
REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

05/11/2020 11:56:10 marciabarreto.
my@gmail.com 540 Marcia Gomes Barreto 868.XXX.XXX-34 A CULTURA DOS 

CRISTAIS INDEFERIDO

8.4. A PROPONENTE que tiver sua inscrição 
INABILITADA poderá apresentar recurso 

através do preenchimento do FORMULÁRIO 
DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO (ANEXO 

2)

05/11/2020 11:58:53 correa.serginho@gmail.
com 131 Seegio Luis Conceição 

Corrêa 34.188.768/0001-52 Desfile do Bloco Berço 
do Samba INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

05/11/2020 12:38:12 correa.serginho@gmail.
com 131 Sergio Luis Conceição 

Corrêa 34.188.768/0001-52 Desfile do Bloco Berco 
do Samba SEM EFEITO Recurso duplicado

05/11/2020 12:57:10 mariagloriamarinho@gm
ail.com 586 Maria da Gloria Marinho 

de Sousa Santos 246.XXX.XXX-00

Desenvolvimento de 
plataforma para passeio 
Virtual “Atelier Toque de 
Seda” e demonstração 
de técnicas utilizadas.

DEFERIDO

05/11/2020 14:17:41
b.

oliveiradelucas@gmail.
com

582 Lucas de Oliveira 
Barbalho 128.XXX.XXX-03 Lima Para Todos DEFERIDO

05/11/2020 14:28:08 jorgeluisrodrigues@gmai
l.com 428 Jorge Luis Rodrigues 

Pinheiro de Faria 924.XXX.XXX-91 Site Sopa Cultural INDEFERIDO

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos; 

05/11/2020 14:34:59 dowglasdiniz.
cultural@gmail.com 156 Alda Rodrigues Passos 708.XXX.XXX-72

Alda Passos Pocket 
Poético Musical e 

Contação de Histórias. 
DEFERIDO

05/11/2020 15:01:52 kinhochinfra@gmail.com 108 José Francisco Reis 
Tavares 869.XXX.XXX-97 Suburbagem DEFERIDO

05/11/2020 16:30:25 ronaldojunior33@gmail.
com 305 Ronaldo Silva Junior 055.XXX.XXX-23 Escola de Folia de Reis 

Mestre Diniz DEFERIDO

05/11/2020 16:35:30 projetosrouanet20201@
gmail.com 92 BRUNO DA SILVA 

FLORES 116.XXX.XXX-27 Guitarra Subversiva SEM EFEITO

05/11/2020 17:25:39 ecoshow@uol.com.br 766 Eco Som Sonorizacao 
Ltda 32173429000177 Eco Som Arte Live SEM EFEITO Não se aplica ao prêmio de Ações Locais

05/11/2020 17:33:21 eliasvdepaula@gmail.
com 119 Elias Vieira de Paula 13.541.668/0001-98 Workshop em Economia 

Criativa DEFERIDO

05/11/2020 17:36:32 jandircleite@gmail.com 412 Jandir Carvalho Leite 044.XXX.XXX-10 Velhinhas de Santa 
Teresa DEFERIDO



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

05/11/2020 18:00:34 fabioadmrh@gmail.com 1107 Fábio Ferreira França 071.XXX.XXX-00
OFICINA DE 

CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS - GRIOT

SEM EFEITO Não se aplica ao prêmio de Ações Locais

05/11/2020 18:51:36 maestrodarua@gmail.
com 476 TEOFILO PEREIRA DE 

LIMA 346.XXX.XXX-15 RUISTA DEFERIDO

05/11/2020 20:32:27 bekinhampb@gmail.com 742 José Alberto Sanches 
Alvarez 815.XXX.XXX-34 NOSSA MUSICA 

BRASILEIRA INDEFERIDO

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e 

projetos nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios 

em que são desenvolvidos.

05/11/2020 20:33:13 sabrinavaz@hotmail.
com 80 Sabrina Vaz de Souza 137.XXX.XXX-67 TROPICAL BATTLE DEFERIDO

05/11/2020 20:34:58 sabrinavaz@hotmil.com 80 Sabrina Vaz de Souza 137.XXX.XXX-67 TROPICAL BATTLE SEM EFEITO Recurso duplicado

05/11/2020 20:37:58 taniam270@gmail.com 696 Claudionor de Oliveira 
Peixoto 624.XXX.XXX-72

Folia de Reis dos Doze 
Apóstolos - Levando a 
alegria e mensagem 

para a Cidade de Deus

INDEFERIDO

8.6. O recurso que tenha por finalidade 
encaminhar documentos, formulários e 

materiais que não foram entregues no prazo de 
inscrição será automaticamente indeferido, 

salvo os documentos encaminhados no 
momento da inscrição incompletos, rasurados 

ou ilegíveis.

05/11/2020 21:02:57 vivartecultural@gmail.
com 77 Aline Monteiro 073.XXX.XXX-39 O Espetáculo de Teatro 

A Sagrada Família DEFERIDO

05/11/2020 21:12:07 vivartecultural@gmail.
com 111 Aline Monteiro 073.XXX.XXX-39 O Espetáculo de Teatro 

A Sagrada Família SEM EFEITO Recurso duplicado

05/11/2020 21:36:24 leticiapaiva.
cultural@gmail.com 88 Aline Brito Santos 036.XXX.XXX-76

Recuperando dados. 
Aguarde alguns 

segundos e tente cortar 
ou copiar novamente.

INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

05/11/2020 23:01:24 recurso2020.
cultural@gmail.com 499 ADERLANIO COELHO 

DO NASCIMENTO 082.XXX.XXX5 GERANDO MIDIA INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

05/11/2020 23:13:03 marcelovwallace@gmail.
com 148 Marcelo Vitor de 

Macena 053.XXX.XXX-70 400 Muros DEFERIDO



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

05/11/2020 23:30:45 wallacemagalhaes14@g
mail.com 69 Wallace Fernandes 

magalhaes 072.XXX.XXX-90 Flashback do negão 
união de iraja INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 00:10:05 profissionaisdedanca64
@gmail.com 564 Daisy Yara dos S 

Medeiros 912.XXX.XXX-15 Espaço de dança Daisy 
Yara DEFERIDO

06/11/2020 00:25:10 raffaquintanilhaguitarpla
yer@gmail.com 411 Rafael Quintanilha 

Pereira 106.XXX.XXX-13 MusicaliZ CIA Musical DEFERIDO

06/11/2020 01:05:57 leandroiceone@gmail.
com 64 Leandro Moura 34982695000176 ArteManha - Grafitando 

o futuro INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;.

06/11/2020 02:01:19 clementino.jr1@gmail.
com 227 Clementino Luiz de 

Jesus Junior 09..XXX.XXX29 CAN - Olhares, Escutas 
e Atos DEFERIDO

06/11/2020 02:09:28
sabrina-

carvalho26@hotmail.
com

503 Sabrina Carvalho Rocha 
da Silva 171.XXX.XXX-00 Conto Natalino INDEFERIDO

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos; 

06/11/2020 02:24:27 patyblair@gmail.com 502 Patrícia Lobianco 020.XXX.XXX-37

Produção  Cultural e  
propagação da  arte na 

zona sul  do Rio de  
Janeiro

INDEFERIDO

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos; 

06/11/2020 08:32:27 ericksampaio.
cultural@gmail.com 121 Airan Silveira Mendes 003.XXX.XXX-30 Arte do Airan INDEFERIDO

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos; 



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 08:49:29 ericksampaio.
cultural@gmail.com 133 Andre Silveira Mendes 804.XXX.XXX-72 André Musical INDEFERIDO

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos; 

06/11/2020 08:52:53 ericksampaio.
cultural@gmail.com 122 Lívia Sílva Marabuto 120.XXX.XXX-40 Livia Danças INDEFERIDO

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos; 

06/11/2020 09:17:45 kadumoura.km@gmail.
com 553 CARLOS EDUARDO 

BENTO FAUSTINO 146.XXX.XXX-26 O Nascimento de um 
técnico SEM EFEITO Não se aplica ao prêmio de Ações Locais

06/11/2020 09:25:49 lorranepaivaguedes.
cultural@gmail.com 100 Guilherme Luiz dos 

Santos Pereira de Sá 155.XXX.XXX-17 Musica com Guilherme INDEFERIDO

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos; 

06/11/2020 09:27:23 pedrojorgezambi5@gma
il.com 418 Pedro Jorge Lopes 

Santanna 717.XXX.XXX8 Bloco do cachorrão INDEFERIDO

7.7 Comprovação de que a ação apresenta no 
mínimo 01 (hum) ano de realização, por meio 
de registros (fotos, vídeos etc.), material de 

divulgação (folders, panfletos, cartazes, 
publicações digitais etc.), certificados ou 

quaisquer outros materiais que sirvam como 
portfólio, inclusive ações de divulgação via 

redes sociais;

06/11/2020 09:46:59 lorranepaivaguedes.
cultural@gmail.com 107 Hallison Ricardo 

Ramalho 130.XXX.XXX-70 Hallison Arets INDEFERIDO

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos; 

06/11/2020 09:55:22 desvio.editorial@gmail.
com 190 Ana Elisa de Azevedo 

Pinto 178.XXX.XXX-09 Revista Desvio INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 09:55:48 lorranepaivaguedes.
cultural@gmail.com 103 Juan Briggs Campos 148.XXX.XXX.-12 Dançando com Juan INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 10:00:23 wesleysouzang260@gm
ail.com 425 Wesley Matos de Souza 168.XXX.XXX-00 Projeto resenhando DEFERIDO

06/11/2020 10:02:15 paradoxo2020.
cultural@gmail.com 427 Anderson Andrade 059.XXX.XXX-37 RITIMO DO MACACO DEFERIDO

06/11/2020 10:06:18 paradoxo2020.
cultural@gmail.com 496 ANDERSON ANTONIO 

DOS SANTOS 042.XXX.XXX7 O canto Livre da Vila INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 10:58:49 projetosrouanet20201@
gmail.com 92 BRUNO DA SILVA 

FLORES 116.XXX.XXX-27 Guitarra Subversiva DEFERIDO

06/11/2020 11:01:58 projetosrouanet20201@
gmail.com 137 Bruno Santos da Silva 

(BRUNO BLACK) 086.XXX.XXX-78 DomDomDom DEFERIDO

06/11/2020 11:50:56 cleonice.cultural@gmail.
com 175 CARLOS JONATT 099.XXX.XXX-54 Roda de samba- Meu 

samba te convida DEFERIDO

06/11/2020 11:52:57 viniciusdr@gmail.com 2455 Tacacá Filmes Ltda 09.547.615/0001-07
Oficina Audiovisual na 

Escola Municipal 
Deodoro

SEM EFEITO Não se aplica ao Prêmio Ações Locais

06/11/2020 12:01:38 cleonice.cultural@gmail.
com 154 Caroline Lopes de 

Aguiar 164.XXX.XXX-05 Dança Naná DEFERIDO

06/11/2020 12:11:05 cleonice.cultural@gmail.
com 151 Carlos Henrique 

Carvalho Rocha 013.XXX.XXX-09  Roda da União INDEFERIDO

8.4. A PROPONENTE que tiver sua inscrição 
INABILITADA poderá apresentar recurso 

através do preenchimento do FORMULÁRIO 
DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO (ANEXO 

2)

06/11/2020 12:14:49 contatonylmc@gmail.
com 413 Felipe de Sousa 

Carneiro 25.078.503/0001-00 Nyl MC - PARA 
MELHORES DIAS INDEFERIDO

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos;



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 12:15:57 felipedinizmartins.
cultural@gmail.com 194 CASSIEL MORAS 149.XXX.XXX-82 ALFABETIZAÇÃO DA 

PARTITURA INDEFERIDO

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos;

06/11/2020 12:20:10 felipedinizmartins.
cultural@gmail.com 645 Deborah Reis 038.XXX.XXX-87 FOTO MELHOR QUE 

TEXTO INDEFERIDO

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos;

06/11/2020 12:23:07 felipedinizmartins.
cultural@gmail.com 98 Decio da Silva Bastos 

Junior 631.XXX.XXX-97 Art Local INDEFERIDO

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos;

06/11/2020 12:27:39 projetosinscricao@gmail
.com 162 Douglas Carvalho 

Barros de oliveira 131.XXX.XXX-23 Roda Cultural do 
Catumbi DEFERIDO

06/11/2020 12:28:45 patygsp@gmail.com 306 Patricia Moreira 
Mendonça e Silva 074.XXX.XXX-07 Baile do Shackal DEFERIDO

06/11/2020 12:35:43 projetosinscricao@gmail
.com 189 EDMUNDO JOSE DOS 

SANTOS 668.XXX.XXX.00 RODA DE SAMBA DEFERIDO

06/11/2020 12:39:05 simoneteixeira.
contato@gmail.com 390 Simone Ferreira do 

Nascimento Teixeira 13636332000109 Saúde na Dança INDEFERIDO

7.7 Comprovação de que a ação apresenta no 
mínimo 01 (hum) ano de realização, por meio 
de registros (fotos, vídeos etc.), material de 

divulgação (folders, panfletos, cartazes, 
publicações digitais etc.), certificados ou 

quaisquer outros materiais que sirvam como 
portfólio, inclusive ações de divulgação via 

redes sociais; 

06/11/2020 12:43:13 projetosrouanet20204@
gmail.com 178 Erick Rainho Menescal 

Sampaio 130.XXX.XXX-08 HIP-HOP Charme INDEFERIDO

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos. 

06/11/2020 12:45:25 jesiele.historia@gmail.
com 542 Jesiele Garuzi 136.XXX.XXX9 Grupo Maracatu Baque 

Mulher Zona Oeste DEFERIDO

06/11/2020 13:31:48 thiagodiferj@gmail.com 374 Thiago dos Passos 
Mathias Pereira 054.XXX.XXX-25

Festival de Música e 
Cultura de Rua de 

Bangu
DEFERIDO



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 13:40:12 projetosrouanet20203@
gmail.com 514 Evandro Luis do 

Nascimento 825.XXX.XXX-15 BAMBAS DA VILA INDEFERIDO

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos. 

06/11/2020 13:43:48 projetosrouanet20203@
gmail.com 196 Evson Sebastião de 

Lima 081.XXX.XXX-57 Sinergia Música Esporte 
e Arte INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 13:46:52 projetosrouanet20203@
gmail.com 198 Fábio Pereira Batista 088.XXX.XXX-30 Cia Folclórica Junina 

PoDe-C Show INDEFERIDO
7.12 Caso seja identificada a inscrição de mais 

de uma ação, de um mesmo proponente, a 
primeira será inabilitada em qualquer tempo.

06/11/2020 13:55:24 projetosrouanet20203@
gmail.com 367 GABRIEL MIRANDA 

PEREIRA 187.XXX.XXX-97  CDDSKATEART DEFERIDO

06/11/2020 13:59:52 marciafigueiredo.
cultural@gmail.com 136 Helio Cavalcanti 101.XXX.XXX-20 Show Musical INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 14:07:41 marciafigueiredo.
cultural@gmail.com 210 Heverton Leite Santana 141.XXX.XXX-06 RF Moda's DEFERIDO

06/11/2020 14:13:53 larissacoutinho.
cultural@gmail.com 449 Kathya Regina da Silva 016.XXX.XXX-33 Quadrilha Pimentinhas 

do Salgueiro INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 14:28:27 Graciarasilva@gmail.
com 97 Graciara da Silva 37.861.422/0001-

61/086831657-10

Transforma Manguinhos 
Mutirão de Graffiti e 

Afetos
INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 14:29:06 fernandoreis.
cultural@gmail.com 560 Andrews Faria 

Fernandes Besserra 034.XXX.XXX-70 Arte em Ação INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 14:33:44 fernandoreis.
cultural@gmail.com 169 BERNARDO FERREIRA 

TAVARES 134.XXX.XXX.24 Circus Rock INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 14:43:19 fernandoreis.
cultural@gmail.com 228 BIANCA SERRANO 

CARDOSO 108.XXX.XXX-77 Cantar é vida INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 14:49:09 micheleoliveira.
cultural@gmail.com 139 Wilson Dias da Costa 

Neto 114.XXX.XXX-50 As Peripécias do Rei –
Vila isabel INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 14:51:53 micheleoliveira.
cultural@gmail.com 451 WILDER PAPPETTE 026.XXX.XXX-36 HISTÓRIA DA MÚSICA INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 14:55:05 micheleoliveira.
cultural@gmail.com 135 Vander Viana 002.XXX.XXX.79 Grajaú em Foco INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 14:58:31 rodacentrodosamba@g
mail.com 652 Júlio Cêsar Jacinto 

Teixeira 08..XXX.XXX10 Roda de Samba Centro 
do Samba DEFERIDO

06/11/2020 14:58:57 micheleoliveira.
cultural@gmail.com 437 Thiago Di Sabbato  04.XXX.XXX7-98

OFICINA DE 
PERCUÇÃO DO 

BLOCO 
BANGALAFUMENGA 

DEFERIDO

06/11/2020 15:04:36 juniordotaxi@gmail.com 269 Zenilton Junior Costa 
Pereira 13.345.155/0001-01 Oficina de DJ's DEFERIDO

06/11/2020 15:08:55 gabrielgomes.
cultural@gmail.com 465 RODRIGO JOSE 

FERRETTI BARANDA 164.XXX.XXX-25 ROTINA DE UM 
TÉCNICO DE SOM INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 15:12:12 gabrielgomes.
cultural@gmail.com 444 Reinaldo Pereira da 

Silva 913.XXX.XXX-00 OFICINA DE 
GUITARRA INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 15:16:39 gabrielgomes.
cultural@gmail.com 429 Paulo Andre Ventura 118.XXX.XXX-76 MUSIC ON THE 

STREETS INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 15:48:49 hannabakker.
cultural@gmail.com 446 SILVAIL DE SOUZA 

MARIA 083.XXX.XXX-76 RODA DA MADAME INDEFERIDO

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos. 7.7 
Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização,
por meio de registros (fotos, vídeos etc.), 
material de divulgação (folders, panfletos,

cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam

como portfólio, inclusive ações de divulgação 
via redes sociais

06/11/2020 15:54:18 hannabakker.
cultural@gmail.com 466 Rômulo Pereira de 

Oliveira 219.XXX.XXX-18 Mixando na floresta INDEFERIDO

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização continuada 
de práticas, atividades e projetos nos campos 

da cultura, da arte, da comunicação e do 
conhecimento que promovam transformações 

socioculturais positivas nas comunidades e nos 
territórios em que são desenvolvidos.

06/11/2020 15:57:17 hannabakker.
cultural@gmail.com 636 Rubem oliveira 

calvacante junior 572.XXX.XXX-1 lutcheria para todos INDEFERIDO

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização continuada 
de práticas, atividades e projetos nos campos 

da cultura, da arte, da comunicação e do 
conhecimento que promovam transformações 

socioculturais positivas nas comunidades e nos 
territórios em que são desenvolvidos.

06/11/2020 15:58:50
mauricio.

casimiro1990@gmail.
com

631 MAURICIO CASIMIRO 
DA SILVA 130.XXX.XXX-26 GRUPO EMBHALÔ DEFERIDO

06/11/2020 16:02:55 roseira.cultural@gmail.
com 484 Carolinna da Silveira 

Pecsen 130.XXX.XXX-60 PREPARAÇÃO 
CORPORALYOGA INDEFERIDO

2.1. b) “AÇÃO LOCAL” é a realização continuada 
de práticas, atividades e projetos nos campos 

da cultura, da arte, da comunicação e do 
conhecimento que promovam transformações 

socioculturais positivas nas comunidades e nos 
territórios em que são desenvolvidos.
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Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 16:05:55 roseira.cultural@gmail.
com 513 Diogo Guimaraes 

Brandão 088.XXX.XXX-54 cajon brasil-ritimos 
brasileiros do cajon INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.
Não comprova atuação na área artístico-cultural 

há no mínimo 01 ano.

06/11/2020 16:11:23 luzdaluamusic@gmail.
com 209 Marcos andré da Costa 

amorim 805.XXX.XXX-00
Curso online de 

Harmonia funcional e 
improvisação

INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 16:14:34 adailtonmed@gmail.com 195 ADAILTON DE SOUZA 
MEDEIROS 839.XXX.XXX-87 MEMÓRIAS AFETIVAS 

DE ANCHIETA INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 16:23:38 roseira.cultural@gmail.
com 180 Elizabeth de Jessus 

Lopes Almeida 018.XXX.XXX-08
MANGUXI – 16 Poemas 

de Antônio Agostinho 
Neto 

INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 16:40:19 ronaldcoletivo@gmail.
com 327 Ronald Almenteiro 

Gomes 431.XXX.XXX-15
2ª Mostra Maré Cheia 
de Cinema - Praia de 
São Roque / Paquetá

DEFERIDO

06/11/2020 16:55:13 uniaocruzmaltina.
cultural@gmail.com 491 RODRIGO BRANDAO 

CRUZ MALTINA 104.XXX.XXX-56 Produção Cultural no 
Caarnaval INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 16:59:50 uniaocruzmaltina.
cultural@gmail.com 230 JEAN DA SILVA 

PEREIRA 126.XXX.XXX-51 "Favela Rap Festival " DEFERIDO
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Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 17:00:32 fernando.ftl@hotmail.
com 304 Fernando França 

Teixeira Leite 128.XXX.XXX-09 Roda Cultural do 
Flamengo INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 17:01:40 leo.rosario@gmail.com 546 Leonardo do Rozario 
Barbosa 123.XXX.XXX-33 Gravação da Roda de 

Samba PedeTeresa INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 17:18:17 glaubersantos.
cultural@gmail.com 426 Oman Idjairruri Oado 129.XXX.XXX-26 OMAN OADO 

DRUMMER INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 17:22:04 glaubersantos.
cultural@gmail.com 420 Ronaldo Pinheiro 

(NANATO) 861.XXX.XXX-87 No samba com nonato INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 17:27:01 marcoaragao05@gmail.
com 216 marco antônio aragão 

cumaru 932.XXX.XXX-91 projeto alegria da 
república DEFERIDO

06/11/2020 17:44:53 oficina4idade@gmail.
com 212 Luiz Antonio Fortes 

Junior 10.954.864/0001-04 Oficina a 4ª IDADE DEFERIDO

06/11/2020 17:55:50 victormeirelles.
ator@live.com 431

MARCOS VICTOR 
MEIRELLES DOS 

SANTOS
16.493.403/0001-50

PALESTRA ARTÍSTICA 
BULLYING, QUAL É A 

GRAÇA
INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.
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Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 17:57:07 rogeriobig12@gmail.
com 372 Rogério de Almeida 

Silva 071.XXX.XXX-00 Feijoada dhus Pretos INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 17:58:33 vulgototonete@gmail.
com 289 Gabriel Barros Anselmo 140.XXX.XXX-64 Baile do Totonete DEFERIDO

06/11/2020 18:09:21 lorenarayanavital.
cultural@gmail.com 450 Marcelo Rodrigues Silva 056.XXX.XXX-42 Percussão e muito INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 18:16:04 lorenarayanavital.
cultural@gmail.com 442 Maria de Fatima 

Santana 782.XXX.XXX-87 Cantar e Viver INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 18:20:30 lorenarayanavital.
cultural@gmail.com 432 Luiz Fernando Marques 

dos Santos Junior 139.XXX.XXX-36 HIP HOP BATALHA INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 18:29:30 lorenarayanavital.
cultural@gmail.com 237 Luiz Claudio Ximenes 016.XXX.XXX-54 Ligações Urbanas INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.
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Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 18:32:11 zezeegbe@yahoo.com.
br 1163 Maria José Lopes do 

Espirito Santo  24.779.230/0001-69 Circuito Empreendedor 
do Samba Carioca INDEFERIDO

8.4. A PROPONENTE que tiver sua inscrição 
INABILITADA poderá apresentar recurso 

através do preenchimento do FORMULÁRIO 
DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO (ANEXO 

2)
2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.
7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 18:47:35 lucasvidela.
cultural@gmail.com 414 Juliana Ramos Oliveira 

Motta 095.XXX.XXX-10 CP ARTs INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 18:51:07 lucasvidela.
cultural@gmail.com 417 Luiz Carlos de brito silva  11.XXX.XXX7-32 ESCOLA DE FUNK INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.
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Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 18:56:58 lucasvidela.
cultural@gmail.com 223 Jairo Rezende da Silva 892.XXX.XXX-87 Roda de Samba sem 

panela INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.
7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 19:00:51 lucasvidela.
cultural@gmail.com 200 Gisele Costa da 

Conceição 030.XXX.XXX-20 BAILE DOS PRIMATAS INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 19:07:25 malconwallace.
cultural@gmail.com 445 JOILSON CORRÊA 

BARBOSA 117.XXX.XXX-59 LeBRon JOW INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 19:11:42 vivianejesus2004@yaho
o.com.br 535 Viviane de jesus silva 082.XXX.XXX-55 Sarau cultural de terras 

realengas INDEFERIDO

8.4. A PROPONENTE que tiver sua inscrição 
INABILITADA poderá apresentar recurso 

através do preenchimento do FORMULÁRIO 
DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO (ANEXO 

2)

06/11/2020 19:12:34 malconwallace.
cultural@gmail.com 511 Joelma da S. Veiga 861.XXX.XXX-9 produçoes em harmonia INDEFERIDO

8.4. A PROPONENTE que tiver sua inscrição 
INABILITADA poderá apresentar recurso 

através do preenchimento do FORMULÁRIO 
DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO (ANEXO 

2)
2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 19:18:01 malconwallace.
cultural@gmail.com 207 Eduardo Alexandre 

Matias de Oliveira 016.XXX.XXX-18 Nós é Black INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 19:22:00 malconwallace.
cultural@gmail.com 455 Eric Jonathan de 

Campos 126.XXX.XXX-93 mais que vencedores INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 19:28:16 inscricaoprojetos@gmail
.com 436 Wagner de Souza da 

Costa Filho 155.XXX.XXX-76 Roda Cultural da Central INDEFERIDO

7.12. Caso seja identificada a inscrição de uma 
mesma ação local por proponentes diferentes, 

ambas as inscrições serão inabilitadas em 
qualquer tempo

06/11/2020 19:32:21 inscricaoprojetos@gmail
.com 612 Thamires da Silva 

Rodrigues 152.XXX.XXX-93 ritimos dancer INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 20:35:51 lilianereis.
cultura@gmail.com 440 Julio Cesar Souza de 

Andrade 069.XXX.XXX-40 Black É Vida INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 20:41:55 lilianereis.
cultura@gmail.com 395 José Alexandre 814.XXX.XXX-68 Baile dos Primatas INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 20:45:59 ledboxcontato@gmail.
com 249 Lucas da Silva Lopes 140.XXX.XXX-32 Ledbox Festival INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 20:46:05 lilianereis.
cultura@gmail.com 415 leonardo brasil da silva 113.XXX.XXX-03 MOSTRA DE ARTE 

DAS FAVELA 4 INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 20:50:03 fernandocesarmartins.
cultural@gmail.com 430 Samara Batista Ligiero 086.XXX.XXX-90 Mulheres de tamanho 

reais com corpos reais INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.
06/11/2020 20:51:10 talesdpaula@gmail.com 626 Tales de Paula Souza 124.XXX.XXX-35 Quilombike SEM EFEITO Recurso duplicado

06/11/2020 20:55:26 casuloespaco@gmail.
com 737 Priscilla Monteiro de 

Andrade 103.XXX.XXX-40

Ações de redução de 
impacto ao COVID-19 
nas comunidades do 

complexo da Maré

INDEFERIDO

8.4. A PROPONENTE que tiver sua inscrição 
INABILITADA poderá apresentar recurso 

através do preenchimento do FORMULÁRIO 
DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO (ANEXO 

2)
2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.
7.6. No formulário de inscrição o candidato à 

premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

06/11/2020 21:01:23 amandacarvalho2605@
gmail.com 500 Amanda Carvalho 

Rocha da Silva 177.XXX.XXX-07 A Magia do Ballet: O 
Quebra Nozes INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 21:08:00 talesdpaula@gmail.com 626 Tales de Paula Souza 124.XXX.XXX-35 Quilombike INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 21:20:45 centroculturaltambordec
umba@gmail.com 592 Joyce Nascimento Lima 321526590001-50 Tambor no Valongo DEFERIDO

06/11/2020 21:42:53 partysecrethouse@gmail
.com 245 Rodrigo de Almeida 

Lacombe 003.XXX.XXX-44 Secret House Party DEFERIDO

06/11/2020 22:18:16 nanoamorim@gmail.
com 354 Cristiano dos Santos 

Amorim 087.XXX.XXX-77 SAMBA NO PÉ 
ENCANTOS DO PAVÃO INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 22:20:04 tomaguiar2000@gmail.
com.br 89 Ailton Silva de Aguiar 907.XXX.XXX-20 RAP DAS MINA 

FESTIVAL INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 22:21:48 aymefelipe520@gmail.
com 370 Jayme Felipe Da Silveira 901.XXX.XXX-91 PANDERÔ DEFERIDO

06/11/2020 22:23:56 oficialpiratta@gmail.com 510 Romullo Pereira Da 
Silva Paiva 131.XXX.XXX0 CONSTRUINDO O RAP INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 22:25:25 leoftoca@gmail.com 493 Rafael Souza De 
Carvalho Ciraudo 161.XXX.XXX0 MUSICA URBANA INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 22:26:58 98nsilva@gmail.com 424 Natalia Policenia Da 
Silva 155.XXX.XXX7 BALANÇANDO COM 

NATHALIA INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 22:30:06 omadbig21@gmail.com 623 Matheus Ferreira 
Vasconcelos 160.XXX.XXX-46 RAP imagem INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 22:31:39 tetecavalckanti@hotmail
.com 419 Maria Tereza dos Anjos 

Cavalcanti 793.XXX.XXX-91 TETÊ CARIOCANDO INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 22:34:38 luciano-vila@hotmail.
com 284 Luciano Ferreira 052.XXX.XXX7-95 Agita Vila INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

06/11/2020 22:36:28 silvajefrey63@gmail.
com 481 Jerson de Oliveira 

Soares 137.XXX.XXX-71 Dream INDEFERIDO

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos; 

06/11/2020 23:16:27 is-david@hotmail.com 669 Telma Neves De Souza 28233244000133 GRBC VAI QUEM 
QUER INDEFERIDO

8.4. A PROPONENTE que tiver sua inscrição 
INABILITADA poderá apresentar recurso 

através do preenchimento do FORMULÁRIO 
DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO (ANEXO 

2)

06/11/2020 23:20:33 artes.inclusiva@gmail.
com 553 Lucy Rodrigues de 

Macena 916.XXX.XXX-04 Arte do bem inclusiva INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

06/11/2020 23:48:01 jeanhuan520@gmail.
com 433 Jean Felippe Soares Da 

Silveira 131.XXX.XXX-80 Dance Terceira Idade INDEFERIDO

"2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos; 7.7 
Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização, por meio 
de registros (fotos, vídeos etc.), material de 

divulgação (folders, panfletos, cartazes, 
publicações digitais etc.), certificados ou 

quaisquer outros materiais que sirvam como 
portfólio, inclusive ações de divulgação via 

redes sociais;

06/11/2020 23:55:30 fabiosarol@gmail.com 138 FÁBIO PEREIRA LEAL 983.XXX.XXX-00 SAMBA HONESTO DO 
PRATA PRETA DEFERIDO

07/11/2020 00:02:09 velhaguardamusicalvilai
sabel@gmail.com 504 JUCIARA BRAGANÇA 

AUGUSTO 14.013.284/0001-65

PASSEIO MUSICAL 
COM A VELHA 

GUARDA MUSICAL DE 
NOEL A MARTINHO

DEFERIDO

07/11/2020 09:31:10 marcelosantos.
ceap@gmail.com 188 Marcelo Luiz Ivanir dos 

Santos 052.XXX.XXX-37 Rodas de Samba da 
Glória DEFERIDO

07/11/2020 11:13:05 hevalcysilva@yahoo.
com.br 124 Hevalcy Ferreira da 

Silva 014.XXX.XXX-24
Folia de Reis Sarada 

Família da Mangueira - 
Preservando o Reisado

DEFERIDO

07/11/2020 11:54:40 maurodarcy1@gmail.
com 601 DARCY MAURO DE 

SOUZA DOS SANTOS 949.XXX.XXX-00 SAL DO SAMBA, 20 
anos DEFERIDO

07/11/2020 12:35:20 rgr0981@gmail.com 598 Roger dos Santos 
Almeida 090.XXX.XXX-80 Herança Africana DEFERIDO

07/11/2020 13:18:25 rosapires80@gmail.com 762 ROSA MARIA PIRES 
DOS SANTOS 082.XXX.XXX-80 PROJETO VENTRE 

CRIATIVO DEFERIDO

07/11/2020 13:36:40 micahoficialcontato@gm
ail.com 232 Micaella Martins de 

Oliveira 150.XXX.XXX-58 Rolê Digital CG DEFERIDO

07/11/2020 14:21:55 mestre.duda.
pirata1959@gmail.com 405 Jocimar Batista de 

Jesus 607.XXX.XXX-20 Oficina G&E - Gingando 
e Educando DEFERIDO

07/11/2020 14:58:31 valeriamsnt@gmail.com 654 Valéria Glória Martins 
Henrique 070.XXX.XXX-05 VALERIA GLORIA 

MARTINS HENRIQUE SEM EFEITO Projeto já consta como habilitado



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

07/11/2020 15:14:10 capoeiramachado2019
@gmail.com 96

ALUÍSIO MACHADO 
VELHA GUARDA 

SHOW DO IMPÉRIO 
SERRANO

22782177000120 AÇÕES LOCAIS INDEFERIDO

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos. 7.7 
Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização,
por meio de registros (fotos, vídeos etc.), 
material de divulgação (folders, panfletos,

cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam

como portfólio, inclusive ações de divulgação 
via redes sociais

07/11/2020 15:38:57 capoeiramachado2019
@gmail.com 259

ALUÍSIO MACHADO 
VELHA GUARDA 

SHOW 
22782177000120

ESCOLAS ,, TEATROS 
,, CASAS DE SHOWS ,, 
ESCOLAS DE SAMBA ,, 
PRAÇAS , HOSPITAIS

SEM EFEITO Recurso duplicado

07/11/2020 15:46:36 capoeiramachado2019
@gmail.com 259

ALUÍSIO MACHADO 
VELHA GUARDA 

SHOW DO IMPÉRIO 
SERRANO

22782177000120

ESCOLAS ,, TEATROS 
,, CASAS DE SHOWS ,, 
ESCOLAS DE SAMBA ,, 
PRAÇAS , HOSPITAIS

SEM EFEITO Recurso duplicado

07/11/2020 15:48:13 institutodaiquemdera@g
mail.com 563 Alexandre Matias 

Oliveira  de Deus 062.XXX.XXX-34 IV Prêmio Mulheres de 
Benguela INDEFERIDO

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos. 7.7 
Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização,
por meio de registros (fotos, vídeos etc.), 
material de divulgação (folders, panfletos,

cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam

como portfólio, inclusive ações de divulgação 
via redes sociais

07/11/2020 15:50:00 alessandracarvalho@art
efazparte.org 501  Alessandra Meirelles da 

Silva 037.XXX.XXX3 Arte Faz Parte Arte 
Educação INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

07/11/2020 15:56:55 starrosi02@gmail.com 689 ROSI 012.XXX.XXX-11
FESTA TUNEL DO 

TEMPO(TODOS OS 
RITMOS)

INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

07/11/2020 15:59:14 vbfelins@gmail.com 718 Vania Beatriz Freire 
Estellita Lins 928.XXX.XXX-91 Cine Integração DEFERIDO

07/11/2020 16:01:13 guilhermesarraf@gmail.
com 340 Guilherme Sarraf 051.XXX.XXX-75 arte na escola DEFERIDO

07/11/2020 16:43:23 nzazikabie@gmail.com 485 LEONARDO PEREIRA 
DE CARVALHO 21 467 046/0001-95 DO BATUQUE A GINGA DEFERIDO

07/11/2020 17:01:48 aptr.adm@gmail.com 1137
Associação dos 

Produtores de Teatro do 
Rio de Janeiro

058501750001-01 E-Cena SEM EFEITO Não se aplica ao prêmio de Ações Locais

07/11/2020 17:04:41 produtoraakasha@gmail
.com 690 Washington Santana de 

Souza 22.878.196/0001- 54 Talk Saberes Negres INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

07/11/2020 17:06:18 cia.dahora@yahoo.com.
br 512 Adriana de Souza 

Pereira 115.XXX.XXX-21 CIA DA HORA 
PRODUÇÕES INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

07/11/2020 17:13:55 anacataoproducao@gm
ail.com 574 Fabiola da Fonseca 

Machado 092.XXX.XXX1 Awurê Madureira DEFERIDO

07/11/2020 17:33:35 rccrodaculturalcentral@
gmail.com 441 Lorenna Krishna 

Rodrigues Santos 187.XXX.XXX-69 RODA CULTURAL DA 
CENTRAL INDEFERIDO

7.12. Caso seja identificada a inscrição de uma 
mesma ação local por proponentes diferentes, 

ambas as inscrições serão inabilitadas em 
qualquer tempo

07/11/2020 17:49:27 danielsoutorabeca@gm
ail.com 302 Daniel Dobbin Souto 

Barros 052.XXX.XXX-12 Forró De Rabeca Daniel 
Souto VídeoClip DEFERIDO



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

07/11/2020 18:00:31 sergiomenezesdosreis2
019@gmail.com 332 Sérgio Menezes Dos 

Reis O52.XXX.XXX Reflexão e 
Comportamento INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

07/11/2020 18:06:52 mairaazevedo.
pint0@gmail.com 616 Maíra Azevedo Pinto 169.XXX.XXX-64 OCUP'ARTE INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

07/11/2020 18:15:25 saltimbancosbrasil@gm
ail.com 269 583 Maria Lucia de 

Vasconcellos Priolli 881.XXX.XXX-04 Brincadeiras da Gata 
Maria DEFERIDO

07/11/2020 18:44:59 artefazparteproducoes@
gmail.com 741 Carlos Renato 

Vettorazzi 369.XXX.XXX4 Projeto Renato Prieto de 
Teatro INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

07/11/2020 18:48:07 Ivo999299979@gmail.
com 653 Roberto Martins Ivo de 

Souza 401.XXX.XXX-63 GRCC Dragões da 
Riachuelo DEFERIDO

07/11/2020 19:02:57 andreacordeiro15@hot
mail.com 454 Andrea Alves da Costa 

Cordeiro 954.XXX.XXX-53 Jardim Sulacap pelo 
Bairro Sustentável DEFERIDO

07/11/2020 19:17:17 ph51.alcantara@gmail.
com 646 Pedro Henrique Silva de 

Alcantara 739.XXX.XXX-10 Dia do Charme SEM EFEITO

07/11/2020 19:33:34 viniciusdr@gmail.com 2455 Tacacá Filmes Ltda 09.547.615/0001-07
Oficina de Audiovisual 
na Escola Mucicipal 

Deodoro
SEM EFEITO Não se aplica ao Prêmio Ações Locais

07/11/2020 19:37:34 starrosi02@gmail.com 689 ROSI 012.XXX.XXX-11
FESTA TUNEL DO 

TEMPO (TODOS OS 
RITMOS)

SEM EFEITO

07/11/2020 19:41:02 aninhadancaafro@gmail
.com 587 Claudia Coutinho 02.243.053/5001- 3 Moça Prosa DEFERIDO

07/11/2020 19:45:02 angelomathias@gmail.
com 376 Ângelo dos Santos 

Mathias 123.XXX.XXX-62 Samba Coletivo INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.
07/11/2020 20:01:59 nayro@incartaz.com 695 Nayro dos Santos Filho 073.XXX.XXX1 Cinart DEFERIDO



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

07/11/2020 20:04:24 morgana42002@yahoo.
com.br 708 Marlíria Flávia Coelho 

da Cunha 895.XXX.XXX-68 Corpo Tátil DEFERIDO

07/11/2020 20:09:14 institutowalterrodrigues
@gmail.com 528 Walter Rodrigues 20.855.882/0001-84 Oficina de Kung Fu DEFERIDO

07/11/2020 20:14:26 alvarosamba@gmail.
com 759 Álvaro Maciel 708.XXX.XXX-00 LIVRO E LEITURA NO 

JARDIM INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

07/11/2020 20:36:24 starrosi02@gmail.com 689 ROSI 012.XXX.XXX-11
FESTA TUNEL DO 

TEMPO (TODOS OS 
RITMOS)

INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

07/11/2020 20:45:17 mj0212541@gmail.com 639 MAURO JOSE 
MARTINS JUNIOR 084.XXX.XXX-02 CYPHER KIDS INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

07/11/2020 20:53:30 dayanesimoes.
oficina@gmail.com 681 Dayane Simões 

Rodrigues 19.735.458/0001- 17
PROJETO CURUMIM - 

TEATRO PARA 
INFÂNCIA

DEFERIDO

07/11/2020 20:53:40 mariajuliaalvesmonsores
@gmail.com 622 Maria Julia Alves 

Monsores 160.XXX.XXX-24 Que história é essa? DEFERIDO

07/11/2020 21:05:07 maorobarrosph@gmail.
com 247 Mauro Barros de Souza 016.XXX.XXX-95

Cine Novo Horizonte 
Coelho Neto - Cine 

Phábrika
DEFERIDO

07/11/2020 21:25:33 bispofagner3@gmail.
com 359 FAGNER DOS SANTOS 

BISPO 109.XXX.XXX-74 URBANOS INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

07/11/2020 21:36:09 suhyananfins@hotmail.
com 387 yhaianan fins 33.225.560/001-01

ósi cia de danças    
https://youtu.

be/80ReRK1-31g
DEFERIDO



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

07/11/2020 21:36:14 carolinaceccopieri123@
gmail.com 486 Carolina Caldas 

Ceccopieri 123.XXX.XXX-85 Um Conto Musical mm INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

07/11/2020 21:43:53 aosnovoscompositores
@gmail.com 758 Flavio Galiza Pinto da 

Rocha 080.XXX.XXX-32 AOS NOVOS 
COMPOSITORES DEFERIDO

07/11/2020 21:49:11 psalproducaoeturismo@
gmail.com 301/628 Damião Braga Soares 

dos Santos 955.XXX.XXX-87

SAL do SAMBA - Tributo 
a Donga, João da 

Baiana, Pixinguinha e 
Sinhô

DEFERIDO

07/11/2020 21:57:49 alcance.
gerencial@gmail.com 362 PAULA SILVA 

RIBEIRO10347677711 103.XXX.XXX-11 NO CAMINHO CERTO DEFERIDO

07/11/2020 22:01:21 vmsa@bol.com.br 296 Vanusa Miranda dos 
Santos 04..XXX.XXX10 Vamos Estudar! Estudos 

em Danças de Salão DEFERIDO

07/11/2020 22:14:22 ritabalduinodi@gmail.
com 618 Rita de Cássia Balduino 137.XXX.XXX-92 Samba Tá com Tempo?! INDEFERIDO

2.1 alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos

territórios em que são desenvolvidos. 7.7 
Comprovação de que a ação apresenta no 

mínimo 01 (hum) ano de realização,
por meio de registros (fotos, vídeos etc.), 
material de divulgação (folders, panfletos,

cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam

como portfólio, inclusive ações de divulgação 
via redes sociais

07/11/2020 22:21:08 leonardosuave1@gmail.
com 492 Leonardo Suave Oliveira 22.902.645/0001-52 África Livre DEFERIDO

07/11/2020 22:30:13 mrbreak@gmail.com 726 Diego Alexandre Souza 
Braga da Silva 108.XXX.XXX-42 Produção de Artistas 

Periféricos INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

07/11/2020 22:35:00 marioluiz0009@gmail.
com 680 Mario Luís Lúcio Martins 904.XXX.XXX-04 Dando Brilho a Seu 

Evento Local INDEFERIDO

7.6. No formulário de inscrição o candidato à 
premiação deverá anexar comprovação de que 
a ação apresenta no mínimo 01 (hum) ano de 
realização, por meio de registros (fotos, vídeos 
etc.), material de divulgação (folders, panfletos, 
cartazes, publicações digitais etc.), certificados 
ou quaisquer outros materiais que sirvam como 

portfólio, inclusive ações de divulgação via 
redes sociais;

07/11/2020 22:42:04 djingridnepomuceno@g
mail.com 680 Ingrid Nepomuceno 

Pereira da Silva 142.XXX.XXX-88 DJ Ingrid Nepomuceno INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

07/11/2020 22:52:49 airaluana04@gmail.com
D715- iário publicado 

em: 05/11/2020 - Edição 
166 - Pág. 89

aira luana do 
nascimento 36.193.547/0001-06 

As Josefinas Colab e 
Espaço cultural - Essas 

Mulheres cartas, 
poesias e fomento da 
cultura afro com as 

mulheres 
empreendedoras locais.

INDEFERIDO

8.4. A PROPONENTE que tiver sua inscrição 
INABILITADA poderá apresentar recurso 

através do preenchimento do FORMULÁRIO 
DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO (ANEXO 

2)

07/11/2020 22:56:59 bborges8459@gmail.
com 747 Bruno Borges Rocha 056.XXX.XXX-26 Gerando satisfação a 

partir do bar INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

07/11/2020 23:06:46 sorayamendes38@gmail
.com 569 Soraia Mendes dos 

Santos 136.XXX.XXX-02 Projeto Semeando DEFERIDO

07/11/2020 23:18:50 susie.sans1@gmail.com 566 Siouxsie Anne 
Nascimento de Souza 136.XXX.XXX-98 SkateArth DEFERIDO

07/11/2020 23:20:46 galuboiy@gmail.com 746 Matheus Magalhães 
Simões 100.XXX.XXX-74 Estratégias para Habitar 

no Agora INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

07/11/2020 23:24:30 dggproducer2@gmail.
com 635 Débora Guimarães 

Gonçalves 742.XXX.XXX-63 Curto Circuito DEFERIDO

07/11/2020 23:35:51 sebastiaodias0009@gm
ail.com 580 Sebastião Dias de 

Oliveira 839.XXX.XXX-15 Samba Bamom Tudo de 
Bom DEFERIDO

07/11/2020 23:43:38 mendessales.
mariana@gmail.com 662 Mariana Mendes Sales 

Silva 158.XXX.XXX-50 Projeto Raízes DEFERIDO



REGULAMENTO LAB N° 01/2020 DO PROCESSO DE SELEÇÃO PRÊMIO AÇÕES LOCAIS - RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

Carimbo de data/hora Endereço de e-mail
Número de inscrição 

(Disponível no DO Rio 
do dia 05/11/2020:

Proponente: CNPJ/CPF: Nome da ação local: HABILITAÇÃO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

07/11/2020 23:44:32 loureirovictoria18@gmail
.com 594 Maria Victória Loureiro 

de Souza 903.XXX.XXX-20 Borbulinha e o Circo de 
Pepino P. INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

07/11/2020 23:49:22 ph51.alcantara@gmail.
com 646 Pedro Henrique Silva de 

Alcantara 739.XXX.XXX-10 Dia do Charme DEFERIDO

07/11/2020 23:53:54 editorialnuevosiglo.
rio@gmail.com 125 Gerardo Horacio Torres 0.6.XXX.XXX7

DESENHE UMA CAPA 
IMAGINÁRIA PARA O 

MEU LIVRO
INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

07/11/2020 23:58:48 elydeoliveira@gmail.
com 57 Ely de Oliveira Brito 427.XXX.XXX-00 Live in Lona INDEFERIDO

2.1. alínea b) “AÇÃO LOCAL” é a realização 
continuada de práticas, atividades e projetos 

nos campos da cultura, da arte, da 
comunicação e do conhecimento que 

promovam transformações socioculturais 
positivas nas comunidades e nos territórios em 

que são desenvolvidos.

07/11/2020 23:58:55 eugenio.dale@gmail.
com 86790072772 eugenio munhoz muniz 

junior 867.XXX.XXX-72 espaco pactocombaco INDEFERIDO

8.4. A PROPONENTE que tiver sua inscrição 
INABILITADA poderá apresentar recurso 

através do preenchimento do FORMULÁRIO 
DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO (ANEXO 

2)


