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APRESENTACAO 

A Associacdo Paulista dos Amigos das Arte (Amigos da Arte) é qualificada como Organizacao Social de 

Cultura no Estado de Sao Paulo, tendo como missdo promover a difusdo cultural de qualidade para 

diferentes plateias no litoral, na capital e no interior. Ao longo de 15 anos de atuacdo, a OS executou 

politicas publicas culturais direcionadas especialmente a difusdo cultural e artistica no Estado, 

compromisso renovado através do CONTRATO DE GESTAO 007/2016, atualmente em execuc3o junto 

a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa de Sdo Paulo (SEC). Este relatério apresenta os 

resultados do 4° trimestre e anual de 2020, em atendimento as atividades previstas no Plano de 

Trabalho Anual estabelecidas no 132 aditamento ao Contrato. 

O ano de 2020 apresentou um cenario bastante atipico para a execucdo dos programas culturais 

geridos pela organizacdo social e para a atividade cultural em todo o mundo, tendo em vista a 

pandemia do COVID-19. 

Em 6 de fevereiro de 2020 a Lei Federal n¢ 13.979 reconheceu a emergéncia de satide publica de 

importancia internacional e dispés providéncias iniciais para o seu enfrentamento. Ainda no 12 

trimestre, o Decreto Estadual n° 64.862, de 13 de marco de 2020 propés medidas temporarias e 

emergenciais de prevencdo de contagio pelo COVID-19, incluindo a suspensdo de eventos com publico 

superior a 500 (quinhentas) pessoas. Por consequéncia, de imediato foi necessdrio reduzir a 

capacidade de atendimento da Sala Sérgio Cardoso do Teatro Sérgio Cardoso e o cancelamento de 

eventos presenciais. A suspensdo de eventos com aglomeracdo de pessoas em qualquer numero foi 

determinada poucos dias depois, através do Decreto n2 64.864, de 16 de marco de 2020. 

Com o reconhecimento do estado de calamidade publica no Estado de Sao Paulo através do Decreto 

n? 64.879, de 20 de marco de 2020, que ampliou as medidas e providéncias, logo foi estabelecido o 

inicio da quarentena no territério paulista pelo Decreto n2 64.881, de 22 de marco de 2020, paralisando 

as atividades presenciais. 

Foi a partir desse cenario que houve uma reacdequacao, atualizacdo e por fim, aprovacdo e celebracdo 

dos 11°, 12° e 132 termos aditivos ao Contrato de Gestao, com um Plano de Trabalho ajustado 

rapidamente atendendo aos novos desafios da atualidade. Foi necessario ajustar metas de acdes e a 

expectativa de publico, bem como adaptar os cronogramas de execucdo, para os programas sazonais 

e permanentes, com a inclusdo de novas estratégias de acdo que melhor atendessem as necessidades 

do setor. O Plano de Trabalho 2020 contemplou um conjunto significativo de atividades de difusdo 

realizadas de forma digital com objetivo de disseminar conteUdos culturais, para ampliar o acesso da 

populacao a arte e criar novas oportunidades para os artistas. 

Ainda na celebracdo do 112 aditamento, foi incluso no Plano de Trabalho da Amigos da Arte a gestdo 

da plataforma digital de streaming e video on demand #CulturaEmCasa, langada em abril, que vai ao 

encontro das novas formas prioritarias de producdo e consumo da cultura, com o objetivo de 

democratizar o acesso da populacdo a conteudos culturais e criativos de alta qualidade. A plataforma, 

de conteddos artisticos e culturais gratuitos, sob a gestédéo da Amigos da Arte, abrigou o 
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#FestivalCulturaEmCasa, série de lives com apresentacgées de artistas, o #IntensivaoCulturaEmCasa, 

com aulas sobre cultura e economia criativa, e o #DidalogosNecessarios, que reune pensadores e 

profissionais de diversas areas para reflexGes plurais com abordagens diversificadas e antagénicas, 

todos com transmissdo feita da casa dos convidados. A plataforma também disponibilizou diversos 

conteudos digitais de 18 instituicdes culturais do Governo de Sao Paulo, além daqueles produzidos no 

ambito dos demais programas da Amigos da Arte e outras parcerias de licenciamento, reunindo a 

difusdo cultural paulista em sua ampla diversidade no conjunto de canais que compéem a plataforma 

- site, youtube, facebook, instagram e vimeo. 

O #CulturaEmCasa atingiu ao longo do ano mais de 2,9 milhées de visualizacdes, 255 mil horas de 

visualizacdées, 1,1 milhdo de usuarios Unicos, acesso de 130 paises e 3000 cidades diferentes. Essa 

aderéncia evidencia a importancia do programa no contexto atual de consumo de arte e cultura no 

mundo. 

O 22 trimestre foi marcado por intensa estruturacdo do plano de retomada das atividades presenciais 

e protocolos sanitarios da Amigos da Arte, em permanente atualizacdo frente as regulamentacdes 

governamentais e recomendacées dos éorgdos de satide. Foi possivel, em conjunto com outras 

organizacées sociais, a elaboracdo do protocolo setorial que envolve medidas administrativas, gestao 

de pessoas e de contratos de trabalho e de terceiros, melhorias de infraestrutura e manutencdo (como 

a adaptacdo do sistema de ar condicionado dos equipamentos culturais integrantes do contrato), entre 

outras medidas para estabelecimento de procedimentos no que diz respeito a distanciamento, 

comunicacdo, orientacdes, treinamentos, limpeza, higiene e monitoramento. O mesmo foi 

apresentado no 32 trimestre a Prefeitura Municipal de Sdo Paulo através da ABRAOSC (Associacdo 

Brasileira das Organizac6es Sociais). 

A nova fase da quarentena foi iniciada em 1° de junho com o estabelecimento pelo Governo do Estado 

do “Plano Sao Paulo de Retomada Consciente”, em que setores da economia foram autorizados a 

funcionar a depender da fase da regido, conforme critérios de analise da evolucdo da pandemia e da 

capacidade do sistema de saude. Com a medida foi possivel iniciar um novo ciclo das atividades 

culturais para difusdo virtual, permitindo a gravacdo de shows, espetaculos e conteudos culturais com 

qualidade técnica superior no Teatro Sérgio Cardoso, ainda sem a presenca do publico. Foi viabilizada 

desta forma a realizacdo da série Teatro Sérgio Cardoso 40 anos, na qual compositores, musicos, 

cantores e atores foram convidados a se apresentar no palco do teatro vazio, sem plateia, com 

transmiss6es iniciadas em julho, além da Virada SP Online de Salto, em agosto, a 1? das 10 Viradas SP 

Online realizadas no ano, com gravacdes no Teatro Sérgio Cardoso e nos municipios parceiros. 

Em 09 de outubro, o Governador anunciou a antecipacado da abertura dos teatros, cinemas e salas de 

espetaculo, condicionado a adocdo das medidas estabelecidas por cada prefeitura municipal e estadual 

e a limitacées de horario de funcionamento, entre outras medidas. Assim, no fim de outubro foi 

realizada a 43? Semana Guiomar Novaes em Sao jodo da Boa Vista, com atividades presenciais e 

transmissdo ao vivo na plataforma #CulturaEmCasa, retomando as atividades abertas ao publico. A 

Amigos da Arte entdo reabriu, no fim do 42 trimestre, o Teatro Sérgio Cardoso e o Teatro Estadual de 
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Araras para publico, com atividades pontuais, respeitando todas as determinacgGes dos dorgdos 

reguladores e ensaiando os procedimentos para intensificar as atividades presenciais nos 

equipamentos em 2021 com seguranca. O Museu da Diversidade Sexual permaneceu com atividades 

virtuais e a sede fechada, considerando as limitacées espaciais e de seguranca sanitaria de sua 

localizacdo em galeria dentro do metré Republica. 

Ainda assim, seguiram influenciando a dindmica das atividades presenciais a reducdo do periodo 

disponivel para a realizacdo de atividades regulares, a reducdo de capacidade de publico dos espacos 

e equipamentos culturais, a possivel reserva do publico para retomar a pratica do consumo cultural 

fora de casa, os cenarios municipais volateis e as dificuldades prdoprias das gestées locais, bem como 

dificuldades enfrentadas também pelas producgées artisticas (com perda de patrocinios, perda de 

receitas de bilheteria, dificuldades para ensaios e montagem dos espetaculos, incertezas quanto a 

possiveis mudangas na restricdo das atividades conforme o avanco da pandemia, desarticulacdo das 

equipes e inviabilidade de trabalhar com grandes elencos no mesmo palco). As atividades online 

seguiram tendo um papel fundamental e preponderante na difusdo cultural. 

No 32 trimestre houve o lancamento do programa Juntos Pela Cultura, com 8 chamadas publicas para 

a selecdo de municipios parceiros e artistas interessados em integrar alguns dos principais programas 

de difusdo cultural paulistas, voltados para o fomento e a promocao da arte, da cultura, da economia 

criativa e do turismo e o desenvolvimento de forma descentralizada no estado. Foram 4 chamadas 

para municipios (Virada SP Online, Revelando SP Online, Programa de Capacitacdo Revelando SP e 

Tradicdo SP Online) e 4 para artistas (Festival de Circo Online de Sdo Paulo, Concurso de Viola Caipira 

Revelando SP, Concurso de Piano Guiomar Novaes e Concurso de Batalha de Rimas de Sao Paulo), 

chamadas estas integradas a 6 programas do Contrato de Gestdo. 

Uma parceria com o Instituto Oi Futuro, que cedeu o sistema de inscricdo e selecdo das chamadas 

publicas, permitiu que toda a operacado fosse feita online, com mais agilidade e transparéncia. As 

selecdes foram realizadas por juris especializados e comiss6es com maioria da sociedade civil. 

O programa foi importante acdo do Governo do Estado, com gestdo e producgdo da Amigos da Arte, 

voltada para estimular o setor cultural e criativo no contexto da crise gerada pela pandemia, garantindo 

a ampla participacdo de artistas e municipios, bem como o mapeamento das especificidades culturais 

dos setores contemplados e municipios paulistas. Das 1165 propostas inscritas, oriundas de 190 

municipios, foram selecionados 810 projetos de 148 municipios de 15 regides administrativas do 

Estado, impactando diretamente cerca de 6.100 profissionais da cadeia produtiva da cultura. Dos 

contempladcos, 169 projetos sao da Capital e 641 sao oriundos do interior, litoral e regido metropolitana 

de Sdo Paulo, garantindo a ampla descentralizagdo dos investimentos. 

As atividades selecionadas no 42 trimestre geraram conteUdos audiovisuais que passaram a integrar a 

grade de programacdo do #CulturaEmCasa, com transmissGes ao vivo e de conteudos gravados. Parte 

dos conteudos produzidos em 2020 terdo sua veiculacdo ainda no inicio de 2021. O Juntos Pela Cultura 

2020 é resultado de um intenso trabalho de articulacdo, reformulacdo e adequacdo dos programas aos 
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contextos atuais da pandemia Covid19, de forma a garantir a continuidade do atendimento aos 

municipios, artistas e publico através da difusdo cultural. 

Os concursos de viola, batalhas e piano realizados pelo Juntos Pela Cultura compGem o quadro inédito 

de estratégias de 2020. Os concursos tiveram participacdo ativa do publico online e votacdo popular e 

finais transmitidas na Plataforma. A repaginacdo dos eventos favoreceu uma maior participacdo do 

publico, provando ser um sucesso de engajamento. 

Além da programacdo dos equipamentos culturais, dos programas integrantes das chamadas publicas 

Juntos Pela Cultura, da programacdo especifica do programa CulturaEmCasa, outros programas 

garantiram a difusdo cultural virtual diversificada. De julho a outubro, o SP Gastronomia proporcionou 

que chefs, nutricionistas e especialistas apresentassem aulas, receitas, histdrias, curiosidades e 

debates sobre diversos temas relacionados a gastronomia de Sado Paulo, compondo uma grande vitrine 

da diversidade e da qualidade do setor. Também foram veiculadas 10 paradas-live de municipios 

contemplados em edital do +Orgulho, acdo integrante do programa Apoio a Projetos Voltados para a 

Cultura LGBT+, que também produziu o registro de mais de 160 depoimentos de personalidades ligadas 

a comunidade LGBTQIA+ e que serdo veiculados em 2021. E através do programa Apoio a Festivais 

Artisticos e Atividades Culturais foi realizado o apoio ao FLIV - 10° Festival Literario de Votuporanga, 

em dezembro, também com atividades virtuais transmitidas na plataforma #CulturaEmCasa 

O 3° e 4° trimestres contaram ainda com o programa +Gestdo SP, incluso através do 122 Termo Aditivo, 

que viabilizou o suporte técnico aos municipios de todo o territério paulista para a implementacado e 

utilizacdo da Lei Federal n.2 14.017/2020 — Lei Aldir Blanc. A iniciativa auxiliou municipios para que 

pudessem implantar e operacionalizar este importante e inédito instrumento de socorro ao setor 

cultural e criativo, que esta entre os mais prejudicados pela pandemia. 

Ao longo de 2020 foram ainda realizadas algumas pesquisas sobre parte dos programas que compéem 

o contrato de gestdo. Foi possivel uma analise do perfil de publico da Plataforma #CulturaEmCasa, 

respeitando a Lei Geral de Protecdo de Dados, de acordo com o Art. 72 da Lei n2 13.709, de 14 de 

Agosto de 2018 (Brasil, 2018). A pesquisa foi um importante primeiro passo para vislumbrar 

possibilidades futuras do servico, além de apontar que o ritmo de desenvolvimento é compativel e 

avanca também na percep¢ado do publico. Em termos de resultados apontou 60% de avaliacdo étimae 

77,4% acima da média. Senco assim, novas pesquisas serdo realizadas conforme a plataforma avance 

em tecnologia e conteudo. 

Outras pesquisas realizadas foram referentes ao Museu da Diversidade Sexual, analisando o perfil e 

interacdo do publico nas acédes educativas e expositivas. Houve também a conclusdo de um estudo 

acerca do Programa Juntos Pela Cultura 2019, permitindo tracar um mapeamento da cultura paulista 

a partir dos municipios que se inscreveram na chamada, como também a mensuracdo do impacto da 

chamada e da politica cultural governamental no interior e litoral do estado de Sdo Paulo. Também 

integra o conjunto de estudos uma pesquisa de satisfacdo e perfil de participantes do Programa de 
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Capacitacdo Revelando SP, que indicou 99% de avaliagdo étima ou boa das acées realizadas. A integra 

dos estudos e pesquisas segue anexa a prestacdo de contas de 2020. 

Os resultados de 2020 tiveram a ampla contribuicdo de mais de 200 instituicdes parceiras na producdo 

e difusdo de conteudos, entre Organizacdes Sociais de Cultura, canais de TV, prefeituras municipais, 

associacées da sociedade civil, produtores independentes e organismos internacionais, garantindo 

uma programacdo diversa na Plataforma #CulturaEmCasa, potencializando as redes culturais e 

tornando possivel a ampla difusdo ao publico. 

Ao longo de 2020 a equipe técnica da Amigos da Arte executou e geriu uma série de atividades digitais 

de difusdo dos programas do Contrato de Gestdo, garantindo uma oferta cultural de qualidade e 

diversa ao pUblico. E objetivo da organizacdo dar continuidade ao papel da politica cultural do Estado 

para o setor artistico ja tao impactado economicamente durante a pandemia. O resultado das aces ja 

proporciona uma andlise sobre a adesdo da fruicdo da cultura no estado de Sao Paulo num formato 

digital e online. 

As acées digitais viabilizadas permitiram a investigacdo e o aprimoramento das estratégias, técnicas e 

operacées da acdo cultural virtual. Além do avanco do conhecimento no campo da programacdo 

cultural e artistica neste Aambito e da mobilizacdo de recursos prdéprios da comunicacao digital, a 

experi€ncia motivou a discussdo dos critérios e parametros para a mensuracdo das aces e respectivos 

publicos, pautada por novos desafios conceituais e operacionais, uma vez que nado _ havia, 

anteriormente, referéncias objetivas e detalhadas para a afericdo desses tipos de dados. 

E prioridade desta organizacdo junto a Secretaria de Cultura e Economia Criativa viabilizar medidas de 

socorro e de retomada de desenvolvimento econémico para o setor, o que vem sendo possivel 

mediante a ampliacdo da difusdo digital da producdo cultural de forma complementar as acdes 

presenciais, ainda reduzidas e limitadas. Mesmo em um cenario adverso, é importante que seja 

viabilizado o apoio e impulsionamento da economia criativa paulista, a elevacdo do acesso da 

populacdo a bens e servicos culturais, assim como o fortalecimento e protecdo, téo necessarios nesse 

momento, da producao cultural independente e da cultura popular e tradicional paulista. 

O presente relatorio apresenta os resultados do 42 trimestre e do ano de 2020, neste contexto atipico 

de desafios colocados pela crise mundial de saude, tendo a Amigos da Arte planejado e executado suas 

atividades para alcancar os melhores resultados, com a maxima eficiéncia, eficacia e economicidade. 

Segue o relato quantitativo e analitico a respeito da performance dos programas culturais geridos pela 

Amigos da Arte ao longo do 42 trimestre e ano de 2020, suas respectivas metas e indicadores de 

resultados. A listagem de cada uma das acdes, com informacées sobre locais e enderecos eletrénicos, 

datas, hordarios, informacdes basicas de programacdo de cada um dos programas segue em anexo. 
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QUADRO DE METAS 

| - EIXO 1: EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

1.1. TEATRO SERGIO CARDOSO 

  

1.1. TEATRO SERGIO CARDOSO (TSC) 
  

1.1.1. SALA SERGIO CARDOSO (SSC) 
  

  

  
  
  

  

    
  

      
  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

                
  

. Indicativo de _. oo. , 
Ng Acdo Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. 26 26 

22 Trim. 0 0 

Numero de 32 Trim. 11 12 

apresentacgdes A° Trim. 29 38 

/Atividades 

Culturais ANUAL 66 76 

ICM% 100% 

Apresentacdes ICM ANUAL 115% 

de Indicativo de a . : 1 espetaculos/Ati Previsdo Trimestral Realizado 
Resultados 

vidades 

Culturais 12 Trim. Minimo 4.333 4.518 

22 Trim. Minimo 0 0 

32 Trim. Minimo 2.750/11.000 25.888 

Numero total : . 
aoa 42 Trim. Minimo 7.250/29.000 60.502 

de publico 

ANUAL Minimo 10.000/40.000 90.908 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 227% 

. Indicativo de _ wa; . 
Apresentacdes Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 
5 de 

espetdculos/Ati! Numero de 1? Trim. 1 1 

vidades 8 apresentacgdes 2° Trim. 0 0 
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Culturais em /Atividades 32 Trim. 4 6 

parcerias Culturais 
42 Trim. 2 2 

ANUAL 7 9 

ICM% 100% 

ICM ANUAL 129% 

Indicativo de . . . 
Previsdo Trimestral Realizado 

Resultados 

12 Trim. Minimo 250 171 

22 Trim. Minimo 0 0 

32 Trim. Minimo 1.000/4.000 25.191 

Numero total : . 
a 42 Trim. Minimo 500/2.000 3238 

de publico 

ANUAL Minimo 1.500/6.000 28.600 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 477% 

1.1.2. SALA PASCHOAL CARLOS MAGNO (SPCM) 

. Indicativo de _. oo. , 
Agdo Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. 16 16 

22 Trim. 0 0 

Numero de 3° Trim. 0 0 

apresentacdes 4° Trim 0 0 

/Atividades 

Apresentacdes Culturais ANUAL 16 16 

de ICM % 100% 
espetaculos/Ati 

vidades ICM ANUAL 100% 

Culturais 
Indicativo de oe. . 

Previsdo Trimestral Realizado 
Resultados 

12 Trim. Minimo 688 818 

Numero total : . 
aoa 22 Trim. Minimo 0 0 

de publico 

32 Trim. Minimo 0 0 
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42 Trim. Minimo 0 0 

ANUAL Minimo 860/4.688 818 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 119% 

Indicativo de _. oo. , 
Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. 0 0 

22 Trim. 94 94 

Numero de 32 Trim. 0 0 

apresentacdes : 
a 42 Trim. 1 1 

/Atividades 

Culturais ANUAL 95 95 

Apresentagdes ICM % 100% 

de 
, . ICM ANUAL 100% 

espetaculos/Ati 

vidades Indicativo de _. oo. ; lizad 
culturais em Resultados Previsao Trimestra Realizado 

parcerias 

12 Trim. Minimo 0 0 

22 Trim. Minimo 448.004 448.038 

32 Trim. Minimo 0 0 

Numero total : . 
na 42 Trim. Minimo 500 412 

de publico 

ANUAL Minimo 448.504 448.450 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 100% 

1.1.3. ESPACOS ALTERNATIVOS (EA) 

. Indicativo de _. . . 
Agdo Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. 11 13 
Atividades 

multilinguagens| Numero de 2°Trim. 0 0 

em espacos_ | apresentacgdes 3° Trim 0 0 

alternativos do| /Atividades 

teatroe Culturais 42 Trim. 8 10 

adjacéncias 
ANUAL 19 23                   
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ICM % 100% 

ICM ANUAL 121% 

Indicativo de eo one . 
Previsdo Trimestral Realizado 

Resultados 

12 Trim. Minimo 352 431 

22 Trim. Minimo 0 0 

32 Trim. Minimo 0 0 

Numero total : . 
na 42 Trim. Minimo 96 266 

de publico 

ANUAL Minimo 448 697 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 156% 

Indicativo de _. oo. , 
Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. 0 0 

22 Trim. 0 0 

32 Trim. 0 0 

Numero de : 
a 42 Trim. 0 0 

atividades 

Atividades ANUAL 0 0 

multilinguagens 
9 10, em espacos ICM % 100% 

alternativos do ICM ANUAL 0% 

teatroe 

adjacéncias Indicativo de oe. ; 
: Previsdo Trimestral Realizado 

realizadas em Resultados 

parcerias 
12 Trim. Minimo 0 0 

22 Trim. Minimo 0 0 

Numero total 32 Trim. Minimo 0 0 

de publico 42 Trim. Minimo 0 0 

ANUAL Minimo 0 0 

ICM % 100% 

Rua Conselheiro Ramalho, 538 — Bela Vista — SGo Paulo - SP — [II] 3882-8080 

amigosdaarte.org.br [Fj © amigosdaartesp 

 



amigos 
da arte 

| | | ICM ANUAL 0 
  

O 42 trimestre foi marcado pela celebracdo dos 40 anos do Teatro Sérgio Cardoso e a reabertura 

gradual do espaco ao publico. Um intensa programacdo especial foi veiculada via plataforma 

#CulturaEmCasa. Foram lives, entrevistas, depoimentos, musica, teatro, Gpera, circo, danca e mais para 

comemorar as 4 décadas de um dos mais icénicos teatros de Sdo Paulo. Nomes como Claudia Raia, 

Elias Andreato, Nando Reis, Fafa de Belém, Bixiga 70 e Jodo Carlos Martins, além de personalidades do 

Bixiga marcaram a programacao intensiva realizada de 10 a 13 de outubro, adicionalmente a série de 

24 episddios, transmitida de julho a dezembro, em que compositores, musicos, cantores e atores foram 

convidados a se apresentar no teatro vazio, trazendo também reflexdes sobre o inicio de carreira, a 

relacdo com as artes, o processo criativo e o novo momento provocado pela pandemia. 

Também integraram a programacdo especial a 6pera “O Guarani”, comemorando também os 150 anos 

da obra de Carlos Gomes, realizada em parceria com a Cia Opera Sdo Paulo e o projeto Danca Hoje, da 

Sado Paulo Companhia de Danca, uma colecdo de coreografias contempordaneas inéditas criadas 

especialmente para o suporte audiovisual a partir de um fino entrosamento entre musica e 

movimento. A sala maior do Teatro Sérgio Cardoso, conhecida como Sala Sérgio Cardoso, foi rebatizada 

com o nome de Nydia Licia, ex-esposa de Sérgio Cardoso, tdo importante para a historia do teatro e 

muito admirada pela classe artistica. 

Em novembro houve a retomada das Aulas de Danga de Salao, projeto regular dos espacos alternativos 

do Teatro que havia sido suspenso durante a pandemia e que ganhou versdo online. 

As atividades abertas ao publico presencial foram retomadas no final de novembro, marcando a 

abertura gradual do Teatro Sérgio Cardoso para o publico com espetaculos pontuais. O Teatro seguiu 

e segue, todas as determinacdes da prefeitura e dos orgdos de vigilancia sanitaria. As diversas 

atividades culturais realizadas seguiram todos os protocolos sanitarios, permitindo a adaptacdo do 

Teatro para o retorno. 

A realizacdo de 38 atividades na Sala Sérgio Cardoso (meta n°1), agora denominada Sala Nydia Licia, 

no 42 trimestre, rendeu um ICM trimestral de 131%, com 7 apresentagdes com a presenca co publico, 

além da programacdo especial da semana de aniversario e episddios da série TSC 40 anos. O 

incremento das atividades frente as previstas em meta foi viabilizado pela realizagdo das atividades 

presenciais por produtores independentes, que se viabilizam com receitas de bilheteria, negociacées 

estas de dificil antecipagdo no contexto da pandemia, bem como pelo investimento otimizado de 

recursos proporcionado pela programacdo intensiva ao longo de trés dias por ocasido do aniversario. 

As atividades a mais executadas no 42 trimestre foram de importancia para o marco da efeméride do 

programa. As atividades do trimestre impactaram o resultado anual de atividades culturais, que 

registrou um ICM de 115%. 

A mensuracdo de publico da sala atingiu um ICM de 208% no 4° trimestre, com uma superacgdo 

significativa da meta minima prevista, assim como no ICM anual, que ficou em 227%, resultado de um 
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total de 90.908 de publico alcancado. O prdéprio 132 Termo Aditivo ao Contrato de Gestdo previu tal 

possibilidade: "considerando tratar-se de indicativo de resultado podera sofrer interferéncia pédstuma 

a data de realizacdo da estimativa havera a possibilidade de superacdo das metas minimas fixadas". A 

superacdo expressiva certamente é resultado do produto qualificado, bem acabado e pertinente para 

o meio digital, da presenca de grandes artistas na programacdo e do acerto em sua divulgacdo. As 

apresentac6es do dia de aniversario - 13 de outubro, da Fafa de Belém e, ainda no 3° trimestre, da Sdo 

Paulo Companhia de Danca e alguns episddios da série TSC 40 anos foram os principais responsaveis 

pela ampla superacdo da média minima de 1.000 visualizacdes por apresentacao. 

A meta de apresentacdes de espetaculos/atividades culturais em parceria (meta n°2) alcancou o 

planejado para o trimestre, foram duas atividades em parceria realizadas. Em relacdo ao publico ficou 

registrado um ICM de 161,90% no 42 trimestre, ou seja um total de 3238 de publico participante, 

resultado de uma atividade em mais de 220% da média minima prevista, em parceria com a SPCD. 

Tradicionalmente a companhia de danca obtém presencialmente bons resultados de publico e sua 

atuacdo no ambiente online, sem precedentes, teve 6tima repercussdo a exemplo do que ja ocorrera 

no 3° trimestre. A partir desse resultado é possivel verificar o acerto na programacdo e estratégias de 

divulgacado, bem como a relevancia deste corpo estavel do Estado para o interesse publico. O resultado 

anual das atividades foi um ICM de 129%, resultado de atividades adicionais realizadas junto a SPCD 

no 3°trimestre sem onerar o orgamento. Ja o publico registrou um ICM anual de 477%. Ambas metas 

superadas alcancadas no ano de 2020 sdo resultados de uma programacao qualificada e receptividade 

do publico, além do ineditismo do formato nao havendo série histérica acerca dos numeros que possa 

ter um teor comparativo. 

Na Sala Paschoal Carlos Magno, nao houve atividade prevista nem realizada no 42 trimestre (meta n° 

3). O resultado anual de atividades da Sala Paschoal Carlos Magno foi atingido a risca mediante as 

atividades desenvolvidas no 1° trimestre, ficando a sala fechada na maior parte do ano em decorréncia 

da pandemia e tendo sido priorizada a Sala Sérgio Cardoso para a realizacdo de gravacdes e inicio das 

atividades presenciais, considerando o distanciamento social proporcionado por sua amplitude 

espacial. O publico anual destas atividades foi de 818 pessoas. Por equivoco, a soma da meta anual de 

publico foi registrada errada no 13° aditivo (860 pessoas), considerando que a Unica meta no ano foi 

de 688 pessoas no 1° trimestre. Desta forma, para o calculo do ICM anual foi utilizado o mesmo numero 

do 1° trimestre, garantindo um ICM de 119%. 

O ultimo trimestre contou apenas com 1 (uma) atividade realizada em parceria (meta n°4), com a 

gravacdo e transmissdo do show da banda Alafia em parceria com o festival Percpan - Panorama 

Percussivo Mundial, inaugurando assim o protocolo de uso presencial da sala. Adicionalmente a 

parceria coma Cia Opera no 2° trimestre, realizada virtualmente com apresentacées realizadas desde 

a casa dos participantes, a apresentacdo garantiu o cumprimento da meta anual, com ICM de 100%. 

Assim, o publico registrado na sala foi de 448.450 pessoas no ano, o que garantiu um ICM de 99,9%, 

considerando que a apresentacdo do Percpan registrou um publico de 82% da meta prevista para a 

parceria. Ressalta-se que o publico ndo cumprido refere-se a 1 (uma) apresentacdo artistica e que, 

usualmente, resultados abaixo da meta sdo compensados por outros resultados acima da meta, o que 

13 
Rua Conselheiro Ramalho, 538 - Bela Vista — SGo Paulo — SP [Il] 3882-8080 

amigosdaarte.org.br [Fj © amigosdaartesp



amigos 
da arte 

nao foi possivel por nado haver no planejamento atividades adicionais na sala, tendo em vista o contexto 

da pandemia. 

Acerca das metas dos Espacos Alternativos, com a retomada online das aulas de danca de saldo, foi 

possivel realizar 10 atividades no 42 trimestre gerando, um ICM de publico de 277%, resultado de 266 

pessoas participando das atividades ao longo do trimestre. Como trata-se de atividade de baixo custo, 

foi possivel realizar as atividades adicionais mediante a economia de recursos, otimizando o calendario 

e ampliando a oferta. A retomada em formato online inédito registrou boa adesdo do publico frente a 

uma projecdo conservadora, que considerou a auséncia de histérico de mensuracdo anterior para o 

formato, o curto periodo de realizacdo e a baixa quantidade de atividades previstas, o que implica em 

nado haver margem significativa para correcdo de rumos em eventual baixa adesdo ao programa. No 

resultado anual o ICM das atividades foi de 121% e de publico 156%, resultado do engajamento do 

publico em participar das atividades retomadas. 

Frente a situacdo pandémica onde a grande maioria das atividades artisticas estado sendo realizadas de 

forma virtual, no calculo das metas pactuadas de resultados de publico, foram estimadas médias 

minimas para o publico de atividades presenciais e/ou virtuais, mesmo nado havendo séries histéricas 

mais amplas, o que justifica a superacdo majoritaria das metas minimas fixadas neste 42 trimestre para 

o Teatro Sérgio Cardoso. 

Sob uma perspectiva anual, 2020 foi desafiante e exigiu da Amigos da Arte e sua equipe uma 

reformulacdo nos formatos da programacao do Teatro Sérgio Cardoso. Para uma primeira experiéncia 

em ambiente online, com novos formatos de producdo, reducdo de equipe entre outras adaptacdes, o 

resultado apresentado no referido programa é significativo. Ao decorrer do ano as metas de publico 

foram amplamente superadas, mesmo na incerteza do que seria possivel, as atividades propostas 

foram executadas virtuosamente. Foram quase 6800 pessoas em atividades presenciais e mais de 562 

mil visualizagGes em atividades online, mesmo com a paralisagdo do uso dos espacos do equipamento 

durante periodo consideravel do ano. O formato digital e online demonstrou-se possivel e desejavel, 

abrigando artistas, diversificando a programagado, atingindo novos publicos e tornando possivel a 

geracdo de renda no setor. 2020 foi desafiante, mas necessario para reinvencdo dos formatos de se 

fazer e difundir a arte. 

1.2. TEATRO MAESTRO FRANCISCO PAULO RUSSO — TEATRO ESTADUAL DE ARARAS (TEA) 

  

1.2. TEATRO MAESTRO FRANCISCO PAULO RUSSO — TEATRO ESTADUAL DE ARARAS (TEA) 
  

. Indicativo de ~~ ow: : 
Ng Agdo Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 
    12 Trim. 4 4 
  Apresentacées | Numero de 

7 de apresentacdes 22 Trim. 0) 0 

espetaculos/Ati| /Atividades 
  

32 Trim. 3 0               
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vidades Culturais 42 Trim. 3 7 

Culturais (Sala 
‘ ANUAL 10 11 

de espetaculo 

e/ou espacos ICM % 100% 

alternativos e 

adjacentes) ICM ANUAL 110% 

Indicativo de _. oo. , 
Previsdo Trimestral Realizado 

Resultados 

12 Trim. Minimo 744 859 

22 Trim. Minimo 0 0 

32 Trim. Minimo 558/3.000 0 

Numero total : . 
a. 42 Trim. Minimo 558/3.000 175 

de publico 

ANUAL Minimo 1860/6.744 1.034 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 55% 

Indicativo de _. oo. , 
Produt Previsdo Trimestral Realizado 
rodutos 

12 Trim. 0 0 

22 Trim. 0 0 

Numero de 32 Trim. 1 0 

Apresentacgoes | apresentacdes ; 
a 42 Trim. 3 5 

de /Atividades 

espetaculos/Ati Culturais ANUAL 4 5 

vidades 

3 Culturais em ICM % 100% 

parcerias (Sala 
: ICM ANUAL 125% 

de espetaculo 

e/ou espacos | Indicativo de oon. lizad 
alternativos e Resultados Previsado Trimestra Realizado 

adjacentes) 

12 Trim. Minimo 0 0 

22 Trim. Minimo 0 0 

Numero total 

de publico 32 Trim. Minimo 186/1.000 0 

558/3.000 : 
42 Trim. Minimo 4.372 1.848 
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744/4.000: 
ANUAL Minimo 1.848 

1.558 
  

ICM % 100% 
  

ICM ANUAL 118%         

No 42 trimestre houve uma retomada gradual no teatro. Dia 28 de novembro foi marcaco pela 

retomada de espetaculos com publico presencial no Teatro Maestro Francisco Paulo Russo, entrada 

gratuita e transmissdo ao vivo pela plataforma #CulturaEmCasa. Todos os espetaculos seguiram os 

protocolos sanitarios propostos pelos principais Grgdos de salide e as diretrizes do Governo do Estado 

de Sdo Paulo e da Prefeitura Municipal de Araras. 

Os destaques da programacdo foram a Sdo Paulo Companhia de Danca (SPCD) que teve como 

convidada a Companhia Estavel de Danga de Bauru, fazendo a estreia desta retomada. Em dezembro 

houve seis atividades gratuitas ligadas a companhia de Teatro Oficina Uzyna Uzona, do dramaturgo 

José Celso Martinez. Foram duas apresentacdes do espetaculo, seguidas por bate-papo virtual com o 

publico com o Zé Celso e duas oficinas. Houve uma programacao infantil de espetaculo e trés atividades 

em parceria com producdo independente. 

As atividades adicionais no 4° trimestre compensaram a nao realizacdo de atividades no 3° trimestre, 

garantindo um ICM anual de 110%, superando a meta anual estipulada, com 11 atividades. Em parceria 

foram realizadas 5 atividades, 1 (uma) a mais do que o planejado, gerando um ICM de 125% anual. A 

atividade adicional foi decorrente da transmissdo online do espetaculo presencial da SPCD, otimizando 

a infraestrutura existente e ndo havendo oneracdo do orcamento para tal. 

As atividades realizadas pela companhia Teatro Oficina, reconhecida internacionalmente pelo seu 

trabalho, tiveram, porém, pouca adesdo do publico no municipio, contrastando com o histérico de 

atividades do grupo em Sao Paulo em anos anteriores. Ainda que parte das atividades fossem 

compostas por bate-papos e oficinas, que de antemdo tinham previsdo de um publico mais reduzido, 

foi surpreendente a baixa adesdo do publico, que, a despeito do publico também reduzido por conta 

da pandemia, contrastaram com um resultado de publico mais razoavel das atividades em parceria. 

Por ocorrer no fim do ano, o publico escasso da programacao alternativa ndo pode ser compensado 

por melhores resultados em outras atividades, resultando, junto ao espetaculo infantil, em um ICM 

trimestral de 31% e um publico anual de 55,59%, num total de 1034 pessoas. 

O publico de parcerias foi de 1848, cumprido em 118% sobretudo pela compensacao do publico virtual 

(num total de 1147 visualizac6es), j4 que a média dos demais espetaculos também ficou ligeiramente 

abaixo (94%) da meta por espetaculo de 186 pessoas , confirmando o cenario dificil para as atividades 

presenciais no municipio (total de 701 em 4 atividades), nitidamente decorrente da pandemia, se 

16 
Rua Conselheiro Ramalho, 538 — Bela Vista — $Go Paulo — $P — [II] 3882-8080 

amigosdaarte.org.br [Fj © amigosdaartesp



amigos 
da arte 

considerarmos o bom desempenho histérico de apresentagdes de Stand Up e da SPCD no teatro, em 

anos anteriores. 

Registra-se que, com a composicdo da meta por dois indicadores, uma para o publico presencial (186 

pessoas) e outra para o publico virtual (1000 pessoas), para efeito de caélculo da meta e do respectivo 

ICM, foi somado o publico virtual previsto para 1 (uma) atividade e o publico presencial para as outras 

3 atividades, totalizando o publico minimo de 1588 para as 4 atividades previstas no ano. 

Vale ressaltar a necessidade de oferecer um repertério cultural diversificado ao publico no municipio, 

prerrogativa de um teatro publico, e a programacdo foi pensada com este objetivo, com oferta de 

producdo de carater alternativo, grande companhia consolidada como a SPCD e também programacdo 

de humor e producdo de carater mais comercial. Infelizmente, no contexto de pandemia e com poucas 

atividades realizadas, nado foi possivel equilibrar a variancia de publico entre as atividades. 

Devido pandemia, o teatro ficou fechado no 22 e 32 trimestre, retomando suas atividades somente no 

42 trimestre, com pouca adesdo do publico. No 12 trimestre, as metas foram superadas. Num resultado 

geral as metas de produtos foram todas alcancadas, sendo as de produto parcialmente alcancadas. 

1.3. CENTRO DE CULTURA, MEMORIA E ESTUDOS DA DIVERSIDADE SEXUAL — MUSEU DA 

DIVERSIDADE SEXUAL 

  

1.3. MUSEU DA DIVERSIDADE SEXUAL (MDS) 
  

      

  

  

      

        
                
  

. Indicativo de _. . . 
Ng Agdo Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. 1 2 

22 Trim. 2 4 

32 Trim. 2 4 

Numero de . 
Exposicdes Le 4° Trim. 2 5 

a exposicdées 
Temporarias na ANUAL 7 15 

9 sede 

CCDS/Exposigde ICM % 100% 

s Virtuais 
ICM ANUAL 214% 

Indicativo de _. oo. , 
Previsdo Trimestral Realizado 

Resultados 

12 Trim. Minimo 2.160 3.658 
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Numero total 22 Trim. Minimo 720 6.878 

de publico 
32 Trim. Minimo 2.400 3.912 

42 Trim. Minimo 2.400 2.428 

ANUAL Minimo 7.680 16.976 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 219% 

Indicativo de _- . . 
Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. 2 2 

22 Trim. 0 0 

32 Trim. 0 0 

Numero de : 
tae 42 Trim. 0 0 
itinerancias 

ANUAL 2 2 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 100% 

Indicativo de _. oo. , 
Itinerancias de | Resultad Previsdo Trimestral Realizado 

esultados 

10 exposicdes pelo 

interior e litoral 12 Trim. Minimo 2 2 

de Sado Paulo . a 
22 Trim. Minimo 0 0 

32 Trim. Minimo 0 0 
Numero de 

municipios 42 Trim. Minimo 0 0 

atendidos 
ANUAL Minimo 2 2 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 100% 

Indicativo de _. . . 
Previsdo Trimestral Realizado 

Resultados 

Numero total 12 Trim. Minimo 200 250 

de publico 2° Trim. Minimo 0 0 
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32 Trim. Minimo 0 0 

42 Trim. Minimo 0 0 

ANUAL Minimo 200 250 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 125% 

Indicativo de _. . . 
Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. Minimo 9 9 

22 Trim. Minimo 1 1 

32 Trim. Minimo 2 2 

Numero de : . 
. 42 Trim. Minimo 2 5 

atividades 

ANUAL Minimo 14 17 

ICM % 100% 

. ICM ANUAL 121% 
Acgoes 

11 j 
Educativas Indicativo de oo. ; 

Previsdo Trimestral Realizado 
Resultados 

12 Trim. Minimo 180 216 

22 Trim. Minimo 20 25 

32 Trim. Minimo 40 50 

Numero total : . 
na 42 Trim. Minimo 40 164 

de publico 

ANUAL Minimo 280 455 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 163% 

Indicativo de _. oo. , 
Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. 5 5 

12 AcGes Culturais . 
Numero 22 Trim. 3 5 

atividades 3° Trim. 5 6 

42 Trim. 5 7                   
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ANUAL 18 23 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 128% 

Indicativo de eo me . 
Previsdo Trimestral Realizado 

Resultados 

12 Trim. Minimo 240 245 

22 Trim. Minimo 144 2.348.271 

32 Trim. Minimo 1.920 3.127 

Numero total : a 
na. 42 Trim. Minimo 240 929 

de publico 

ANUAL Minimo 2.544 2.352.572 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 92475% 

Indicativo de eo. . 
Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. 25 25 

Numero de 
catalogacées/ 22 Trim. 0 289 

13 Manutencdo de higienizacoes, 32 Trim. 165 836 

reserva técnica acondicionam 
entos, reparos 42 Trim. 705 560 

e/ou 
ra ANUAL 895 1710 

digitalizagdo 

de obras de ICM % 100% 

acervo 

ICM ANUAL 191% 

Indicativo de eo we . 
Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

Disponibilizagdo . 
12 Trim. 0 0 

de plataforma 

de banco de 22 Trim. 0 289 
14 dados - Portal | Numero de 

de consulta - | disponibilizaca 3° Trim. 850 0 

; acervo o de fichas 4° Trim. 0 0 

proprio/cedido/ catalograficas 

outros ANUAL 850 289 

ICM % 100% 

20 
Rua Conselheiro Ramalho, 538 — Bela Vista — SGo Paulo — SP [Il] 3882-8080 

amigosdaarte.org.br [Fj © amigosdaartesp



amigos 

  

  

  

  

  

      

  

da arte 

ICM ANUAL 34% 

Indicativo de . . . 
Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. 0 0 

22 Trim. 0 0 
Plano de Elaboracdo e 

15 adequacdo as inicio de sh Trim. , ° 

normas SISEM implementaca A2 Trim. 0 1 
ode 

adequacao as ANUAL 1 1 
normas 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 100%             

No 42 trimestre o MUSEU DA DIVERSIDADE SEXUAL foi contemplado pelo Selo Municipal de Direitos 

Humanos e Diversidade pelo projeto Visibilidades LGBTQIA+!, iniciado em 2019 com o objetivo de 

potencializar as importantes efemérides de orgulho, celebracdo e consciéncia com acées e atividades 

disponiveis ao publico, promovendo o conhecimento da historia LGBTQIA+ mediante programacado 

especifica ao longo das efemérides, intervencdes de cunho educativo, intervencGes visuais no espacgo 

do Museu e publicacées nas redes sociais. O Selo reconhece que o Museu promove boas praticas e 

aces de inclusdo e promocao de direitos humanos e diversidade. 

O MUSEU DA DIVERSIDADE SEXUAL no 42 trimestre deu continuidade as exposicées digitais iniciadas 

no 22 trimestre, totalizando 4 exposicdes, e realizou uma exposi¢do adicional. A primeira exposicado, 

Queerentena, foi disponibilizada a partir de 25 de maio no site do Museu. A partir de 14 de junho houve 

mais 1 (uma) exposicdo com 3 diferentes formas de visualizacdo e disposicdo de seu conteudo: 

Queerentena, Queerentena Inspira e Queerentena Expira, na plataforma Google Arts and Culture, com 

nova forma de apresentacdo, disponibilizacdo de informacées e navegacgdo. Na mesma data foram 

disponibilizadas duas outras exposigdes: Cartazes da Parada do Orgulho LGBT+ e Orgulho Ocupa a Rua, 

com fotografias da Parada LGBT, inspirada na mostra Com Muito Orgulho!, de 2018. Ecom inauguracado 

em 28 de outubro foi realizada a exposicdo A Luta Amada — Movimentos LGBTQIA+ desde Stonewall, 

em parceria com o Goethe Institut. Esta ultima foi uma exposicdo realizada presencialmente no espaco 

do parceiro, vista a impossibilidade de realiza-la na sede do Museu, ainda fechada devido a passagem 

do Metré Republica onde se localiza estar interditada devido a pandemia. Previa-se apenas a 

exposicdo de fotografias e a Queerentena através do site do Museu, mas os recursos tecnoldgicos e 

humanos disponibilizados pela parceria com o Google Arts And Culture possibilitaram a realizagdo de 

duas exposicGes adicionais, e a parceria com o Goethe Institut viabilizou a exposicdo presencial, 

mediante a economia de recursos e recursos do parceiro, garantindo um ICM trimestral de 250% e 

anual de 219%. 
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As exposicées apresentaram um bom resultado de visualizacdes ao longo do ano, com um ICM anual 

de 219%. E possivel considerar que a ampla superacdo seja decorrente da manutenco de 4 exposicdes 

virtuais ao longo do 2°, 3° e 4° trimestres, além da exposicdo presencial aberta no 4° trimestre, frente 

as duas inicialmente projetadas. Sendo uma meta minima de resultado, o aumento de publico nao 

exigiu recursos adicionais aos previstos, ndo onerando o cumprimento de outras metas. 

Em relacdo as metas de itinerdncias, ndo houve atividades previstas nem realizadas no 4° trimestre, 

considerando o cenario imposto pela pandemia. O cumprimento da meta anual foi obtido mediante as 

atividades realizadas no 1° trimestre. 

Ressalta-se a realizacdo da parceria com o Memorial da Resisténcia, para a realizacdo da exposicdo 

“Orgulho e Resisténcias: LGBT na Ditadura”, uma que mostra fez um recorte sobre as relacGes entre 

autoritarismo e diversidade sexual e de género para a qual o Museu da Diversidade Sexual realizou 

empréstimo de itens de seu acervo e auxiliou na curadoria, sem despesas para o Contrato de Gestdo e 

nao contabilizada em meta. 

Em Agées Educativas, a meta para o 4° trimestre foi atingida, mediante a realizacdo de 05 mediacdes 

virtuais integradas, entre mediacdes agendadas e a série de atividades Chega Mais, voltada para 

articulacdo, acolhimento, engajamento e reaproximacdo entre MDS e comunidades LGBTQIA+ diante 

do contexto de pandemia. O ICM trimestral de atividades foi de 250%, mediante eficiéncia e economia 

dos recursos do Museu. O publico total foi de 164 pessoas, um ICM trimestral de 410%. O percentual 

de superacdo é significativo, mas por se tratar de atividade para poucas pessoas e a realizagdo de mais 

do dobro de atividades previstas no plano de metas, resulta da participagdo de poucas pessoas a mais 

do que a previsdo de 20 pessoas por atividade, sobretudo na mediacdo agendada. O ICM anual foi de 

163%, garantindo um resultado satisfatério das ag¢des em ambiente online. 

Nas AcGes Culturais do 4° trimestre houve 4 lives do “Laboratdrio de memorias: Prdaticas de arquivos 

para pessoas LGBT+”, em parceria com a Casa 1, a conversa +Orgulho 2020, com os organizadores de 

associacées militantes da causa LGBTQIA+ em comemoracdo aos 72 anos da Declaracdo Universal dos 

Direitos Humanos, entre outras lives, totalizando 07 de acées culturais, duas a mais do que o previsto, 

totalizando um ICM trimestral de 140% e um ICM anual de 128%, com superacdo de meta viabilizada 

sempre mediante a otimizacdo do trabalho da equipe e recursos do Museu, além do estabelecimento 

de parcerias. 

Em relacdo ao publico das Acdes Culturais, o ICM do trimestre foi de 387% e 92.475% no ano. Todas as 

acées culturais virtuais tiveram publico superior a média minima por atividade projetada inicialmente, 

mas com variacdo significativa entre elas. No 4° trimestre essa variacdo ficou entre 57 e 402 

visualizagdes, considerando acées focadas em publicos mais circunscritos, como as acdes do 

Laboratorio de Memorias, voltadas para pessoas interessadas na discussdo dos arquivos lgbt, e acdes 

envolvendo um publico resultado de articulacdes mais amplas, como no caso da live MaisOrgulho2020, 

promovendo a interseccdo entre o debate académico, o ativismo e as politicas publicas. Vale ressaltar 

que as atividades virtuais foram iniciadas e testadas ao longo dos 3 trimestres de pandemia neste ano, 

22 
Rua Conselheiro Ramalho, 538 - Bela Vista — SGo Paulo — SP [Il] 3882-8080 

amigosdaarte.org.br [Fj © amigosdaartesp



amigos 
da arte 

explorando os formatos, temas e publicos. Sendo a experimentacdo necessaria, ndo era possivel prever 

os otimos resultados das atividades realizadas. 

No ano, vale ressaltar ainda os dtimos resultados da programacdo especial do Més da Visibilidade e 

Orgulho Lésbico, em agosto, com 2.475 visualizacdes em 5 atividades. Além do principal responsavel 

pelo resultado anual extradrdinario, a acdo #Orgulho de Ser junto ao canal do Youtube da Google Brasil, 

que veiculou video da acdo que projetou imagens do acervo do MDS na cidade, celebrando o dia em 

que aconteceria a 242 Parada LGBTQIA+ de Sado Paulo. O resultado foi condizente a representatividade 

do parceiro no cenario digital e da Parada LGBT de Sado Paulo, de representatividade mundial, sendo 

responsavel por mais de 2,3 milhédes de visualizagdes e 99% do resultado anual. 

Em relacdo ao relatério do 3° trimestre, cabe retificar a informacgdo apresentada. Foram 5 acées 

realizadas no 22 trimestre, totalizando um publico de 2.348.271, tal como informado no 22 trimestre. 

O relatério do 3° trimestre equivocadamente mostrou resultados diferentes, omitindo o publico virtual 

de uma das acGes. A informacdo correta 6 retomada neste relatorio. 

Houve também a ampla superacdo da meta de Manutencéo de reserva técnica, com 1710 acdes de 

catalogacdo no ano de 2020, alcancando um ICM trimestral de 79% e resultando num ICM anual de 

191%. O 3° trimestre ja havia antecipado metas do 4° tri, por isso a realizagdo mais baixa do que a meta 

neste trimestre. O incremento das acGes no resultado anual deve-se a impossibilidade de ser cumprida 

a meta de disponibilizacdo de fichas catalograficas ao publico, além daquelas efetuadas no 2° trimestre, 

de forma que os esforcos puderam se concentrar nesta atividade. 

A meta de Disponibilizacgao de plataforma de banco de dados nao pode ser cumprida na integralidade. 

Prevista para terem acées realizadas no 3° e 4° trimestre, foram realizadas 289 disponibilizagdes ainda 

no 2° trimestre, no 4ambito da disponibilizagdo de obras no Google Arts and Culture. A intensificacdo 

da catalogacgao no 3° trimestre trouxe impeditivos técnicos para essa disponibilizacdo das demais fichas 

ao publico, ndéo previstos inicialmente, devidos a necessidade de checar a autenticidade dos 

documentos e seus direitos autorais, se precavendo ao 6nus de direitos autorais que poderiam ser 

causados. Desta forma, fez-se necessdrio seguir na catalogacdo do arquivo existente para, no futuro, 

desenvolver esse trabalho técnico adicional ja com um conjunto mais amplo de obras, tendo mapeadas 

as dificuldades impostas, visando a disponibilizacdo de dos itens a sociedade civil, em uma descricdo 

mais minuciosa da documentacdo salvaguardada pelo Museu da Diversidade Sexual. De forma que a 

superagdo em uma das metas decorre, de certa forma, do nado atingimento de outra, dado o foco do 

trabalho da equipe. 

A partir das exig@ncias e recomendacGes para serem seguidas, foi possivel dar inicio ao Plano de 

adequacao as normas SISEM. Dentro do plano de acdo tracado pela instituicdo para o atendimento a 

meta de elaboracdo e inicio de implementacdo de adequacdo as normas do SISEM, houve a ampliacdo 

do corpo funcional do Museu, com a contratacdo de profissional exclusivo para o trabalho com acervo, 

além da contratagdo, em modo de consultoria, de musedloga, que vem desenvolvendo justamente o 

trabalho de mapeamento e solucGes para as adequacdes necessdarias ao SISEM, como o 
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desenvolvimento do regime interno, a elaboracdo da politica de acervos, o plano de segurang¢a para os 

acervos e a atualizacdo dos inventarios do patriménio museoldgico da instituicdo. Logo, o ICM 

correspondente a meta do trimestre é de 100%. 

Apesar do ano desafiador, o MUSEU DA DIVERSIDADE SEXUAL conseguiu integrar-se ao ambiente 

virtual de forma satisfatéria. 2020 foi percebido pelo Museu da Diversidade Sexual como uma 

oportunidade de expandir para além das paredes do Museu, invadiu as telas com uma programacdo 

variada, ampliando alcance de publico e pautando o ano todo as acdes, discussGes acerca do 

movimento LGBTQIA+. 

Il - EIXO 2: DESCENTRALIZACAO E CIRCULAGAO CULTURAL 

  

  

  

    
  

  

        
      
  

  

  

                
  

2.1. VIRADA SP 

2.1. VIRADA SP (VSP) 

. Indicativode |  — _ , 
Ng Agdo levisdo Trimesti Realizado 

Produtos 

12 Trim. Minimo 27 27 

22 Trim. Minimo 0 0 

Numero de 32 Trim. Minimo 14 55 

apresentagoes | yo Trim, Minimo 126 150 
/Atividades 

Culturais ANUAL Minimo 167 232 

. ICM % 100% 
Apresentacgoes 

16 artisticas/Ativid ICM ANUAL 139% 

ades Culturais 

Indicativo de _. . . 
Previsdo Trimestral Realizado 

Resultados 

12 Trim. Minimo 1 1 

Numero de 22 Trim. Minimo 0 0 
municipios 

participantes 32 Trim. Minimo 1 1 

42 Trim. Minimo 9 9 
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ANUAL Minimo 11 11 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 100% 

Indicativo de _. oo. , 
Previsdo Trimestral Realizado 

Resultados 

12 Trim. Minimo 38.205 38.500 

22 Trim. Minimo 0 0 

32 Trim. Minimo 14.000 100.000 

Numero total : . 
na 42 Trim. Minimo 75.600 311.889 

de publico 

ANUAL Minimo 127.805 450.389 

ICM % 100,00% 

ICM ANUAL 352%         
  

O 42 trimestre foi marcado pelo resultado da Chamada Publica para municipios para o programa 

ViradaSP Online e pela realizacdo de 06 viradas, contemplando 09 municipios. As edicdes da Virada SP 

Online resultaram de parcerias estabelecidas entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a 

Amigos da Arte e os municipios selecionados. 

Apos a Virada SP de Ilha Solteira, selecionada na chamada publica de 2019 e realizada presencialmente 

em marco, houve a realizacdo da Virada SP Online de Salto, em agosto, municipio também selecionado 

em 2019, transferindo para o ambiente virtual o evento que foi cancelado a véspera em marco, devido 

ao estado de calamidade publica. Com a impossibilidade de realizar o evento presencialmente, a 

Amigos da Arte junto a SEC reformularam a Virada SP para o formato virtual, de modo a manter o 

evento em 2020 e celebrar a forca da cena cultural do interior do estado de Sado Paulo, promover a 

difusdo cultural para o publico dos municipios locais e fortalecer a cadeia produtiva da cultura. 

O 4° trimestre iniciou com a ViradaSPOnline Vale do Futuro, com uma edicdo especial realizada em 

parceria com os municipios de |poranga, Registro, Apiai e Eldorado, selecionados em 2020 a partir de 

chamada publica especifica para a regido lancada em dezembro de 2019. Seguiram-se entdo a 

realizacdo de outros 5 eventos em parceria com os municipios de Marilia, Rio Grande da Serra, Santa 

Barbara D'Oeste, Aracatuba e Caraguatatuba, estes todos ja selecionados na chamada publica 2020. 

A chamada de 2020 obteve a inscricdo de propostas de 34 municipios e selecionou ao todo 16 destes, 

automaticamente reconhecidos como Capital Cultural e integrantes da Rede de Capitais Culturais do 

Estado de Sao Paulo. Os 11 municipios ndo contemplados com eventos em 2020 terdo a realizacdo no 

1° trimestre de 2021. 
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Valorizando os aspectos culturais de cada municipio, a #ViradaSPOnline apresenta artistas, 

personagens, peculiaridades e pontos turisticos das cidades, alam de uma programacao artistica de 

peso. 

Houve também a final do Concurso de Viola Caipira do programa Revelando SP, transmitida ao vivo do 

Teatro Sérgio Cardoso, dentro da programacdo da #ViradaSPOnline realizada em parceria com o 

municipio de Santa Barbara D’Oeste. Ena #ViradaSPOnline de Caraguatatuba foi realizada a final do 

Concurso de Batalhas de Rima, integrante do programa Apoio a Cultura Negra, Outras Etnias e Artes 

Urbanas, também transmitida a partir do Teatro Sérgio Cardoso. Estas atividades estado contabilizadas 

apenas nos seus respectivos programas, mas integraram e valorizaram a programacgdo da 

#ViradaSPOnline. A experiéncia da integracdo de outros programas na #ViradaSPOnline potencializou 

o publico, a visibilidade e a audiéncia de todos os programas, veiculados na _ plataforma 

#CulturaEmCasa. Foi relevante para a experiéncia dos participantes dos concursos compartilhar o palco 

eo evento com grandes nomes da musica. 

O 42 trimestre foi encerrado desta forma com todas as metas alcancadas, tendo sido o publico 

amplamente superado. No que diz respeito ao numero de apresentacédes/atividades culturais, foram 

realizadas 150 atividades frente a uma meta de 126, resultado proporcionado pela otimizacado de 

recursos e pela producdo de conteudos locais como entrevistas a personalidades. Em relacdo a meta 

de publico, com um numero total de mais de 311 mil visualizacdes, o resultado do ICM trimestral foi 

de 412%, impulsionado sobretudo pela #ViradaSPOnline Vale do Futuro, que sozinha foi responsavel 

por 232 mil visualizacdes. Com os recursos previstos para 4 municipios, uma programacdo de peso e 

dotada de ineditismo e uma divulgacdo regional intensificada, este evento por si sd superou 

amplamente a média dos demais eventos online do 4° trimestre, tendo um publico quase 2,8 vezes 

maior do que as visualizac6es somadas dos 5 demais eventos. 

O resultado anual de publico, com um ICM de 352%, foi assim amplamente influenciado pelo resultado 

da Virada do Vale e também da de Salto, em decorréncia do carater ineditismo da agdo em ambiente 

online e também do volume de investimento, em padrdo estabelecido pelas chamadas de 2019 

superior as chamadas de 2020. Vale ressaltar que ndo havia série histérica anterior para o publico 

online, prdéprio do programa, para que seja possivel tracar um perfil adequadodo comportamento do 

publico. E nota-se também que houve eventos com resultado de publico mais proximo da meta minima 

estabelecida, com pouco mais de 10 mil pessoas, ndo ultrapassando 127%. Sendo meta de resultado, 

a superacdo também nao implicou em despesas adicionais as previstas no programa. 

Apesar do cenario atipico que resultou numa reformulacdo do programa, inaugurando-o em um 

ambiente totalmente digital e online, a #ViradaSPOnline conseguiu criar condicdes para um acesso 

ampliado da populacdo a bens e processos artisticos culturais, ampla difusdo da producdo artistica dos 

municipios selecionados, contribuiu para a formacdo do publico e o incremento do repertorio artistico- 

cultural, promoveu impacto positivo para o desenvolvimento social, humano e econémico das regides 
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e municipios do Estado de Sao Paulo, contemplou municipios com portes populacionais e econémicos 

diversificados e promoveu a divulgacdo do municipio e sua cultura no ambiente digital. Dessa forma, 

os resultados apresentados do ano de 2020 que diz respeito a esse programa foram satisfatdrios. 

2.2. CIRCUITO SP 

  

2.2. CIRCUITO SP (CSP) 
  

    
  

  

  

      
  

    
  

  

  

  

  

      
  

    
  

  

  

  

                
  

. Indicativo de _. . . 
Ng Agdo Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. Minimo 6 6 

22 Trim. Minimo 0 0 

Numero de 32 Trim. Minimo 24 0 

apresentagoes | go Trim, Minimo 37 73 
/atividades 

culturais ANUAL Minimo 67 79 

ICM % 100,00% 

ICM ANUAL 118% 

Indicativo de _. . . 
Previsdo Trimestral Realizado 

Resultados 

12 Trim. Minimo 6 6 

Apresentacdes 22 Trim. Minimo 0 0 

17 artisticas/Ativid ot rs 
ades Culturais 32 Trim. Minimo 24 0 

Numero de : . 
an 42 Trim. Minimo 15 45 

municipios 

ANUAL Minimo 45 46 

ICM % 100,00% 

ICM ANUAL 102,22% 

Indicativo de _. oo. , 
Previsdo Trimestral Realizado 

Resultados 

12 Trim. Minimo 1.710 2.718 

Numero total 22 Trim. Minimo 0 0 

de publico 3° Trim. Minimo 0 0 

42 Trim. Minimo 1.830 1631 
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ANUAL Minimo 3.540 4.349 
  

ICM % 100,00% 
  

ICM ANUAL 123%         

No 42 trimestre apos uma reformulagdo do programa o Circuito SP e ampla negociacdo com os 

municipios parceiros, foi possivel migrar sua programacdo para o ambiente digital e cumprir as metas 

estabelecidas no 132 aditivo, estas j4 adequadas a impossibilidade de realizacdo de atividades em 

parceria por parte dos 60 municipios selecionados em chamada de 2019 para a realizacdo de eventos 

presenciais em 2019 e 2020. 

No 4° trimestre foram gravados os conteudos de 73 apresentacdes culturais junto a 45 municipios, com 

transmissdo iniciada na plataforma #CulturaEmCasa em 2020, com 11 conteudos, privilegiando os 

artistas e/ou espacos locais como forma de valorizar e difundir a produgdo cultural da regido e 

mantendo as prefeituras como participes na realizacdo das atividades do Circuito SP. Os demais 

conteudos serdo transmitidos no inicio de 2021. Também no inicio de 2020 poderao, a critério da SEC, 

e condicionada a viabilidade do parceiro, ser atendidos os demais municipios que ndo puderam realizar 

as atividades em 2020. Ressalta-se que destas 73 atividades, 5 foram gravadas a partir de 

apresentacgdes abertas ao publico, ainda com presenca bastante timida, de 36 pessoas em média. 

No geral, as metas anuais foram atingidas ou superadas. No 4° trimestre, um numero de apresentacdes 

e municipios maior do que o previsto aconteceu sobretudo em decorréncia da pendéncia do 32 

trimestre, explicando o ICM trimestral de 197% e 300% respectivamente. A realizagdo de algumas 

atividades adicionais em relacdo ao previsto foram possiveis mediante o empenho das prefeituras 

parceiras, viabilidade no contexto da pandemia ndo garantida no momento do estabelecimento das 

metas e otimizacdo de recursos do programa. O ICM anual de atividaces foi de 118% e de municipios 

102%, havendo portanto variacdes positivas e dentro de margem razoavel. 

O ICM trimestral de publico ficou em 89%, sendo necessdrio ressaltar o ineditismo da acdo online ea 

consequente inexisténcia de série histérica de resultado, além do fato de que parte das veiculagdes de 

conteudo foram transferidas para 2021 para o melhor aproveitamento da difusdo e disponibilizacdo 

ao publico. Apesar desse resultado trimestral, ainda assim o ICM anual foi de 123%, superando a meta, 

resultado do bom desempenho de publico no 1° trimestre. O publico previsto em meta para o primeiro 

trimestre considerou a média das atividades realizadas em 2019 com reducdo de margem de 5%. De 

forma que o resultado acima do previsto para o trimestre pode ser explicado pelo porte dos municipios 

atendidos (predominantemente acima de 100 mil habitantes, perfil que no quadro geral dos 60 

municipios que participam do programa responde por apenas 27% do total de municipios frente a 47% 

dos municipios com menos de 20 mil habitantes), bem como pelo porte das acdes que iniciaram a 

programacdo do ano, todas com grande apelo de publico. 
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O programa atingiu seu objetivo no ano quanto a difusdo artistico-cultural descentralizada no estado 

de Sdo Paulo, por meio da circulacdo de apresentacées diversificadas, de artistas e grupos com 

comprovada relevancia em municipios de todas as macrorregides, com portes populacionais e 

econémicos diversificados, em parceria com as prefeituras municipais. 

2.3. MAPA CULTURAL PAULISTA 

No houve atividades previstas em 2020. 

Ill - EIXO 3 — FESTIVAIS ARTISTICOS E APOIO A EVENTOS CULTURAIS 

3.1. SEMANA GUIOMAR NOVAES 

  

3.1 SEMANA GUIOMAR NOVAES (SGN) 
  

    

  

  

  

  

        

      
  

                  
  

. Indicativo de _. oo. , 
Ng Agdo Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. Minimo 0 0 

22 Trim. Minimo 0 0 

Numero de 3° Trim. Minimo 20 0 
apresentacdes 

/Atividades 42 Trim. Minimo 0 47 

artisticas .. 
. ANUAL Minimo 20 47 

selecionadas 

ICM % 100% 

Apresentacées 
GQ 

18 artisticas/Ativid ICM ANUAL 235% 

ades Culturais Indicativo de - 

Previsdo Trimestral Realizado 
Produtos 

Indicativo de _. oo. 
Previsdo Trimestral 

Resultados 

12 Trim. Minimo 0 0 

Numero total : . 
aoa 22 Trim. Minimo 0 0 

de publico 

32 Trim. Minimo 20.000 0 
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42 Trim. Minimo 0 61.564 

ANUAL Minimo 20.000 61.564 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 308% 

Indicativo de _ 2. 
Indicativo de Resultados Previsdo Trimestral 

Resultados 

12 Trim. Minimo 0 0 

22 Trim. Minimo 0 0 

Numero de 32 Trim. Minimo 0 0 
apresentacdes 

/atividades 42 Trim. Minimo 0 0 

culturais para .. 
ANUAL Minimo 0 0 

estudantes 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 0% 

Apresentacées 

isti ivid| Indicativo de 
19 artisticas/Ativid Previsdo Trimestral Realizado 

ades Culturais | Resultados 

para estudantes . . 
12 Trim. Minimo 0 0 

22 Trim. Minimo 0 0 

32 Trim. Minimo 0 0 

Numero total : . 
42 Trim. Minimo 0 

de estudantes 

ANUAL Minimo 0 0 

ICM % 100% 0 

ICM ANUAL 0% 0               

A Semana Guiomar Novaes de 2020 teve um formato diferenciado, previu o desenvolvimento 

majoritario de suas atividades a partir de um Concurso de Piano, estabelecido mediante chamada 

publica. A chamada ficou aberta para inscric¢do de 09/09/2020 a 06/10/2020 e previa a selecdo e 

premiacdo de pianistas do Estado de Sdo Paulo. As performances selecionadas integraram a 

programacdo da 432 Semana Guiomar Novaes, que aconteceu presencialmente no Theatro Municipal 

de Sao Jodo da Boa Vista, de 24 a 31 de outubro de 2020 e com transmissdo ao vivo na Plataforma 

#CulturaEmCasa. 
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Para participar o pianista enviou um video contendo performance solo, nas categorias piano erudito 

ou piano popular, demonstrando sua capacidade e qualidade técnica enquanto instrumentista, além 

das informac6des e documentac6es solicitadas na inscricdo online. Foram selecionados 20 pianistas, 10 

em cada categoria, que receberam uma primeira premiacdo e ficaram aptos a participar de votacdo 

popular online, na qual o video do pianista mais votado em cada categoria recebeu o prémio do 

publico, além da final durante a 432 Semana Guiomar Novaes, no qual foram premiados os trés 

melhores pianistas do Estado de Sdo Paulo em cada categoria, por juri especializado. 

Foram 102 artistas de 48 municipios e de 11 regiGes administrativas inscritos, sendo 37 inscritos da 

Capital e 65 inscritos de fora da Capital do Estado de Sao Paulo. 

A 432 Semana Guiomar Novaes cumpriu com as 20 atividades selecionadas previstas na meta e teve, 

em decorréncia, 40 apresentacdes, sendo estas a apresentacdo na final presencial e a apresentacdo 

gravada para a votacdo popular, sendo, portanto, duas por candidato. Além destas, foram realizadas 

outras 7 apresentacdes, entre danga, coral e outras apresentacdes musicais. A meta considerou apenas 

os 20 selecionados, mas a Semana ja previa recursos para a dupla apresentacdo destes, além da 

programacdo adicional, sendo desta forma lancadas as 47 apresentacdes no quadro de resultados, e 

implicando em um ICM trimestral de 235% sem qualquer impacto orcamentario para o programa. 

O publico presencial foi de 1.176 pessoas e o virtual de 60.378 visualizacées, garantindo um ICM de 

308%. Considerando-se o publico total o resultado das 47 atividades realizadas, o resultado de publico 

efetivamente registraria um percentual de 130% da meta se fossem projetadas 1.000 visualizacdes por 

atividade. A votacdo popular demonstrou ser um importante instrumento de mobilizacdo do publico, 

sendo responsavel por quase 60% das visualizacdes e impactando significativamente a superagdo da 

meta. 

A superacdo da meta nado impactou a programacdo orcamentaria prevista. De forma satisfatéria prova 

o sucesso do formato presencial e online e a estratégia adotada com o concurso, que repaginando o 

evento, potencializou o engajamento do publico. 

3.2. FESTIVAL PAULISTA DE CIRCO 

  

3.2. FESTIVAL PAULISTA DE CIRCO (FPC) 

Indicativo de 
  

  

    

  

  

                  

Ng Agdo Previsdo Trimestral Realizado 
Produtos 

Numero de 12 Trim. Minimo 0 0 

apresentagoes| = 22 Trim. Minimo 0 0 
Apresentacées | /Atividades 

20 artisticas/Ativid culturais 32 Trim. Minimo 0 0 

ades Culturais | (Apresentagde : . 
. 42 Trim. Minimo 140 198 

s realizadas 

pela APAA - ANUAL Minimo 140 198 
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exclui as ICM % 100% 

apresentacdes 

para ICM ANUAL 141% 
estudantes) 

Indicativo de _. oo. , 
Previsdo Trimestral Realizado 

Resultados 

Numero total 12 Trim. Minimo 0 0 

de publico 
aa 22 Trim. Minimo 0 0 

(publico 

apresentagoes | — 30 Trim, Minimo 0 0 
/atividades 

culturais APAA 42 Trim. Minimo 0 0 

- exclui publico 
ANUAL Minimo 0 0 

de 

apresentacdes ICM % 100% 

para 

estudantes) ICM ANUAL 0% 

Indicativo de _. oo. , 
Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. Minimo 0 0 

22 Trim. Minimo 0 0 

Numero de | 39 Trim. Minimo 0 0 
Oficinas 

culturais, 42 Trim. Minimo 50 67 

Palestras e _, 
Workshops ANUAL Minimo 50 67 

Oficinas 

culturais, ICM % 100% 

21 Palestras e ICM ANUAL 134% 
Workshops 

para estudantes| Indicativo de oe. . 
. Previsdo Trimestral Realizado 

e afins Resultados 

12 Trim. Minimo 0 0 

22 Trim. Minimo 0 0 

Numero total | 39 Trim. Minimo 0 0 
de 

participantes 42 Trim. Minimo 0 0 

ANUAL Minimo 0 2.646 

ICM % 100% 
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| | | ICM ANUAL - 
  

O Festival Paulista de Circo em 2020 também teve seu formato repaginado para a adaptacdo ao 

ambiente virtual. A partir de uma chamada publica para artistas circenses que obteve 383 propostas 

artisticas de 54 municipios e de 11 regides administrativas, foram selecionados 272 numeros, oficinas, 

e espetaculos de companhias de repertorio e circos itinerantes para o desenvolvimento de contetdos 

audiovisuais para o festival. 

Tendo havido 3 desisténcias de participacdo entre os selecionados nas categorias companhias de 

repertdrio, circos e itinerantes e numeros, foram gravadas 198 apresentacdes, gerando um ICM de 

141%. Foram ainda realizadas a gravacdo de 67 oficinas, tendo tido 4 desist@ncias entre os 

selecionados, proporcionando um ICM trimestral e anual de 130%. A superacdo em ambos os 

indicadores se deveu sobretudo as poucas desisténcias de participacdo, previstas em maior numero 

considerando o ineditismo dessa forma audiovisual como produto cultural para o setor e as 

dificuldades impostas pela pandemia. Nao houve impacto no orcamento, considerando que este foi 

planejado em consideracdo ao numero de selecionados, havendo saldo na rubrica de programacdo do 

programa em decorréncia das desisténcias. 

Nao houve meta de publico prevista para o programa, considerando a realizacdo da transmissdo e 

disponibilizagdo ao publico dos conteddos produzidos somente em 2021. Mas foi possivel realizar, em 

21 de dezembro de 2020, uma transmissdo de lancamento do Festival de Circo Online de Sado Paulo na 

Plataforma #CulturaEmCasa, com mostra de 10 das atividades produzidas. O publico atingido 

diretamente nesta transmissdo foi de 2646 visualizacdes. Ndo houve impacto na execucdo 

orcamentaria do programa, tendo sido a transmissdo realizada mediante a otimizacdo dos recursos 

existentes. 

3.3. FESTIVAL DA CULTURA TRADICIONAL PAULISTA — “REVELANDO SP” 

  

3.3. REVELANDO SP (RSP) 
  

Indicativo de 

  

    

  

  

                

Ng Agdo Previsdo Trimestral Realizado 
Produtos 

12 Trim. Minimo 0 0 
Numero de 

apresentacdes 22 Trim. Minimo 0 0 

22 Atividades no _ |/exposicées/of 3° Trim. Minimo 0 0 

Festival icinas/cursos/ 

mentorias etc. 42 Trim. Minimo 288 412 

selecionadas. 
ANUAL Minimo 288 412 
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ICM % 100% 

ICM ANUAL 143% 

Indicativo de _. oo. , 
Previsdo Trimestral Realizado 

Resultados 

12 Trim. Minimo 0 0 

22 Trim. Minimo 0 0 

32 Trim. Minimo 0 0 

Numero total : . 
na 42 Trim. Minimo 0 36.001 

de publico 

ANUAL Minimo 0 36.001 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 0 

Indicativode |  — _ , 
levisdo Trimesti Realizado 

Resultados 

12 Trim. Minimo 0 0 

22 Trim. Minimo 0 0 

Municipios 32 Trim. Minimo 103 0 
23 wo. Numero de 

participantes 
municipios 42 Trim. Minimo 0 138 

inscritos 
ANUAL Minimo 103 138 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 134%           

Com o imperativo de adaptacdo para o ambiente digital deste tradicional encontro da cultura popular 

paulista, o Revelando SP em 2020 desenvolveu suas atividades a partir de tr€és chamadas publicas: 

Revelando SP Online, Programa de Capacitacdo Revelando SP e Concurso de Viola Caipira Revelando 

SP. Lancadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa em 09 de setembro, tiveram inscricdes até 

o dia 06 ce outubro de 2020. 

O Revelando SP Online obteve 335 propostas de 79 municipios e de 15 regides administrativas, com 

302 selecionados, todas as inscricdes foram de municipios de fora da Capital do Estado de Sao Paulo. 

O programa consiste em uma programacdo de videos em que os municipios paulistas se fazem 

representar através suas tradicGes culturais, com registros documentais de artesdos, culinaristas, 

mestres e manifestacdes populares. Foram produzidos 293 videos, tendo em vista 9 desisténcias de 
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participagdo. Nao houve meta de publico prevista para o programa, considerando a realizacdo da 

transmissdo e disponibilizacdo ao publico dos conteudos produzidos somente em 2021. Mas foi 

possivel realizar, em 20 de dezembro de 2020, uma transmissdo de langamento do RevelandoSP Online 

na Plataforma #CulturaEmCasa, com mostra de 12 das atividades produzidas, com um publico de 1197 

visualizacdes. As demais atividades serado veiculadas na plataforma #CulturaEmCasa a partir de janeiro 

de 2021. 

Ja o Programa de Capacitacdo Revelando SP recebeu 66 propostas de 28 municipios e de 12 regides 

administrativas, tendo sido selecionadas 60 propostas. Com atividades no periodo de 01 a 11 de 

dezembro de 2020, teve a participagdo de 55 artesdos e culinaristas em mentorias e 3 palestras, 

visando qualificar e colaborar para o desenvolvimento da atividade econémica e da sustentabilidade 

de seus negocios. Esses agentes sdo responsaveis pela producdo e comercializacdo de produtos de 

origem artesanal que tem como base a valorizacdo e promocao das tradicdes culturais dos municipios 

e regides do Estado de Sdo Paulo. O formato das mentorias alternou atividades em grupo e individuais, 

que seguiram trés trilhas tematicas centrais, de acordo com a demanda a ser aprimorada: Produto, 

Marketing e Digitalizacgdo ou Gestdo do Negdcio. O programa também ofereceu uma palestra para 

gestores, realizada no dia 07 de dezembro. Ao todo, as 4 palestras, disponibilizadas na plataforma 

#CulturaEmCasa, tiveram 856 visualizacdes. 

O Concurso de Viola Caipira Revelando SP teve 128 inscricdes de 75 municipios e de 14 regides 

administrativas. Para participar, cada violeiro enviou um video contendo uma performance solo que 

demonstrasse a sua capacidade e qualidade técnica enquanto instrumentista. Foram selecionados 50 

violeiros, que receberam uma primeira premiacdo e ficaram aptos a participar da votacdo popular 

online, na qual o video do violeiro mais votado recebeu o prémio do publico. Os 10 violeiros mais bem 

pontuados participaram, adicionalmente, de um evento final, no qual foram premiados os trés 

melhores violeiros do Estado de Sdo Paulo por juri especializado. A final ocorreu no palco do Teatro 

Sérgio Cardoso, com transmissao online na plataforma #CulturaEmCasa durante a ViradaSPOnline de 

Santa Barbara D’Oeste, totalizando 3.000 visualizacées. Os videos da votacdo popular totalizaram 

30.948 visualizac6es, mostrando ser um sucesso de engajamento e mobilizacdo de publico. 

Para efeito de contabilizacdo total das 412 atividades no programa, foram consideradas os 293 videos 

do Revelando SP Online, as 4 palestras e 55 mentorias do Programa de Capacitacdo, os 50 videos da 

votacdo popular e as 10 apresentacdes finais dos melhores violeiros na final do Concurso de Viola 

Caipira Revelando SP. A meta havia considerado uma margem de desisténcia entre os selecionados, o 

que ndo ocorreu e garantiu os bons resultados e a ampla superacdo da meta de atividades do 

programa, que registrou um ICM de 143%. 

Ao todo foram 138 municipios participantes do programa, seja mediante a parceria no Revelando SP 

Online e Programa de Capacitacdo, seja mediante um violeiro inscrito através de chamada para 

artistas, garantindo uma ampla capilaridade das acdes e um ICM de 134%, superando a meta de 16% 

do total de municipios paulistas alcancados. A composicdo das trés diferentes estratégias, mediante 

distintas chamadas publicas, para atendimento aos objetivos do programa, certamente influiu no 

resultado, sobretudo se consideradas as dificuldades de inscricdo dos municipios nas chamadas em 
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setembro, coma sobrecarga de trabalho imposta pela implantacdo da Lei Aldir Blanc pelas prefeituras, 

o cenario politico volatil do periodo eleitoral e as limitacdes impostas pela pandemia. 

O novo formato do Programa deixou marcas importantes no ano de 2020, tornando possivel a 

continuacdo de apoio e fomento a cultura popular paulista de forma qualificada, mesmo no ambiente 

digital. 

3.4, APOIO A FESTIVAIS ARTISTICOS E ATIVIDADES CULTURAIS 

  

  

    

3.4. APOIO A FESTIVAIS ARTISTICOS E ATIVIDADES CULTURAIS (AFA) 

. Indicativo de _. oa. , 
Ng Agado Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. 0 0 

22 Trim. 0 0 

Apoioa Numero de 3° Trim. 0 0 

atividades apoios a 

24 culturais e/ou | Festivais e/ou 42 Trim. 0 0 

festivais atividades 
- : ANUAL 0 0 

artisticos apoiadas 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 0     

  

  

  

      

        
  

O programa foi incluido em 2020 no conjunto de metas condicionadas e sera tratado mais abaixo. 

IV - EIXO 4 - ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL E PARA O FORTALECIMENTO DAS 

IDENTIDADES E DIVERSIDADES CULTURAIS E ECONOMIA CRIATIVA 

4,1. ENCONTRO COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO ESTADO DE SAO PAULO 

  

4.1. ENCONTRO COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO ESTADO DE SAO PAULO (EDC) 
  

Indicativo de 

    
    
  

          
  

amigosdaarte.org.br [Fj © amigosdaartesp 

Ng Agdo Previsdo Trimestral Realizado 
Produtos 

35 Encontro com Numero de 12 Trim. Minimo 0 

Dirigentes encontros 22 Trim. Minimo 0 
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Municipais de 32 Trim. Minimo 0 0 

Cultura 
42 Trim. Minimo 0 0 

ANUAL Minimo 0 0 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 0 

Indicativo de . . . 
Previsdo Trimestral Realizado 

Resultados 

12 Trim. Minimo 0 0 

22 Trim. Minimo 0 0 

Numero de 32 Trim. Minimo 0 0 

regides : . 
. . 42 Trim. Minimo 0 0 

administrativa 

s visitadas ANUAL Minimo 0 0 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 0% 

Indicativo de _. oo. , 
Previsdo Trimestral Realizado 

Resultados 

12 Trim. Minimo 0 0 

22 Trim. Minimo 0 0 

32 Trim. Minimo 0 0 
Numero de 

municipios 42 Trim. Minimo 0 0 

participantes 
ANUAL Minimo 0 0 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 0%           
  

Ndo houve atividades previstas nem realizadas no programa neste ano. 
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4.2. TRADICAO SP 

  

4.2. TRADIGAO SP (TSP) 
  

    
  

  

  

      
  

    
  

  

  

  

  

      
  

    
  

                  
        
  

Indicativo de 

Ng Agado Produtos Previsdo Trimestral Realizado 

12 Trim. Minimo 0 1 

22 Trim. Minimo 0 0 

32 Trim. Minimo 12 0 

Numero de 

atendimentos 42 Trim. Minimo 16 36 

para eventos .. 
ANUAL Minimo 28 37 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 132% 

Indicativo 

Resultados Previsdo Trimestral Realizado 

12 Trim. Minimo 0 1 

Apresentacées 22 Trim. Minimo 0 0 

artisticas e/ou : . 
. 32 Trim. Minimo 12 0 

6 apolos Numero de 

estruturais a | municipios 42 Trim. Minimo 28 40 

eventos selecionados 
municipais ANUAL Minimo 40 41 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 103% 

Indicativo de 

Resultados Previsdo Trimestral Realizado 

12 Trim. Minimo 0 1.000 

22 Trim. Minimo 0 0 

Numero total 32 Trim. Minimo 2.400 0 

de publico 42 Trim. Minimo 3.200 174.950 

ANUAL Minimo 5.600 175.950 

ICM % 100% 
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| | | ICM ANUAL 3141% 
  

Em 09 de setembro de 2020 foi lancado o edital Tradigdo SP 2020 que teve inscricdes abertas até o dia 

06 de outubro. O Tradicao SP Online consistiu no apoio a aces culturais virtuais relacionadas a festas, 

celebracGes, festivais, feiras e demais eventos que contribuam para a valorizacdo da cultura local, das 

identidades regionais e/ou da histéria dos municipios do Estado de So Paulo. 

Dessa forma o programa pode fomentar e fortalecer a entrada dos municipios no universo digital a 

partir de conteddos culturais locais. Com a pandemia uma série de atividades que sempre tiveram 

carater presencial ndo seriam realizadas no ano de 2020, com o apoio do Tradicdo SP foi possivel a 

realizacdo desses eventos e atividades, assim como a criacdo de oportunidades de geracdo de renda 

para profissionais do setor, difusdo dos calendarios municipais e a promocdo de impactos positivos 

para o desenvolvimento social, humano e econémico que foram tao abalados ao longo de 2020 com a 

pandemia do covid-19. 

Os materiais produzidos sao exibidos nos canais dos préprios municipios, além de serem licenciados 

para a Amigos da Arte e Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A execucdo das propostas inscritas 

foi estabelecida para acontecer até 31 de janeiro, tendo havido prorrogacées de prazo pontuais 

autorizadas pela UDBL até fevereiro. 

Foram selecionados 40 municipios, de 15 Regides Administrativas. Destes 4 desistiram de relizar seus 

projetos tendo em vista as dificuldades impostas pela pandemia. Considerando a realizacdo de 1 apoio 

no 1° trimestre, conforme solicitagdo da SEC, o programa totalizou desta forma 37 atendimentos, 

atingindo um ICM anual de 132%. A superacdo decorreu da flexibilidade da SEC e da OS com relacdo 

aos prazos de execugdo e em um empenho em construir juntos aos municipios as melhores solucdes 

frente as adversidades, visando o atingimento dos objetivos da politica publica. O calendario de 

lancamento da chamada, estabelecido junto a SEC inviabilizou que as acdes fossem iniciadas ainda no 

3° trimestre, mas o resultado anual pode ser garantido. 

Os projetos receberam o apoio no valor de até RS 25.000 e dessa forma foram viabilizadas a realizacao 

de 231 atividades artisticas e culturais integrantes de festivais online de cultura popular, caipira, 

caicara, afro-brasileira e indigena, de teatro, de samba, mostras culturais diversas, autos de Natal, 

documentarios sobre tradicdes locais, portais online de feiras, entre outros. 

Jd a meta de publico foi amplamente superada, com um ICM anual de 3141%. As acdes tiveram grande 

variacdo de publico, indo de algumas dezenas (principalmente em casos de disponibilizacdo de 

conteudos de carater mais perene no ambiente online, sendo que o envio de relatorio de visualizacdes 

da acdo logo apos sua publicacdo nado péde contabilizar seu sucesso posterior) até dezenas de milhares 

de pessoas. O programa, inédito em sua versdo virtual e abrigando iniciativas bastante diversificadas 

de cultura no ambiente digital, demonstrou ter grande sucesso, apoiando iniciativas relevantes junto 

ao publico local, o que nao podia ser previsto inicialmente em um ambito de planejamento. Dado se 

tratar de programa cuja execucdo depende de um parceiro, ndo havendo influ€ncia da Amigos da Arte 
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na programacao ou estrutura do projeto, vale ressaltar a necessidade de trabalhar com metas minimas 

de publico conservadoras e a possibilidade de ultrapassagem dessas metas minimas. 

Mais um ano, o Tradicdo SP, mesmo em novo formato, mostrou-se essencial no incentivo a difusdo da 

cultura paulista. Numa analise do programa no ano, apesar do formato inédito, a mensuracdo dos 

resultados foi extremamente positiva, apontando um formato possivel no meio digital do programa. 

4.3. APOIO A PROJETOS VOLTADOS PARA A CULTURA LGBT+ 

  

4.3 - APOIO A PROJETOS VOLTADOS PARA A CULTURA LGBT+ (APLGBT+) 
  

      

  

  

      

    
  

  

  

  

  

        
  

  

  

                
  

. Indicativo de _. oo. , 
Ng Agdo Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. 0 0 

22 Trim. 0 1 

Numero de 32 Trim. 0 0 

eventos, acdes A° Trim. 25 27 

e/ou apoios 

realizados ANUAL 25 28 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 112,00% 

Indicativo de _. oo. , 
Previsdo Trimestral Realizado 

resultados 

Eventos/Acdes 12 Trim. Minimo 0 0 

27 para a cultura ot rs 
LGBT+ 22 Trim. Minimo 0 1 

32 Trim. Minimo 0 0 
Numero de 

municipios 42 Trim. Minimo 25 27 

atendidos 
ANUAL Minimo 25 28 

ICM % 100,00% 

ICM ANUAL 112,00% 

Indicativo de _. oo. , 
Previsdo Trimestral Realizado 

resultados 

Numero total 12 Trim. Minimo 0 0 

de publico 2° Trim. Minimo 0 2.075 
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32 Trim. Minimo 0 0 

42 Trim. Minimo 5.000/74.000 36.002 

ANUAL Minimo 5.000/74.000 38.077 

ICM % 100,00% 

ICM ANUAL 762%     
  

A principal estratégia adotada para o programa foi a realizacdo do MaisOrgulho de apoio a Paradas 

LGBT do interior e litoral paulistas. Com edital de selecdo de paradas lancado em 2019 e concluido em 

2020, foi necessdria ampla rediscussdo das estratégias adotadas, em conjunto com os selecionados, 

frente a impossibilidade de realizacdo dos eventos presenciais, visando adaptar o programa para o 

ambiente digital. 

Com excecdo da atividade realizada no ambiente da plataforma digital Cultura em Casa por ocasido da 

celebracdo da Parada de Sao Paulo do Orgulho LGBT+ no 2° trimestre, as atividades foram viabilizadas 

somente no 42 trimestre. O novo formato desenhaco consistiu em lives das Paradas e gravacdo de 

video-depoimentos de personalidades relacionadas a historia e a comunidade LGBT local. 

No total foram 10 lives das Paradas dos municipios Aragatuba, Araraquara, Santos, Sado Joaquim da 

Barra, Sertdozinho, Catanduva, Sdo José dos Campos, Bebedouro, Sao José do Rio Preto e Vinhedo, 

além de 161 depoimentos coletados junto a um total de 27 municipios. 

O ICM trimestral e anual de eventos foi de 112%, cumprindo com o pactuaco em termos de apoio a 

projetos voltados para a cultura LGBTQIA+. Ja em relagdo ao publico, o ICM trimestral foi de 720%. A 

expressiva superacdo do publico é devida ao ineditismo da acdo e a auséncia de histdérico de 

indicadores, bem como ao sucesso significativo da parada de Aracgatuba, que sozinha obteve mais de 

20 mil visualizacdes frente 4 meta média minima de 200 visualizacdes por atividade. As paradas 

reproduzidas no formato live tiveram um numero significativo de publico e apesar do engajamento 

variado entre uma parada e outra, o publico total foi expressivo. 

Com um numero de atendimentos e municipios proximo do projetado, o resultado anual do programa 

foi amplamente superado em publico, com atividades com quantitativo excepcional de visualizacdes, 

resultado de uma programacdéo assertiva, parceiros e publico engajados para as acGes apresentadas 

em ambiente digital. 
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4.4. APOIO A PROJETOS VOLTADOS PARA A CULTURA NEGRA, OUTRAS ETNIAS E ARTES URBANAS 

  

4.4. APOIO A PROJETOS VOLTADOS PARA A CULTURA NEGRA, OUTRAS ETNIAS E ARTES URBANAS (ACNOE) 
  

  

    

  

  

      

      
  

  

  

  

      

      
  

  

  

  

                  
  

Ng Agado Previsdo Trimestral Realizado Realizado 

12 Trim. 0 0 

22 Trim. 0 0 

Numero de 3° Trim. 0 0 
eventos, 

apoios ou 42 Trim. 1 1 

encontros 
. ANUAL 1 1 

realizados 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 100% 

Indicativo de 

resultados Previsdo Trimestral Realizado 

12 Trim. 0 0 

Execucdo ou 

Apoio a 22 Trim. 0 0 

eventos 4 
tad Numero 32 Trim. 0 0 

voltados para icipi 28 p municipios 

a cultura atendidos 42 Trim. 31 31 

negra, outras | (selecionados/ 

etnias e artes inscritos) ANUAL 31 31 

b unpanas ICM % 100% 

ICM ANUAL 100% 

Indicativo de 

resultados fevisdo Trimestr Realizado 

12 Trim. Minimo 0 0 

22 Trim. Minimo 0 0 

ots 7 
Numero total 32 Trim. Minimo 0 0 

de publico 42 Trim. Minimo |51.000/54.000] 13.689 

ANUAL Minimo 51.000/54.000 13.689 

ICM % 100% 
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| | | ICM ANUAL 25% 
  

O programa de Apoio a Projetos Voltados para Cultura Negra, Outras Etnias e Artes Urbanas teve suas 

acdes, em 2020, estruturadas através do Concurso de Batalhas de Rima de Sado Paulo, mediante 

Chamada Publica. O concurso teve como objetivo a selecdo e premiacdo das batalhas de freestyle mais 

relevantes do Estado de Sao Paulo, bem como a premiacdo dos vencedores de competicdo organizada 

entre rimadores e rimadoras indicados pelas batalhas mais bem pontuadas. 

A chamada publica ficou aberta para inscric¢des entre os dias 09 de setembro e 06 de outubro. O 

concurso foi realizado em trés etapas. Cada batalha enviou materiais referentes a sua existéncia e 

histérico de realizagdes no municipio de origem, no Estado de Sdo Paulo, além das informacdes e 

documentacées solicitadas na inscricdo online. Foram 74 batalhas inscritas de 42 municipios e de 14 

regides administrativas, tendo sido selecionadas por um juri especializado 50 batalhas, oriundas de 31 

municipios, que receberam o Prémio Melhores Batalhas de SP e passaram para a segunda fase do 

concurso. 

As 50 batalhas selecionadas, ficaram aptas a participar da segunda etapa, que consistiu em votacdo 

popular online, por meio do envio de um video artistico que relatasse o histérico da batalha. O video 

mais votado recebeu o prémio do publico. 

As 32 batalhas mais bem pontuadas entre as 50 vencedoras do Prémio Melhores Batalhas SP indicaram 

um(a) rimador(a) representante, que concorreu ao 12, 22 e 32 lugar do Prémio Campea(o) do Freestyle 

SP. A Seletiva ocorreu em 6 de dezembro ao vivo na plataforma #CulturaEmCasa e selecionou 8 

rimadores e rimadoras entre os 32 indicados(as). A Final aconteceu no dia 19 de dezembro de 2020, 

diretamente do Teatro Sérgio Cardoso, durante a programacdo da #ViradaSPOnline de Caraguatatuba, 

também com transmissdo ao vivo. 

O publico do programa, de 13.689 visualizacées foi constituido de 6.920 visualizacdes na Seletiva, 1.200 

visualizacdes na Final e 5.569 visualizagdes na Votacdo Popular. Apesar de apresentar um publico por 

live significativamente superior a média minima aplicada ao longo do Plano de Trabalho 2020, de 1.000 

visualizagées, bem como um resultado bastante superior ao realizado no programa em anos anteriores 

(com 18.000 pessoas em 2018 e 7.000 pessoas em 2019) a meta nado foi atingida, resultando em um 

ICM de 25%. 

O resultado da votacdo popular contrasta com os outros dois concursos realizados (a votacdo popular 

do Concurso de Viola Caipira teve 30.948 visualizacdes e a do Concurso de Piano 36.651 visualizagdes), 

mostrando que o engajamento de artistas para a votacdo em performances individuais teve mais 

sucesso do que no video de histdrico de coletivos, como no caso do Concurso de Batalhas. 

Ainda assim, neste caso, de fato a projecdo do publico em meta parece ter se equivocado ao considerar 

um publico de 1.000 pessoas para cada uma das 50 batalhas. O calculo faria sentido se de fato tivesse 
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sido projetado um evento ao vivo para cada batalha, o que nado foi o desenho do concurso definido na 

chamada publica junto a SEC. 

Caso fosse aplicado o calculo de 200 visualizacdes para cada um dos 50 conteldos gravados (votacdo 

popular) e 1.000 visualizagdes para cada uma das duas lives realizadas (Seletiva e Final), tal como o 

critério estabelecido majoritariamente como meméoria de calculo para as metas integrantes do Plano 

de Trabalho 2020, seria o resultado considerado satisfatério com um total de 13.689 visualizacdes 

realizadas frente a uma projecdo de 12.000 visualizagées, garantindo um percentual de 114%. 

O nado atingimento da meta neste caso justifica-se pelo prdprio equivoco em sua projecdo, claramente 

identificado quando confrontado com metas dos demais programas. 

4.5. PREMIOS E MEDALHAS DE INCENTIVO A CULTURA 

  

4.5. PREMIOS E MEDALHAS DE INCENTIVO A CULTURA (PMIC) 
  

      

  

  

      

  

. Indicativo de _. oa. , 
Ng Agado Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

Realizar a 12 Trim. 0 0 

producao 22 Trim. 0 0 
técnico 

artistica dos 32 Trim. 0 0 

Prémios oT 

Governador do 4° Trim. 0 0 

29 Estado de Sdo | Pré-producdo ANUAL 0 0 

Paulo, 

Medalha Mario ICM % 100% 

de Andradee 

Medalha 

Tarsila do ICM ANUAL 0,00% 

Amaral           
  

O programa foi incluido em 2020 no conjunto de metas condicionadas e sera tratado mais abaixo. 
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4.6. ECONOMIA CRIATIVA 

  

4.6. ECONOMIA CRIATIVA (EC) 
  

      

  

  

      

    
  

  

  

  

  

        

  

Indicativo de 

Ng Agado Produtos Previsdo Trimestral Realizado 

12 Trim. 0 0 

22 Trim. 0 0 

32 Trim. 0 51 

Apoio/Auxilio 

Técnico/Ativid 42 Trim. 68 17 

ades Culturais 
ANUAL 68 68 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 100% 

Execucao e/ou Indicativo de 

30 Apoio a resultados Previsdo Trimestral Realizado 
acdes/eventos 

12 Trim. Minimo 0 0 

22 Trim. Minimo 0 0 

32 Trim. Minimo 0 33.302 

Numero total : . 
oak 42 Trim. Minimo 29.920 7.201 

de publico 

ANUAL Minimo 29.920 40.503 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 135%         
  

No 42 trimestre houve a continuac¢do da programacado #SPGastronomia. A edicdo online do evento, que 

é gerido pela Amigos da Arte desde 2019, foi iniciada em 6 de julho, com lives de segunda a quinta, 

sempre as 21h30 na plataforma #CulturaEmCasa. Participaram chefs, nutricionistas e especialistas com 

aulas, receitas, histérias, curiosidades e debates sobre diversos temas relacionados a gastronomia de 

Sdo Paulo, garantindo uma grande vitrine da diversidade e da qualidade do setor. 

Com 17 atividades e um publico total de 7.201 no 4° trimestre, o ICM trimestral abaixo de 100% é 

resultado da antecipacdo da realizacdo de metas no 3° trimestre. Dessa forma, no ano de 2020, 0 ICM 

anual de publico foi superado com 135%, sobretudo em decorréncia de visualizagdes dos conteudos 

nos meses posteriores ao de disponibilizacdo, responsaveis por 8.506 visualizacées, sinalizando que o 

formato permanece atrativo para o publico mesmo passado o seu lancamento. 
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4.7. CULTURA EM CASA 

  

4.7. CULTURA EM CASA (CC) 
  

    

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

      
  

    
  

                    
  

Indicativo de 

Ng Agado Produtos Previsdo Trimestral Realizado 

12 Trim. 0 0 

22 Trim. 90 132 

32 Trim. 95 95 

Numero de 

Atividades 42 Trim. 81 59 

apresentadas 
ANUAL 266 286 

ICM % 107,52% 

ICM ANUAL 107,14% 

Indicativo de 

resultados Previsdo Trimestral Realizado 

12 Trim. Minimo 0 0 

Apresentacdes 22 Trim. Minimo 18.000 853.994 

31 em 32 Trim. Minimo 51.800 412.414 
plataformas , 

Numero total : . 
virtuais oak 42 Trim. Minimo 61.000 87.273 

de publico 

ANUAL Minimo 130.800 1.353.681 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 1035% 

Indicativo de 

Produtos Previsdo Trimestral Realizado 

12 Trim. 0 0 

22 Trim. 0 0 

Licenciamento : 
, 32 Trim. 70 37 

s de conteudo 

42 Trim. 70 125 

ANUAL 140 162 
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ICM % 100% 
  

ICM ANUAL 115,71%         

No 42 trimestre o #CulturaEmCasa continuou com uma diversa programacdo através dos especiais 

Festival CulturaEmCasa, composto por lives de artistas renomados; o Intensivdo CulturaEmCasa, com 

aulas e palestras de profissionais de arte e cultura; e a série Didlogos Necessdrios, que reune 

pensacores e profissionais de diversas areas para reflexdes plurais com abordagens diversificadas ou 

antag6nicas de grandes temas contempordaneos. Foram 59 atividades veiculadas, com lives musicais 

de grande publico, como a de Anelis Assuncado, Renato Teixeira e Nando Reis, apresentac6es de Artes 

Cénicas, aulas e palestras, alam de conversas sobre grandes temas contempordaneos, como vacinas e 

pandemia, Enem, politica, além de temas da producao artistica e cultural, gerando um ICM trimestral 

de 72,84%. O ICM de atividades abaixo de 100% no trimestre é justificavel pelo planejamento anual 

previsto para o Programa. Nota-se que o ICM anual foi de 107%, cumprindo assim a meta estabelecida 

previamente e equilibrando a oferta de conteudo no tempo. 

Além desta programacdo com producdo prdpria da Amigos da Arte, foram veiculados conteudos 

licenciados, como aqueles integrantes do projeto Ponte Aérea Cultural, acdo de parceria entre a 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de Sdo Paulo, plataforma #CulturaEmCasa e as 

Secretarias de Cultura estaduais de outros estados, sendo um dos detaques dessa acdo conjunta o 

Festival Cinema Negro em Acdo, em parceria com o Governo do Rio Grande do Sul. Somente neste 

festival foram veiculados 79 dos 125 conteudos licenciados disponibilizados no 4° trimestre. No 

trimestre também houve a exibicdo do filme “Chega de Fiu-Fiu”, com duas lives de debate para refletir 

sobre importunacao sexual. 

Com estes conteudos licenciados viabilizou-se o cumprimento da meta, com um ICM trimestral de 

178%, compensando meta pendente co trimestre anterior e resultando em um ICM anual de 115,71% 

O final de ano teve ainda uma extensa programacdo de parcerias com instituicdes culturais vinculadas 

a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ndo contabilizadas em meta. A OSESP Express, em parceria 

com a Fundacdo Osesp, trouxe uma série de pocket concertos no hordario do almogo,com intuito de 

agilizar a fruicdo e buscar maior abrangéncia de publico com esse horario pouco usual para concertos 

de musica classica. Entre outras atividades, houve também a Mostra Latino-Americana de Curtas, em 

parceria com o Memorial da América Latina, cuja proposta foi a exibicdo de curtas metragens dos 

paises latino-americanos para promover a divulgacdo da producdo cinematografica contempordnea da 

regido. Cada noite da Mostra se dedicou a um pais latino-americano, com a exibicdo de até cinco titulos 

por pais. 

A meta de publico foi amplamente superada, com ICM trimestral e anual de 143% e 1035%, 

respectivamente. O resultado de mais de 1,3 milhdo de visualizacdes, computa somente as atividades 

realizadas diretamente pela Amigos da Arte. Vale considerar que as projecdes das metas estado fixadas 

em médias minimas de publico, logo o resultado sofreu interferéncia pdstuma a data de realizacdo da 

estimativa, o que possibilitou a superacdo das metas minimas fixadas, como ja previsto no Plano de 
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Trabalho pactuado no 132 TA. O amplo numero verificado no indicador demonstra o acerto na 

programacdo e estratégias de divulgacdo, bem como a relevancia para o interesse publico. 

Vale ressaltar que o amplo sucesso é devido principalmente ao resultado das atividades do 2° 

trimestre, ainda no inicio da pandemia, no contexto de lockdown no Estado, quando a Amigos da Arte 

rapidamente colou a plataforma no ar, sendo a plataforma #CulturaEmCasa pioneira na oferta de 

conteudo cultural virtual. Com a progressiva flexibilizacdo da quarentena e retomada das atividades 

econémicas e sociais, bem como a diversificacdo da oferta de conteudo cultural digital, viu-se o publico 

cair sucessivamente nos dois trimestres posteriores, mas ainda num patamar significativamente 

satisfatério, se considerado o ICM trimestral. A ampla superacdo da meta trimestral ficou por conta 

das grandes lives musicais ja citadas, mas a grande maioria das demais atividades também superaram 

as 1.000 visualizagées previstas por acdo do Festival e as 200 visualizacGes previstas em média para 

cada atividade do Intensivdo e Dialogos. 

Sendo assim, no quadro de metas apresentado, verifica-se o cumprimento da meta de atividades 

culturais anuais, com ligeira redistribuicdo das atividades entre os trimestres, alam de ampla superacdo 

de publico, garantindo os bons resultados para o programa e a consolidacdo da plataforma 

#CulturaEmCasa no cenario da oferta cultural digital gratuita. 

O #CulturaEmCasa programa criado em meio a pandemia e que a partir do 122 Aditivo comecou a 

compor o escopo desse contrato gestao provou que é possivel novas formas de fruigdo de cultura no 

estado de Sao Paulo com amplitude internacional. Foi um desafio que tornou possivel a viabilizacdo de 

varias acGes e tornando um dos principais canais de distribuicdo de conteudo cultural do pais. 

4.8. + GESTAO SP 

  

  

  

  

  

  

        
                

4.8 + GESTAO SP (GSP) 

N ~ sas A . , 
° Acado Indicativo de Produtos Previsdo Trimestral Realizado 

12 Trim. | Minimo 0 0 

22 Trim. | Minimo 0 0 

our 32 Trim. | Minimo 1 1 
Suporte técnico aos ~ ow 

municipios para Implantagdo/realizacgdo 

32]. ip P | sistémica de atendimento | 4° Trim. | Minimo 1 1 
implantagdo da Lei Aldir oe 

e suporte técnico 
Blanc ANUAL | Minimo 2 2 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 100,00% 
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No 42 trimestre de suporte técnico de consultoria juridica referente a implantacdo da Lei Aldir Blanc, 

destinada, exclusivamente, a gestores pUblicos municipais do Estado de Sdo Paulo, foi realizado o 

atendimento a 75 consultas, a elaboracdo de 17 minutas de edital e 6 minutas de decretos para um 

total de 46 municipios. Sendo que, por consultas, entende-se os questionamentos formulados que 

deram ensejo a resposta de conteudo juridico, ou ao encaminhamento de minutas de decretos, ou 

editais. Outros atendimentos com duvidas nado pertinentes ao escopo da consultoria, ndo estado 

registrados nos dados acima apresentados. 

A consultoria iniciou-se em 21 de setembro de 2020 através de plataforma help desk, que permitiu que 

os gestores municipais inserissem os dados de seu municipio e formularssem suas consultas. 

Além de responder aos questionamentos formulados, a Consultoria elaborou um documento intitulado 

“Banco de Definicdes e Conceitos” e sete minutas de editais, com as seguintes tipologias: 1.1. Prémio 

— Pessoa Fisica; 1.2. Prémio — Coletivos Culturais; 1.3. Prémio — Pessoa Juridica; 1.4. Prémio — Espacos 

Culturais; 2. Atividades Online; 3. Aquisigdo de Ingressos; 4. Edital de Projetos. Também foi elaborada 

uma minuta de decreto municipal, acompanhada de parecer juridico sobre a necessidade de 

observancia dos preceitos da Lei n? 8.666/93 nos regulamentos municipais. 

Em um resultado anual a meta foi 100% atingida com a implantacdo/realizacdo sistémica de 

atendimento e suporte técnico ao longo de 2 trimestres. 

V - EIXO 5 — PESQUISA PARA PRESERVACAO E DIFUSAO DO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL 

5.1. PESQUISA PARA PRESERVACAO E DIFUSAO DO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL (PPPMI) 

  

5.1 PESQUISA PARA PRESERVACAO E DIFUSAO DO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL (PPPMI) 
  

  

  

  

  

        
                

N 
° Acado Indicativo de Produtos Previsdo Trimestral Realizado 

12 Trim. | Minimo 0 0 

22 Trim. | Minimo 0 0 

Pesquisa para 32 Trim. | Minimo 0 0 

preservacao, Numero de apoios aos o Tr rs 
33 | valorizac&o e difusdo do Pi 4¢ Trim. | Minimo 0 0 

en . eventos realizados 
patrimGnio material e 

imaterial ANUAL | Minimo 0 0 

ICM % 100% 

ICM ANUAL - 
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Integrante do conjunto de metas condicionadas a demanda da SEC, nao tendo havido definicdes pela 

Pasta, nado foram realizadas atividades em 2020. 

VI - ACESSIBILIDADE 

  

ACESSIBILIDADE 
  

  

    
  

  

        
  

. Indicativo de _. . . 
Ng Agdo Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. Minimo 27 0 

22 Trim. Minimo 0 8 

Ac6es/apresent oT a 
agdes com Numero de 3° Trim. Minimo 9 40 

34 adaptagées | agdes/apresen| 0 Trim, Minimo 144 211 
comunicacionai tagdes 

s e/ou de realizadas ANUAL Minimo 180 259 

acessibilidades 
ICM % 100% 

ICM ANUAL 144%           
  

No 4° trimestre foram realizadas 211 atividades com acessibilidade comunicacional nos programas 

integrantes do Contrato de Gestdo, garantindo um ICM trimestral de 146% e anual de 144% . Foram 

realizadas 39 acdes com Libras no Teatro Sérgio Cardoso, audiodescricdo de obras de exposicdes do 

Museu da Diversidade Sexual, Libras em toda a programacao das 7 Viradas SP Online, incluindo as finais 

dos concursos de Viola Caipira e Batalhas de Rima, e em conteudos licenciados e de instituicdes 

parceiras. 

Nao ha rubrica destacada no orcamento para essa meta e os recursos destinados sdo oriundos dos 

préprios programas. Com a otimizacdo dos mesmos, foi possivel o aumento do numero de acGdes 

acessiveis sem o comprometimento de outras metas. Sendo assim, a meta anual foi alcancada e 

superada neste 42 trimestre e também no ano, resultado sobretudo do amplo volume de atividades da 

#ViradaSPOnline. 

Cabe retificar que o Relatério do 32 Trimestre se equivocou quanto as atividades de trimestres 

anteriores. De forma que segue valido os numeros apresentados nos Relatdrios de cada trimestre para 

o trimestre em exercicio. Os numeros corretos sdo: 40 acGes no 32 trimestre, 8 acdes no 22 trimestre 

e 0 (zero) acdes no 12 trimestre, totalizando 48 aces. Corrigido assim, neste presente relatdrio. 
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Vil - FOMENTO 

FINANCIAMENTO E FOMENTO 

. Indicativo de _. oo. , 
Ng Agdo Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. Minimo 0 

inscrigées de 22 Trim. Minimo 0 

Inscrever projetos em 

projetos em editais 3° Trim. Minimo 1 

35 programas de | publicos e/ou A° Trim. Minimo 3 

captacdo de privados, leis 

recursos de incentivo e ANUAL Minimo 4 

incentivados emendas 
9 0, 

parlamentares ICM % 100% 

ICM ANUAL 133%             

No 42 trimestre foi realizada a inscricdo de dois projetos na Chamada Vale de Patrocinios Culturais ea 

submissdo do projeto #NACOnline para a plataforma #CulturaEmCasa, via emenda parlamentar ao 

orcamento da Secretaria Municipal de Cultura de Sdo Paulo. Assim, foi atingida a meta trimestral e 

anual em 133%, devido as oportunidades apresentadas no ano. Os projetos para a Chamada Vale ndo 

foram selecionados, mas teve sucesso o projeto de emenda parlamentar, tendo sido celebrado Termo 

de Fomento junto a SMC. As acdes do projeto integrardo a programacdo do #CulturaEmCasa no 1° 

trimestre de 2021. 

No 32 trimestre foi realizada também a inscricdo do Plano Anual 2021 da Amigos da Arte na Lei Federal 

de Incentivo a Cultura, com o numero PRONAC 333818. O projeto teve autorizacdo para captacdo 

homologada e segue para analise para autorizacdo da Execucdo. 

Vale registrar que o Plano Anual 2020, apresentado em 2019, teve extraordinaria demora em sua 

analise, ndo tendo sido homologada sua execucdo em 2020 apesar de ter sido o projeto aprovado, 

inviabilizando o principal instrumento de captacdo de recursos da entidade bem como a execucdo do 

saldo de captacdo de 2019, afetando diretamente os resultados. 

O ano foi desta forma pautado pela dificuldade de estabelecer parcerias de financiamento, devido as 

dificuldades encontradas com a Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal, bem como a ampla 

reformulacdo de programas devido a pandemia, o que inviabilizou a oferta dos produtos culturais ao 

mercado com antecedéncia e certeza de resultados. 

As perspectivas para o préximo continuam incertas e condicionadas principalmente a viabilizacdo dos 

instrumentos de captacdo com incentivo fiscal, mas entende-se que a consolida¢gdo das experiéncias 

de 2020 permitira um planejamento mais assertivo de acdes que podera colaborar para melhores 

resultados. 
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VIX - METAS CONDICIONADAS 

  

2.1. VIRADA SP (VSP) 
  

  

    

  

  

        

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

        

  

Ng Acdo Indicativo de Produtos Previsdo Trimestral Realizado 

12Trim. | Minimo 0 0 

22 Trim. | Minimo 0 0 

32Trim. | Minimo 0 0 

Numero de 

apresentacées/atividades | 4° Trim. | Minimo Q 0 

culturais 
ANUAL | Minimo 0 0 

ICM % 100,00% 

ICM ANUAL 0% 

Indicativo de Resultados Previsdo Trimestral Realizado 

12Trim. | Minimo 0 0 

22 Trim. | Minimo 0 0 

32Trim. | Minimo 0 0 

Apresentacoes Numero de municipios 4° Trim Minimo 0 0 vgs _ © Trim. ini 
36 artisticas/Atividades participantes 

Culturais 
ANUAL | Minimo 0 0 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 0% 

Indicativo de Resultados Previsdo Trimestral Realizado 

12Trim. | Minimo 0 0 

22 Trim. | Minimo 0 0 

32Trim. | Minimo 0 0 

Numero total de publico 42 Trim. | Minimo 0 0 

ANUAL | Minimo 0 0 

ICM % 100,00% 

ICM ANUAL 0%           
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Nao houve metas condicionadas previstas para 2020. 

  

  

  

    

  

  

        

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

        

            
  

  

  

    
  

2.2. CIRCUITO SP (CSP) 

Ng Acdo Indicativo de Produtos Previsdo Trimestral Realizado 

12Trim. | Minimo 0 

22 Trim. | Minimo 0 

32Trim. | Minimo 0 

Numero de 

apresentacdes/atividades | 4° Trim. | Minimo 0 

culturais 
ANUAL | Minimo 0 

ICM % 100,00% 

ICM ANUAL 0% 

Indicativo de Resultados Previsdo Trimestral Realizado 

12Trim. | Minimo 0 

22 Trim. | Minimo 0 

32Trim. | Minimo 0 

Apresentagdes 

37 artisticas/Atividades Numero de municipios 42 Trim. | Minimo 0 

Culturais 
ANUAL | Minimo 0 

ICM % 100,00% 

ICM ANUAL 0% 

Indicativo de Resultados Previsdo Trimestral Realizado 

12Trim. | Minimo 0 

22 Trim. | Minimo 0 

32Trim. | Minimo 0 

Numero total de publico 42 Trim. | Minimo 0 

ANUAL | Minimo 0 

ICM % 100,00% 

ICM ANUAL 0% 

Nao houve metas condicionadas previstas para 2020. 

3.2. FESTIVAL PAULISTA DE CIRCO (FPC) 

Ng | Acdo Indicativo de Produtos | Previsdo Trimestral Realizado 
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Numero de 

apresentacdes/atividades 

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

culturais (Apresentacdes 12 Trim. | Minimo 0 

realizadas pela APAA - exclui : . 
. 22 Trim. | Minimo 0 

as apresentac6es para 

estudantes) 32Trim. | Minimo 0 

42 Trim. | Minimo 0 

ANUAL | Minimo 0 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 0% 

Apresentagdes 

38 artisticas/Atividades Indicativo de Resultados Previsao Trimestral Realizado 

Culturais 

Numero total de publico 

(publico 

apresentac6es/atividades | 12Trim. | Minimo 0 

culturais APAA - exclui 

publico de apresentacGes 2° Trim. | Minimo 0 

para estudantes) 3° Trim. | Minimo 0 

42 Trim. | Minimo 0 

ANUAL | Minimo 0 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 0% 

~ Indicativo de Produtos Previsdo Trimestral Realizado 
ApresentacOes 

39 Artisticas/Atividades Numero de 

culturais para estudantes} apresentacdes/atividades 12 Trim. | Minimo 0                 
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culturais para estudantes 22 Trim. | Minimo 0 0 

32Trim. | Minimo 0 0 

42 Trim. | Minimo 0 0 

ANUAL | Minimo 0 0 

ICM % 100% 

ICM ANUAL #REF! 

Indicativo de Resultados Previsdo Trimestral Realizado 

12Trim. | Minimo 0 0 

22 Trim. | Minimo 0 0 

32Trim. | Minimo 0 0 

Numero total de estudantes | 42 Trim. | Minimo 0 0 

ANUAL | Minimo 0 0 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 0% 

Nao houve metas condicionadas previstas para 2020. 

3.4. APOIO A FESTIVAIS ARTISTICOS E ATIVIDADES CULTURAIS (AFA) 

. Indicativo de _. oo. , 
Ng Agado Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. 0 0 

22 Trim. 0 0 

Numero de 32 Trim. 0 0 
/ apoios a 

Apolo a Festivais e/ou 4° Trim. 1 1 
atividades _ 

atividades 
. ANUAL 1 1 

40 apoiadas 
culturais e/ou 

—_ ICM % 100% 
festivais 

artisticos ICM ANUAL 100% 

Indicativo de _. . . 
Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

Disponibilizacga 12 Trim. 0 0 
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ode 22 Trim. 0 0 

plataforma 
. 32 Trim. 0 0 

streaming para 

insergdo de 4° Trim 1 0 

conteudos do 

Projeto Teia ANUAL 1 0 

Digital 
ICM % 100% 

ICM ANUAL 0% 
            
  

No ambito do programa de Apoio a Festivais, foi demandado pela SEC e executado pela Amigos da Arte 

o apoio a 102 edicdo do FLIV - Festival Literadrio de Votuporanga, edicdo online disponibilizada 

integralmente na plataforma #CulturaEmCasa e no canal do Youtube da Prefeitura Muicipal de 

Votuporanga, entre 10 e 13 de dezembro. A Amigos da Arte ainda foi responsavel pela participacdo de 

Rashid em roda de conversa com mediacdo de Daniel Minchoni e por show com Zeca Baleiro. O publico 

registrado na FLIV-Online foi de 23.728 visualizacdes. Dessa forma cumprimos a meta condicionada 

estabelecida, com um ICM anual e trimestral de 100%. 

A outra Meta Condicionada do programa, referente a disponibilizacdo de plataforma de streaming para 

insercdo de conteudos do Projeto Teia Digital nado foi realizada, tendo em vista que as acdes 

preliminares necessarias, diretrizes e autorizacdo para execucdo por parte da SEC nao se viabilizaram. 

Sendo a meta condicionada a demanda da SEC, esta nado foi realizada. A Amigos da Arte registra, no 

entanto, o preparo e disponibilidade para o cumprimento das atividades, caso lhe fosse assim 

  

  

  

    

  

  

                
  

solicitado. 

4.5. PREMIOS E MEDALHAS DE INCENTIVO A CULTURA (PMIC) 

. Indicativo de wo, . 
Ng Agado Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

Realizar a 12 Trim. 0 0 

roducdo produg 2° Trim. 0 0 
técnico 

artistica dos . 
ns Pré-producdo 32 Trim. 0 0 

Prémios 
41 G dor d - parte de 

overnador do . 
. roteirizacdo 4° Trim. 1 1 

Estado de Sdo 

Paulo, ANUAL 1 1 
Medalha Mario 

de Andradee ICM % 100% 
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Medalha 

Tarsila do ICM ANUAL 100% 

Amaral 

  

Foi iniciada no 42 trimestre a pré-producdo técnico artistica dos Premios Governador do Estado de Sao 

Paulo, Medalha Mario de Andrade e Medalha Tarsila do Amaral, sendo portanto uma meta cumprida. 

Ao final do 42 trimestre de 2020, foi definido o cendgrafo, o teatro foi reservado e iniciada a 

roteirizacdo, que aguarda diretrizes da SEC para finalizacdo e realizacdo do evento em 2021. 

  

4.7. CULTURA EM CASA (CC) 

Indicativo de 
  

    
  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

    
  

    
  

  

              
  

Ng Agdo Previsdo Trimestral Realizado 
Produtos 

12 Trim. 0 

22 Trim. 0 

32 Trim. 0 

Numero de 

Atividades 42 Trim. 0) 

apresentadas 
ANUAL 0 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 0% 

Indicativo de _. oo. . 
Previsdo Trimestral Realizado 

resultados 

Apresentacdes 12 Trim. Minimo 0 

42 em plataformas ot rs 
virtuais 22 Trim. Minimo 0 

32 Trim. Minimo 0 

Numero total : . 
a 42 Trim. Minimo 0 

de publico 

ANUAL Minimo 0 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 0% 

Indicativo de _. . . 
Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

ot: 
Licenciamento 1° Trim. 0 

s de conteudo 2° Trim. 0 
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Pré-producgdo 32 Trim. 70 

Revista de oT 

Arte Moderna ae trim. 70 

ANUAL 140 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 0% 

Indicativo de . . . 
Previsdo Trimestral Realizado 

Produtos 

12 Trim. 0 

22 Trim. 0 

32 Trim. 0 
Pré-producdo 

Revista de 42 Trim. 1 

Arte Moderna 
ANUAL 1 

ICM % 100% 

ICM ANUAL 0% 

  

  

  

  

  

          
  

Nao houve metas previstas para apresentacées e publico da plataforma #CulturaEmCasa. Quanto as 

metas de Pré-producdo da Revista de Arte Moderna, a SEC nado deu andamento ao projeto, estando a 

Amigos da Arte preparada para realizar o projeto, incluindo o pedido no plano de trabalho. Nao tendo 

sido definidas as acdes pela SEC, a meta ndo pode ser cumprida. 

  

4.8 + GESTAO SP (GSP) 
  

Indicativo de 

  

  

    

  

  

  

            
  

Ng Agdo Previsdo Trimestral Realizado 
Produtos 

Gerenciament 12 Trim. Minimo 0 0 

o sist€mico de . .. 
oo. .. 22 Trim. Minimo 0 0 

Suporte técnico| estratégia e 

13 a SCEC para resultados 3° Trim. Minimo 1 1 

implantagdo da para 

Lei Audir Blanc | implantacdo e 42 Trim. Minimo 1 1 

execucdo da 

Lei Aldir Blanc ANUAL Minimo 2 2 
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nos Editais da ICM % 100% 

SCEC   

ICM ANUAL 100%         

O programa foi realizado mediante a meta 32, tendo sido mantida no quadro de condicionadas por 

erro material no 13° Aditamento. 

  

5.1 PESQUISA PARA PRESERVACAO E DIFUSAO DO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL (PPPMl) 

Indicativo de 
  

  

    

  

  

      
  

Ng Agdo Previsdo Trimestral Realizado 
Produtos 

12 Trim. Minimo 0 0 

. 22 Trim. Minimo 0 0 
Pesquisa para 

preservacdo, Numero de 32 Trim. Minimo 0 0 
valorizagdo e ; 

44 difus3o0 do APOlOs aos 42 Trim. Minimo 1 0 
ao eventos 

patriménio . . 
. realizados ANUAL Minimo 1 0 

material e 

imaterial ICM % 100% 

ICM ANUAL 0%               

A meta, condicionada a determinacdo da SEC, nao foi realizada por nado terem sido definidas as 

estratégias e acdes pelo orgdo. 

CONCLUSOES E APONTAMENTOS 

Concluido o 42 trimestre de 2020, marcado pela continuidade das medidas de emergéncia e de 

isolamento devido ao Covid-19, no penultimo ano deste Contrato de Gestdo, a Amigos da Arte, 

juntamente com a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de Sao Paulo, segue debrucada 

sobre as adaptacGes necessarias dos mecanismos de alcance das politicas publicas frente a um cenario 

atipico. 

A @nfase em inovacdo, tecnologia e criatividade 6 imperativa e passa a ser discutida no ambito deste 

contrato sobretudo através da plataforma Cultura Em Casa, que introduziu a énfase das acdes de 

difusdo cultural no ambito virtual e digital, visando o atendimento do interesse publico e das diretrizes 

governamentais, bem como a melhoria das condic¢ées, estratégias e execucdo dos programas previstos 

no ambito desta parceria. A Amigos da Arte segue buscando aprimorar a utilizacdo das tecnologias da 
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informacgdo e comunicacdo como meio de democratizar as informagées, facilitar o acesso aos servicos, 

aumentar a transparéncia de seus atos e fortalecer o didlogo com a sociedade. 

Foram cumpridas de maneira satisfatéria as principais metas de atividades previstas para o trimestre 

e ano. A despeito das dificuldades ja reportadas, ressalta-se que as alteracGes de cronograma e 

programas foram realizadas de forma articulada a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ainda 

assim, foi apresentado um resultado que garantiu o atendimento das expectativas alinhadas. O publico 

registrado, de forma geral, superou amplamente as metas e médias por atividade projetadas, tendo 

havido tao somente resultados de publico nado atingidos, em decorréncia do formato inédito das acdes, 

da auséncia de séries histéricas consistentes, bem como pelas dificuldades impostas pela pandemia. 

A partir da sdlida exploracdo no campo digital consolidada em 2020, a execucdo do Plano de Trabalho 

nesse ano foi pautada pela ampliacdo, aprimoramento e novas realizagGes ainda no contexto de 

pandemia, considerando que novas formas de interacgdo com o publico preveem importantes 

adaptacées sobre as formas de fazer e consumir cultura. Com a tecnologia, a inovacdo e a parceria 

como grandes aliadas nesse cenario que impacta a economia criativa, a Amigos da Arte executou com 

exceléncia os programas, fortalecendo as politicas municipalistas e a difusdo dos bens culturais 

paulistas. A Amigos da Arte esta certa de seguir buscando os seus objetivos sempre alinhada com os 

valores da Politica Cultural do Governo do Estado de Sdo Paulo. 

A partir dos resultados e andlises preliminares apresentadas neste relatorio, a Amigos da Arte assegura 

e reitera o compromisso de extrair as melhores praticas, bem como atentar para o permanente 

incremento e aperfeicoamento de sua performance, eficiéncia, economicidade, transparéncia e, 

sobretudo, a maxima exceléncia e qualidade técnica e artistica, bem como o aprofundamento da 

difusdo cultural, da democratizacao do acesso, da descentralizacdo e circulagdo permanente da cultura 

de qualidade por todo o Estado de Sao Paulo. 
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