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PROCESSO SCEC-PRC-2020/00694
INTERESSADO: UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA
ASSUNTO:PROAC Expresso LAB nº 45/2020– “PRÊMIO POR HISTÓRICO DE CIRCO DE SÃO PAULO”

RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTES À ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROJETOS
DO EDITAL PROAC Expresso LAB nº 45/2020 -“PRÊMIO POR HISTÓRICO DE CIRCO DE SÃO PAULO”

A Comissão de Seleção do EDITAL PROAC EXPRESSO LEI ALDIR BLANC Nº45/2020 – “PRÊMIO POR HISTÓRICO DE CIRCO DE SÃO
PAULO”, seguiu rigorosamente os critérios de avaliação do edital, estabelecidos pelo item VII - Critérios e Notas para a
Avaliação do Projeto (Parte I – Parâmetros Específicos).
Resta claro informar que conforme item II (Parte II – Parâmetros Gerais), a Comissão de Seleção tem autonomia na
análise técnica e decisão de seleção quanto aos projetos apresentados.
Os recursos dos projetos apresentados foram analisados pela Comissão de Seleção, e de acordo com os critérios de
avaliação dos projetos, a Comissão indeferiu os recursos apresentados, mantendo a sua decisão, conforme resposta transcrita
abaixo:

Rua Mauá, 51 – Luz - São Paulo/SP
CEP: 01028-000

PABX: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

| Secretaria de Cultura e Economia Criativa
Nome do
Proponente

Nome do
Projeto

Manifestação:

resposta da comissão

O projeto prevê a realização das atividades circenses no Espaço Cultural Arueiras. O espaço Cultural Arueiras é um
grande espaço cultural que abarca diversas atividades artísticas, inclusive o Circo! Foram enviados os 3 itens
supracitados:
A) O Espaço Cultural Arueiras fica em Praia Grande, em uma região muito carente de atividades culturais atrativas para a
população. O espaço foi construído com recursos próprios visando ser um espaço de produção e apresentação da Cia
Arueiras do Brasil, que atua com Teatro, Dança, Música, Artes Circences, Audiovisual e Artes Plástivas, mas também de
ser um espaço de fruição para os diversos artistas que buscam espaços para exercitarem a sua arte.
O espaço tem como foco principal a democratização da cultura e inclusão social.
Atender as necessidades da comunidade local e região, estendendo-se para intercâmbios culturais entre capital, interior e
outros Estados.
B) Neste item foi anexado o histórico geral da entidade, inclusive constando nele apresentações circenses:
https://www.proacexpressoaldirblanc.org.br/verarquivo/eyJpdiI6Ik5QNVduZVVJNjhMRFlLcW9cL3VBUFlRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IitcL01qa1dLN0s1dXhRVDNRVG1CQlZBP
T0iLCJtYWMiOiI2YTk2MDE5MWE3YWFlM2IxNTdkMTQ3MGUyZWFhODFkNDA4MTYzNWIwMTk0ZjA3OWI1ZjJkMjYwM
zRhYmJiODg1In0=

Associação
Arueiras do
Brasil

Circo
Arueiras

C) Foi apresentada como será realizada a temporada de espetáculos circenses dentro do projeto:
A procura de grupos circenses pelo nosso espaço para apresentações é muito grande. A programação será aberta para
que todos os grupos venham para o espaço se apresentar e valorizaremos os grupos com um cachê por apresentação,
pois todos os artistas merecem ser valorizados.
O projeto prevê uma 20 Apresentações circenses no Espaço Cultural Arueiras do Brasil entre Janeiro e Março de 2020,
oferecendo 2000 ingressos a preços populares ou gratuitos.
Cronograma
Logo que for liberado o recurso do prêmio, abriremos a agenda para preenchermos os 20 espetáculos neste período e
faremos a divulgação de toda essa agenda (após aprovação pelo estado das imagens de divulgação)
Todas as apresentações seguem até o final de Março
Após realizadas, montaremos um relatório de atividades
Ficha Técnica
Será realizada pelos integrantes da Associação Arueiras do Brasil

Conforme comprovações acima, gostaríamos de pedir a reavaliação e que retirem a desclassificação do projeto. Por se
tratar de espaço cultural de importante histórico, como citado pela própria comissão, entendemos que não seja apenas
voltado à área circense, mas ser específico apenas da área circense não é uma exigência do edital.
Entendemos que possamos perder pontos pelo histórico de circo não ser o foco único e prioritário do espaço, porém não
podemos aceitar que sejamos desclassificados pois realmente consta inclusive no histórico imagens de apresentações de
Circo, como o Circo Bella. Segue ainda vídeo no youtube comprovando apresentação circense no espaço já realizada,
conforme consta no histórico de atividades:
https://www.youtube.com/watch?v=srEDqH1ZDUk&feature=emb_logo
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Associação Arueiras do Brasil Em
resposta ao recurso apresentado, esta
comissão ratifica decisão publicada
anteriormente e mantém a sua
desclassificaçã. A Associação não
apresenta no histórico a comprovação
de atividades circenses nos últimos
dois anos; não atende as alíneas “a” ,
"b", "c", do item 6.1 do edital.
Considera também que, de acordo com
o Item 3.1.1, no recurso não será
aceita a apresentação de documentos
novos.
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Sobre a programação, conforme informado acima no projeto, será realizada seleção dentro os grupos circenses da região
para apresentações no espaço, com ingressos no máximo de R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 a meia, conforme prevê edital.
Certos de contar com vossa reavaliação! Muito obrigado!

Não atende a alínea “b”, do Item 3.1 do edital. Histórico de atividades: realização de atividades de conteúdo
circenses comprovadas há pelo menos 02 (dois) anos. O Instituto foi criado em 2019.

Instituto
Rudá

Pedimos a reavaliação do projeto. atendemos perfeitamente a alínea b do Item 3.1 do Edital. O instituto
Rudá teve o início de suas atividades em 2016. A nova sede do Instituto foi inaugurada em 2019, porém
conforme consta nos documentos anexados e nas demais informações do instituto o projeto teve seu início
em 2016. Antes de estarmos nesta sede atual, as atividades de apresentações do Instituto aconteciam em
Manutenção
nossa lona circense que era montada para esta finalidade como podem ver nos materiais enviados e links
Rudá
enviados como o site da Rudá que leva ao facebook:
https://www.facebook.com/CircoRuda/
Para facilitar a comprovação colocamos aqui diretamente um link de uma foto do facebook mostrando o
espaço montado de circo onde eram as apresentações todas antes de termos a nova sede do Instituto, com
data de 2018:
https://www.facebook.com/CircoRuda/photos/1937178439697160

Instituto Rudá - Em resposta ao recurso
apresentado, esta comissão ratifica decisão
publicada anteriormente e mantém a sua
desclassificação. Avalia que o proponente
não atende a alínea “b”, do Item 3.1 do
edital e 6.1 alínea “b”, Histórico de
Atividades: realização de atividades de
conteúdo circenses comprovadas há pelo
menos 02 (dois) anos.
Considera também que de acordo com o
Item 3.1.1. no recurso não será aceita a
apresentação de documentos novos.

Obrigado!

Pelo exposto, considero a manifestação da proferida comissão de seleção de projetos ratificando a classificação conforme publicada em Ata.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.

Natália Silva Cunha
Coordenadora da Unidade de Fomento à Cultura
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