
COMUNICADO – SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DA CHAMADA PÚBLICA 
11/2021 - Festival de Circo Online de São Paulo  
 
Chamada Pública para seleção e premiação de artistas, grupos, companhias e circos 
itinerantes interessados em participar do Festival de Circo Online de São Paulo, no 
âmbito do Programa Juntos pela Cultura 2021.  
 
Considerando a desistência dos seguintes proponentes na categoria Números 
Circenses:  

● 2362 - Los Borrachos - Thiago Andreuccetti Moreno Lopes 
● 2389 - Cambaleando e saltando na Vida - Cooperativa de Trabalho Nacional de 

Circo 
● 3167 - Malabarista Bruno Ugalde e Partiner - BRUNO UGALDE LAURENTINO 

ALVES 
 
Convocamos os seguintes proponentes suplentes na categoria Números Circenses, nos 
termos do item 7.4 e 7.5 da Chamada Pública 11/2021, para apresentar os 
documentos para contratação:  

● 3180 - Nathália Malta Bambolista - Nathalia Carolina Malta da Costa 
● 4233 - O sonho de uma artista - Cia.K 
● 4913 – Gabby, A Bailarina - Gabriela Sherezayde Astorga Vicencio Vaz 

 
Os proponentes selecionados deverão apresentar a documentação constante do 
ANEXO 03 da Chamada no prazo de 03 (três) dias úteis após a divulgação desta 
convocação, para posterior celebração de Termo de Compromisso e recebimento da 
premiação prevista para cada categoria.  
 
O não comparecimento dos proponentes selecionados para apresentação da 
documentação no prazo assinalado implicará, à critério da Amigos da Arte, na 
convocação de outros suplentes, para suprir as ações não atendidas pelos proponentes 
desistentes.  
 
A convocação de novos suplentes ocorrerá em casos de desistência ou desclassificação 
do proponente selecionado e dependerá da existência de tempo hábil para viabilizar 
sua participação no Festival de Circo Online de São Paulo em 2021.  
 
A Amigos da Arte entrará em contato com os proponentes selecionados e, caso 
necessário, com os proponentes suplentes através das informações cadastradas no ato 
de inscrição. Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail 
festivalcircosp21@amigosdaarte.org.br.  
 
São Paulo, 16 de setembro de 2021. 
 


