspondência. 

139 Receita pra Falar de  Amor e 
Polêmica 

Camila Albuquerque 
da Cruz Mira 

6.5.1. Não serão 
aceitas modificações 
ou substituições de 
dados e de anexos 

ao PROJETO 
CULTURAL DE 

MÚSICA depois de 



 

finalizada a inscrição, 
salvo as referentes à 

atualização de 
contatos telefônicos, 
de e-mail e endereço 

para 
correspondência. 

205 Relógio de Dali "Lourenço Dias de 
Vasconcellos” 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

57 Cantando com Nana & Nilo Chave Produções e 
Comércio Ltda. 

6.5.1. Não serão 
aceitas modificações 
ou substituições de 
dados e de anexos 

ao PROJETO 
CULTURAL DE 

MÚSICA depois de 
finalizada a inscrição, 
salvo as referentes à 

atualização de 
contatos telefônicos, 
de e-mail e endereço 

para 
correspondência. 

191 ATLANTNIA EMILLY KRÜGER 
MONTEIRO 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 



 

134 "MAROLLIE – ESPECIAL 6 
ANOS” 

"Jonathan Zabotinsky 
13374398782” 

6.5.1. Não serão 
aceitas modificações 
ou substituições de 
dados e de anexos 

ao PROJETO 
CULTURAL DE 

MÚSICA depois de 
finalizada a inscrição, 
salvo as referentes à 

atualização de 
contatos telefônicos, 
de e-mail e endereço 

para 
correspondência. 

200 Dossel - Ouvindo Vozes CAVALO DE PAU 
LTDA -ME 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

100 CASUARINA CANTA OS 
SAMBAS DE JACKSON DO 

PANDEIRO 

João Felipe Severo 
da Costa Zacharias 

10644697792 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 

183 SAMBA DE TODAS AS 
BOSSAS 

TIAOZINHO DA 
MOCIDADE 

PRODUÇÕES 
ARTISTICAS LTDA 

O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 



 

será 
automaticamente 

indeferido. 

220 Lançamento do disco 
"Catopê" 

Guilherme Pimenta O recurso que tiver 
por finalidade 
encaminhar 
documentos, 
formulários e 

materiais que não 
foram entregues no 
prazo de inscrição 

será 
automaticamente 

indeferido. 
 
 
c) Desta forma, a Comissão de Análise Técnica decide por impugnar a seguinte inscrição: 
 

Nº de 
Inscrição 

Nome do projeto Proponente Item Motivo  

 
09 

 
Samba Miudinho 

 

 
Associação 
Escambo 
Cultural 

 

 
5.1. 

Estão impedidos de 
participar deste 

processo de seleção 
as pessoas jurídicas 

cujos 
sócios, 

administradores, 
diretores ou 

associados sejam 
diretamente ligados 

aos membros 
da Comissão 

Julgadora, podendo 
a inscrição, caso 

ocorra, ser 
impugnada a 

qualquer 
tempo. 

 
 


