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MINISTÉRIO DA CULTURA
PRONAC: 147048 - INVERNA
PROPONENTE: LIBRETOS COMUNICAÇÃO LTDA.
Data da impr essão: 30/05/2014 - 13:06:09

DADOS DO PROPONENTE

Identificação
CNPJ/CPF

Proponente

Tipo de Pessoa

92.499.615/0001-22

Libretos Comunicação Ltda.

Pessoa Jurídica

Endereço
Logradouro

Cidade

UF

CEP

Pery M achado - M enino Deus

Porto Alegre

RS

90.130-130

Telefone(s)
Tipo

UF

DDD

Número

Divulgar

Comercial

Rio Grande do Sul

59

3233-3804

Sim

Celular

Rio Grande do Sul

59

9912-8014

Sim

E-mail(s)
Tipo

E-mail

Email Institucional

libretos@terra.com.br

Email Particular

libretos@terra.com.br

Natureza
Natureza

Esfera

Administração

Fins Lucrativos

Privado

Dados não informados!

Dados não informados!

Fins Lucrativos

Dirigentes
CPF

Nome

413.202.800-30

Clotilde Aracy Cardoso Barcellos

125.296.480-34

Ruth Cardoso Barcellos
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RS

M ecenato

Humanidades

Livros de valor Artístico

01400.025504/2014-04

Artigo 18

Localização atual do Projeto
Localização
(A localização atual do pr ojeto só ser á alter ada após o r ecebimento do pr ojeto na unidade destino.)
SEFIC/GEAAP/SUAPI/DIAAPI

Situação
Dt.Situação

Situação

Providência Tomada

27/05/2014

D03 - Projeto aprovado - aguardando
análise documental

PROJETO APROVADO NA CNIC N 220 - Projeto aprovado aguardando análise documental

Valores do Projeto
Solicitado (A)

Outras Fontes (B)

Vl.Proposta (C = A + B)

Aprovado (D)

Vl.Projeto (E = B + D)

Vl. Captado (E)

122.860,00

0,00

122.860,00

122.740,00

122.740,00

0,00

Última tramitação
Emissor

Dt.Envio

Receptor

Dt.Recebimento

Estado

Destino

Dados não
informados!

Dados não
informados!

Dados não
informados!

Dados não
informados!

Dados não
informados!

Dados não
informados!

Despacho
Dados não informados!

Síntese
INVERNA pretende-se como uma publicação includente dos gêneros quadrinhos, charge ou tiras gráficas produzidos
unicamente e de forma cooperativa por mulheres brasileiras. O Projeto Inverna surgiu a partir das discussões e reflexões
compartilhadas no Grupo M ulheres em Quadrinhos no Facebook e que conta com mais de 300 membros até o momento.
A ideia de uma publicação especializada tomou corpo a partir do intercâmbio de Paula M astroberti, autora convidada,
junto com mais dois brasileiros e três alemães, a participar do Projeto Osmose, promovido peloInstituto Goethe. Em
Berlim, a autora teve contato com o grupo de autoras alemãs que produzem aSpring M agazin, que inspirou o Projeto
Inverna.

Objetivo
a)
publicar, promover e divulgar, em meio impresso, a produção narrativa gráfica produzida por autoras do país em
todas as áreas de atuação da roteirista à colorista em seus diversos estilos e gêneros da charge à narrativa gráfica cujo
trabalho é pouco reconhecido num meio onde o profissional do sexo masculino ainda predomina;
b)
destacar, através dessa publicação a voz feminina na linguagem dos quadrinhos e suas peculiaridades tanto do
ponto de vista das escolhas de configuração narrativa, quanto do ponto de vista de configuração gráfica e visual.

Justificativa
Sua publicação se justifica na medida em que vem corresponder aos anseios desse corpo, ao projetar sua voz no
território cultural brasileiro mais especificamente, no campo das narrativas e poéticas gráficas do país

Acessibilidade
Gravação dos principais conteúdos do livro em Daisy além da audiodescrição (também em Daisy) dos quadrinhos das
histórias selecionadas, aproximadamente um terço da obra será gravada em Daisy.O conteúdo em Daisy será
disponibilizado para donwload no site do livro, permitindo assim que qualquer pessoa possa baixá-lo, tornando sua
distribuição mais abrangente e permitindo que a pessoa tenha acesso o conteúdo de forma mais fácil do que me Braille.
O formato Daisy “permite à pessoa cega ou com visão subnormal acesso à literatura destinada ao estudo e à pesquisa de
forma rápida e estruturada. O leitor pode visualizar o conteúdo do texto em vários níveis de ampliação e ouvir
simultaneamente em voz sintetizada.” Fonte: http://www.fundacaodorina.org.br/o-que-fazemos/livros-acessiveis/
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Democratização de Acesso
Além de um preço de capa subsidiado (devido ao patrocínio) 100 exemplares serão doados para bibliotecas e/ou centro
de culturas. O site trará uma publicação inédito, diferente da impressa totalmente gratuíta, mas que segue a mesma linha
editorial e objetos da publicação impressa. Optamos pela criação do site e deste material em paralelo, pois além da
democratização através da gratuidade também permitirá que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do Inverna.

Etapa de Trabalho
Livro:
Fase I – Pré-produção/preparação
Primeiro e segundo mês: Término da seleção das histórias aprovadas pela curadoria, verificação se será preciso fazer
algum ajuste ou sugestão de melhoria de roteiro ou ilustração.

Fase II - Produção Execução
Terceiro e quarto e meses: Produção do design gráfico (projeto gráfico) para as 152 páginas do livro e o planejamento da
capa, entrega do material finalizado, tratamento de imagem, tradução para o inglês
No quinto mês, os textos em português e inglês passarão pela revisão ortográfica. A seguir será iniciada a
editoração do miolo do livro e das capas, sob a edição de arte, e do designer contratado, e edição de conteúdo do
organizador. Volta do texto para curadoria para verificar as alterações sugeridas pelo revisor e serão feitas as alterações
necessárias. Haverá nova revisão ortográfica. Será feito o registro do livro junto à Biblioteca do Rio de Janeiro e
solicitado código de barras e ISBN.
No sexto mês, o livro será finalizado, revisado pela terceira vez. Até este ponto a versão impressa e a digital terão as
mesmas etapas, porém a digital é fechada em pdf e disponibilizada para download enquanto a impressa seguirá para a
gráfica. Os arquivos serão finalizados e fechados e o material será encaminhado à gráfica para a realização de provas. A
gráfica fará a impressão de miolo e capa, o acabamento e a entrega.

Fase III – Lançamento e distribuição: Será planejado e realizado o lançamento da obra, em Porto Alegre. Faremos o
planejamento gráfico, a editoraçãao e impressão do banner. Contrataremos assessoria de imprensa para a divulgação e
cobertura do evento e nesta assessoria serão utilizados 100 exemplares. Distribuiremos pelo correio, para a divulgação do
lançamento. Convites eletrônicos serão enviados.

Daisy
No quinto-mês e sexto mês será versão para o Daisy.

Site
No quinto mês será feito o design e o início da criação do site, no sexto mês ele será finalizado e será colocado o
conteúdo revista digital para donwload gratuito que será disponibilizado assim como a versão em Daisy.

Ficha Técnica
A equipe de produção do livro será composta pelos seguintes profissionais:

Direção de arte; Curadoria e Corrdenação: PAULA MASTROBERTI nasceu 1962, em Porto Alegre, Rio Grande do
Sul. É Professora do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Bacharel em Artes pela
UFRGS, Doutora em Letras pela PUCRS, escritora e artista plástica. Já exibiu seu trabalho em importantes espaços
institucionais dentro e fora do seu Estado. Como escritora e ilustradora, tem 10 obras publicadas, entre literatura
ilustrada e quadrinhos. Entre suas obras mais conhecidas, podem ser citadas Os sapatinhos vermelhos (1995, Troféu
Açorianos Melhor Ilustração e Selo Altamente Recomendável pela FNLIJ — Fundação Nacional de Literatura Infantil
e Juvenil);Cinderela — uma biografia autorizada (1997, Troféu Açorianos Melhor Livro Infanto-juvenil);Heroísmo de
Quixote (2005, Prêmio Jabuti Categoria Juvenil); Loucura de Hamlet (2010, Finalista do Prêmio Açorianos de Literatura
em 2011). Em 2010 recebeu o Troféu Artistas Gaúchos pelo conjunto da Obra. Em 2012 participou como autora
gráfica do Projeto Osmose, à convite do Goethe Institut, do qual participaram mais dois autores brasileiros e três
http://novosalic.cultura.gov.br/consultardadosprojeto/imprimir-projeto
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alemães. O projeto consistiu num intercâmbio cultural de residência nos países envolvidos (os brasileiros foram para a
Alemanha e os alemães vieram ao Brasil), resultando numa publicação bilíngue de seis contos gráficos. O livro
Osmose foi lançado na Feira de Frankfurt em 2013, com a presença da autora, ao lado dos alemães Mawill e Birgit
Weyhe.
Curadoria: JULIANA DALLA é uma inventora de histórias, que encontrou na escrita uma maneira atrevida de dar à
luz sua imaginação. Ela é formada em Comunicação Social pela Université Paris 1 (França) e pós-graduada em
Editoração pela Centennial College (Canadá). Possui mais de 15 obras publicadas, várias delas adotadas por
programas de fomento à leitura. Seus trabalhos mais conhecidos são o mangá O Descobrimento do Brasil (adotado
pelo programa Mais Cultura do Ministério da Cultura), o conto fantástico Asgard e o livro infantil Eu, um
passarinho? (adotado pelo programa Minha Biblioteca da Prefeitura de São Paulo). Além de escritora, Juliana ministra
oficinas de roteirização de quadrinhos e trabalha como editora para a revista Wave Magazine.
Curadoria - THAÏS GUALBERTO mora em João Pessoa, sua cidade natal, onde trabalha na Fundação Espaço
Cultural da Paraíba. Formou-se em Arte e Mídia em 2010 pela Universidade Federal de Campina Grande. Trabalhou
para a editora Linha d’Água, onde foi capista e diagramadora. Criou junto com outros quadrinistas paraibanos o
Coletivo WC, grupo que visava a produção, discussão e divulgação dos seus quadrinhos dentro e fora do estado.
Lançaram duas edições da revista Sanitário. Publica tiras todas as terças-feiras no jornal A União.
Curadoria - DANIELA BELEZE KARASAWA nasceu e mora em São Paulo, Capital. Atualmente é Produtora de
Conteúdo (online e offline) – formada em Letras pela Universidade de São Paulo (USP) -, sempre teve sua produção
voltada para o Jornalismo Cultural (Cultura Pop Japonesa, Moda e Automobilismo). Criadora do
site PrincessF1, segmentado no mercado automotivo (os carros são sua paixão), recebeu prêmios e reconhecimento
do jornalismo esportivo. Atualmente estuda Engenharia Mecânica, na FEI, em São Bernardo do Campo, SP. No
campo das HQs, trabalhou como editora no CAIzine e na primeira edição da revistaPutzGrila da Gibiteca Henfil.
Atualmente está produzindo uma webcomic sobre o feminino e o mundo do automobilismo.
Clô Barcellos (design gráfico e editoração) - jornalista e designer, com três prêmios açorianos de design gráfico, com
"Os Farrapos" (2002), "Astrologia, O Cosmos e Você" (2004) e "M args 50 anos (2006)", que também recebeu o Prêmio
Bornancini/Salão Apdesign. Diretora da Editora Libretos. Diretora da Libretos, editou mais de 50 títulos. Os últimos
lançamentos da editora foram: "360 Graus - inventário Astrológico de Caio Fernando Abreu" (Amanda Costa), "DoktorsContos de M emória" (Claus Preger), "Tragédia da Rua da Praia em Quadrinhos" (Edgar Vasques e Rafael Guimaraens),
“Outonos de Fogo” (de M arcel Citro, prêmio de M elhor Narrativa Longa, da Associação Gaúcha de Escritores), “Luta M ais
Vã (de Álvaro Santi, prêmio de M elhor livro de poesia, da Associação Gaúcha de Escritores “Os Filhos Deste Solo” e “A
Dama da Lagoa”.

Sinopse de obra
A REVISTA INVERNA reúne obras gráficas ficcionais produzidas por mulheres brasileiras selecionadas por uma comissão
editorial composta por Paula M astroberti (Coord), Juliana Dalla, Thaïs Gualberto e Daniela Beleze Karasawa. As
ilustradoras e roteiristas estão desenvolvendo, à partir da aprovação do projeto, histórias em quadrinhos, tiras e charges
dentro da temática proposta pela comissão, Mulher brasileira. Algumas, como Aline Daka, ao reunir-se à poeta Ana
Santos, trabalham o tema dentro de uma abordagem lírica e poética; outras preferem a ironia e a crítica, como Lorena
Kaz ou Juliana Dalla e sua parceira, a ilustradora Valéria Paes. Autoras como Fefê Torquato ou Jonia Caon abordam a
feminilidade de um ponto de vista subjetivo; M ika Takahashi confere um toque étnico ao tema ao narrar a lenda de
Iaraei, enquanto a equipe Studio Seasons aposta numa brasileira real, a aviadora Ada Regato. Servindo-se do gestual
espontâneo ou do preciso traço japonês, da aquarela delicada ou das tonalidades vibrantes das técnicas digitais, essas
autoras provam a versatilidade, a criatividade e, mais do que isso, a competência da mulher artista gráfica brasileira,
ainda pouco reconhecida pelo sistema de produção dos quadrinhos nacionais. Para muitas delas, a Revista INVERNA
propõe-se como um espaço importante de projeção.

http://novosalic.cultura.gov.br/consultardadosprojeto/imprimir-projeto

4/13

30/5/2014

novosalic.cultura.gov.br/consultardadosprojeto/imprimir-projeto
A versão impressa terá cerca de 22 histórias de diferentes, elas também variam de tamanho pois temos histórias de 1
página até 10 páginas. Enquanto a versão digital terá cerca de 06 histórias.

Impacto Ambiental
Escolha de gráfica que possuí certificação FSC (o livro não será impresso obrigatoriamente em papel FSC) e possui um
sistema de gestão de resíduos

Especificações técnicas do produto
PROJETO INVERNA
Resumo
INVERNA / INVERNA DIGITAL pretende-se como uma publicação de caráter artístico e cultural, disponível em versões
Website / Blog e impressa. Sua linha editorial geral inclui todos os gêneros entendidos como gráfico-visuais quadrinhos,
ilustrações, charges ou tiras gráficas produzidos de forma autoral ou cooperativa exclusivamente por mulheres
brasileiras, com finalidade de dar maior visibilidade a produção feminina do gênero, normalmente associado à autoria
masculina.

Objetivos
a) Valorizar, publicar, promover e divulgar, em meio impresso e digital, a produção artística gráfica produzida por autoras
do País em todas as áreas de atuação da roteirista à colorista em seus diversos estilos e gêneros, cujo trabalho é
pouco reconhecido num meio onde o profissional do sexo masculino ainda predomina;
b) Promover uma reflexão sobre a produção da ficção gráfica brasileira de autoria feminina (editores, artistas, roteiristas,
quadrinistas, letristas, coloristas) através de um texto de apresentação de pesquisadora acadêmica, além de palestras e
mesas-redondas gerados em torno do seu lançamento;
c) Localizar e destacar em âmbito sociocultural, através dessas publicações em meio impresso e digital, a voz feminina
profissional da linguagem dos quadrinhos e demais gêneros das artes gráficas em suas peculiaridades, tanto do ponto de
vista das escolhas de configuração narrativa, quanto do ponto de vista de configuração gráfica e visual.
d) Estimular outras profissionais ou aspirantes das artes gráficas a desenvolverem seu talento nessa área.

Justificativa
A publicação INVERNA/ INVERNA DIGITAL justifica-se como a ação concreta a partir de uma consciência de coletividade
por parte do corpo profissional feminino atuante na linguagem poética e narrativa gráfico-visual brasileira, visando sua
demarcação num mapa cuja cartografia ainda dá maior visibilidade à presença masculina. Sua publicação vem
corresponder às demandas de uma comunidade organizada através da rede social Facebook, o Grupo M ulheres em
Quadrinhos, que conta hoje com mais de 800 membros. Além disso, INVERNA pretende constituir-se num documento de
registro e de reflexão um catálogo de apresentação do que se vem produzindo em artes gráfico-visuais brasileiras,
seguindo tendências ou estimulando e divulgando inovações experimentais nesse sentido, com foco na autoria feminina.
Embora hajam outras publicações organizadas por mulheres de forma independente no país, INVERNA será a primeira
publicação de excelente qualidade gráfica e profissional distribuída de forma organizada e de alcance em todo território
nacional, fazendo jus aos seus objetivos de dar a maior visibilidade e respeitabilidade aos quadrinhos de autoria feminina.

Sinopse
INVERNA é uma antologia de quadrinhos produzidos exclusivamente por mulheres roteiristas e artistas gráficas, reunidas
sobre o tema motivador “M ulher Brasileira”. Cada obra conta, dentro de um estilo singular, uma história ficcional e
imaginária tendo por foco ou protagonista a personagem feminina em localidade brasileira, compondo sobre e a partir
dela ora um retrato poético, lírico ou subjetivo, ora crítico, produzindo variadas reflexões sobre a condição da mulher
na sociedade e na cultura do nosso país. Citamos, como amostra, as sinopses das quatro autoras que, além de participar
da publicação com trabalhos próprios, fazem parte da equipe que está organizando a publicação:

1. A LENDA DE OBRIRICI, por Paula M astroberti (Porto Alegre, RS)
Obirici é apaixonada por Upatã ou Araken, chefe eleito que precisa casar-se. Contudo, outra jovem, Iurá, apresenta-se
como candidata. Indeciso, Araken propõe uma disputa de arco-e-flecha entre as duas pretendentes. O desfecho trágico
da disputa deu o nome ao atual bairro Passo da Areia na cidade de Porto Alegre. A estátua de Obirici pode ser vista
próxima ao viaduto de mesmo nome, ali localizado. Toda a narrativa gráfica tem por cenário os arredores do Viaduto
Obirici atual: os personagens atuam ali como fantasias atuantes no plano real, numa mixagem entre desenho e fotografia.

2. PAIXÃO NACIONAL, roteiro de Juliana Dalla e artes de Valéria Paes (Florianópolis, SC)
Uma das premissas culturais de nosso país afirma que a bunda da mulher brasileira é paixão nacional, patrimônio biótipo
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do Brasil. Essa visão da mulher como ser desprovido de boca, olhos e ouvidos faz com que ela seja relegada à condição
única de corpo sexual. A partir desse olhar machista, a narrativa em quadrinhos Paixão Nacional apresenta e celebra o
percurso e as conquistas da mulher brasileira ao longo da história de nosso país.
3. DEPOIS DE M UITO TRABALHO, O CÃO TIRA UM AS FÉRIAS, de Thaïs Gualberto (João Pessoa, PA)
"Depois de muito trabalho, o Cão tira umas férias" é uma história em quadrinhos que relata uma conversa entre duas
amigas paraibanas no início da sua vida adulta, fantasiando sobre o futuro, fazendo planos que sabem que nunca
acontecerão.
4. IN QUEEN – SILVIA + SP, de Daniela Beleze Karasawa (São Paulo, SP)
Silvia é uma engenheira brasileira que mora com um grupo de garotas de várias nacionaliddaes. Juntas, elas possuem a
Starlight Customs, uma equipe de corrida. As aventuras de Silvia e de sua equipe acontecem numa São Paulo futurista e
virtual.

Todas as demais autoras selecionadas, de uma ou outra maneira, abordam o tema “M ulher brasileira” de modo tão rico e
variado quanto as apresentadas nestes exemplos, compondo um caleidoscópio imagético que não estereotipa nem define
um arquétipo de mulher, mas as muitas mulheres do nosso Brasil.

M ais informações sobre o sistema Daisy

O sistema Daisy foi originariamente desenvolvido na Suécia em 1994.
A ideia base foi usar a gravação digital (com todas as facilidades de produção, cópia, transporte e reprodução associadas
à qualidade das gravações digitais) e introduzir marcas estruturais no documento, que auxiliassem a navegação do leitor
cego.
O sistema Daisy já evoluiu bastante. Já oferece uma leitura extraordinariamente agradável e flexível às pessoas que são
cegas, surdas, com problemas ao nível do tacto, ou outros problemas ao nível de acesso a impressões.
Em M aio de 1996 criou-se o consórcio Daisy, que desde logo, adoptou regras base de construção dos ficheiros, para
desenvolver as gravações a pensar na Internet. A norma Daisy 2.0 foi publicada em 1998, e a recomendação 2.02 foi
aprovada em Fevereiro de 2001.
A publicação na norma ANSI/NISO Z39.86 2002 foi oficializada em M arço de 2002. Esta norma é seguida nos centros de
produção braille, da maioria das Bibliotecas e Organismos Públicos, já em vários países, com grandes tradições na
acessibilidade da informação aos deficientes visuais, como, p. ex., Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul,
Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Itália, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, USA, Suécia,
Suiça, Tailândia …
Continua o desenvolvimento de esforços para que todos os materiais sejam produzidos originariamente, segundo a
normaDaisy.
Fonte: http://www.ataraxia.pt/livrosdaisy.php

Outras Informações
Produção um livro em quatro cores, em papel compatível com a alta qualidade de impressão, formato 23x28, organizada
de forma destacar cada autora e sua contribuição em sua especificidade, e cuja participação se dará mediante cessão
de direito para publicação. Serão feitos 1000 exemplares.
Total Pág: 152
MIOLO : 152 pág, 230x280 mm,4x4 cores + VERNIZ BASE ÁGUA FOSCO, no COUCHÊ FOSCO IM PORTADO LD 150 g/m²;
CAPA : 4x4 cores, no CARTÃO IM PORTADO LD 250 g/m²;; LAM INAÇÃO FOSCA; COM ORELHA (DUPLAS);
ACABAMENTO : BROCHURA COSTURADO; Lombada: QUADRADA; CAPA BROCHURA; SHIRINK INDIVIDUAL;
Criação de um site próprio onde será colocado o conteúdo em Daisy e a revista eletrônica

Local de realização
País

UF

Cidade

Brasil

Rio Grande do Sul

Porto Alegre
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Período de realização
Data de Início

Data de Término

08/07/2014

05/12/2014

Deslocamento
Dados não informados!

Divulgação
Peça

Veículo

Banner/faixa adesiva/faixa de lona/saia de palco/testeira/pórtico

Impressos

Convite Eletrônico/Folder Eletrônico

Internet

Plano de Distribuição
PRODUTO

Livro (principal)
Logomarca
Na contracapa
Distribuição Gratuita (Qtde)

Divulgação
100

Patrocinador
100

Beneficiãrios
100

Total para Venda (Qtde)

Produzida
1000

Normal
0

Promocional
700

Receita Prevista (R$)

Normal
0,00

Promocional
24.500,00

Preço Unitãrio (R$)

Normal
118,00

Promocional
35,00

Total Receita Prevista (R$)

Prevista
24.500,00

Total Receita Prevista (R$)
24.500,00

PRODUTO

Audiodescrição
Logomarca
Nos créditos finais
Distribuição Gratuita (Qtde)

Total para Venda (Qtde)

Preço Unitãrio (R$)

Divulgação

Patrocinador

Beneficiãrios

Produzida

Normal

Promocional

Normal

Promocional

10

10

100

120

0

0

0,00

0,00

Receita Prevista (R$)

Total Receita Prevista (R$)

Normal

Promocional

Prevista

Total Receita Prevista (R$)

0,00

0,00

0,00

0,00
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PRODUTO

Sítio de Internet
Logomarca
Na primeira página de apresentação
Distribuição Gratuita (Qtde)

Divulgação
100

Patrocinador
100

Beneficiãrios
1000

Total para Venda (Qtde)

Produzida
1200

Normal
0

Promocional
0

Receita Prevista (R$)

Normal
0,00

Promocional
0,00

Preço Unitãrio (R$)

Normal
0,00

Promocional
0,00

Total Receita Prevista (R$)

Prevista
0,00

Total Receita Prevista (R$)
0,00

Incentivo Fiscal Federal
Sítio de Internet
2 - Produção / Execução
RS - Porto Alegre
ITEM

V L.
SOLICITADO

V L.
SUGERIDO

DIAS

QTDE OCOR.

V L.
UNITÁRIO

V L.
APROV ADO

JUSTIF. DO
PROPONENTE

JUSTIF. DO
PARECERISTA

JUSTIF. DO
COMPONENTE

design de peças
para o site como
botões, banners
Designer
1
gráfico

5.000,00

5.000,00

60

1

1

5.000,00

5.000,00

etc, além da
editoração da
revista
eletrônica que
estará disponível
para download
gratuito no site.
Referente a
elaboração da
ficha
catalográfica e

2

Direitos
Autorais

300,00

300,00

20

1

1

300,00

300,00

registro de ISBN
da revista
eletrônica que
será
disponibilizada
no site.
Textos para o
site e roteiro e
ilustração para a
revista de

Sítio de
3 Internet

4.000,00

4.000,00

40

1

- Textos

1

4.000,00

4.000,00

distribuição
gratuita que
estará disponível
para download
no site.
Desenvolvimento
do site e criação
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4

Web
M aster

2.000,00

2.000,00

60

1

1

2.000,00

2.000,00

das ferramentas
necessárias para
a colocação da
revista virtual e
da versão em
Daisy para
download
gratuíto

Total
da UF

11.300,00 11.300,00

11.300,00

Total da Etapa 11.300,00 11.300,00

11.300,00

Total da Sítio
de Internet

11.300,00

11.300,00 11.300,00

Livro
1 - Pré-Produçao / Preparação
RS - Porto Alegre
ITEM

5
6

Coordenação
Editorial
Curador

Total da
UF

V L.
SOLICITADO

V L.
SUGERIDO

DIAS

QTDE OCOR.

V L.
UNITÁRIO

V L.
APROV ADO

2.000,00

2.000,00

180

1

1

2.000,00

2.000,00

4.000,00

4.000,00

120

4

1

1.000,00

4.000,00

6.000,00 6.000,00

JUSTIF. DO
PROPONENTE

JUSTIF. DO
PARECERISTA

JUSTIF. DO
COMPONENTE

6.000,00

Total da Etapa 6.000,00 6.000,00

6.000,00

2 - Produção / Execução
RS - Porto Alegre
ITEM

7
8

9

Designer
Diretor de
arte
Editoração
Eletrônica

V L.
SOLICITADO

V L.
SUGERIDO

DIAS

QTDE OCOR.

V L.
UNITÁRIO

V L.
APROV ADO

4.000,00

4.000,00

90

1

1

4.000,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

120

1

1

3.000,00

3.000,00

8.000,00

8.000,00

90

1

1

8.000,00

8.000,00

180,00

20

1

1

180,00

180,00

Ficha
10 Catalográfica 300,00
e ISBN
11 Ilustração

15.000,00

15.000,00

60

1

1

15.000,00 15.000,00

12 Impressão

25.000,00

25.000,00

30

1

1

25.000,00 25.000,00

4.000,00

4.000,00

60

1

1

4.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

90

1

1

2.000,00

2.000,00

13

14

Produção
Gráfica
Revisão de

http://novosalic.cultura.gov.br/consultardadosprojeto/imprimir-projeto
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Texto
15

Revisão de

500,00

500,00

30

1

1

500,00

16 Roteirista

15.000,00

15.000,00

60

1

1

15.000,00 15.000,00

17 Tradução

1.500,00

1.500,00

30

1

1

1.500,00

1.500,00

3.000,00

3.000,00

45

1

1

3.000,00

3.000,00

18

Tradução

Tratamento
de imagens

Total da
UF

81.300,00 81.180,00

500,00

81.180,00

Total da Etapa 81.300,00 81.180,00

81.180,00

3 - Divulgação / Comercialização
RS - Porto Alegre
V L.
SOLICITADO

ITEM

19 Assessor de imprensa

20

Banner/faixa
adesiva/faixa de
lona/saia de

V L.
SUGERIDO

DIAS

QTDE OCOR.

V L.
UNITÁRIO

V L.
APROV ADO

1.500,00

1.500,00

30

1

1

1.500,00

1.500,00

500,00

500,00

15

1

1

500,00

500,00

JUSTIF. DO
JUSTIF. DO
PROPONENTE PARECERISTA

JUSTIF. DO
COMPONENTE

palco/testeira/pórtico
Projeto
grafico dos

21 Projeto Gráfico

500,00

500,00

20

1

1

500,00

materiais de
divulgaçção

500,00

como
banner e
convite
eletrônico

Total da UF

2.500,00 2.500,00

2.500,00

Total da Etapa 2.500,00 2.500,00
Total da Livro

2.500,00

89.800,00 89.680,00

89.680,00

Audiodescrição
2 - Produção / Execução
RS - Porto Alegre
ITEM

22

Narrador de
Audiodescrição

Total da UF

V L.
SOLICITADO

6.500,00

V L.
SUGERIDO

6.500,00

DIAS

QTDE OCOR.

V L.
UNITÁRIO

V L.
APROV ADO

60

2

3.250,00

6.500,00

6.500,00 6.500,00

Total da Etapa 6.500,00 6.500,00
http://novosalic.cultura.gov.br/consultardadosprojeto/imprimir-projeto
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JUSTIF. DO
PARECERISTA

JUSTIF. DO
COMPONENTE
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Total da
6.500,00 6.500,00
Audiodescrição

6.500,00

Administração do Projeto
4 - Custos / Administrativos
RS - Porto Alegre
ITEM

23 Contador

V L.
SOLICITADO

3.000,00

V L.
SUGERIDO

3.000,00

DIAS

QTDE OCOR.

V L.
UNITÁRIO

180

6

500,00

1

V L.
APROV ADO

JUSTIF. DO
PROPONENTE

JUSTIF. DO
PARECERISTA

JUSTIF. DO
COMPONENTE

3.000,00
Responsável
pela
organização do
projeto,
contato com
fornecedores
e prestadores
de serviço.

Coordenação
24 Administrativo- 2.760,00

2.760,00

180

6

1

460,00

2.760,00

Financeiro

Organização
do lançamento
da obra.
Responsável
pelos
pagamentos,
movimentações
bancárias,
recebimento
de notas.
Envio dos
exemplares de
distribuição

25 Correios

1.500,00

1.500,00

20

1

1

1.500,00

1.500,00

gratuita para
bibliotecas
e/ou centros
culturais

Remuneração
26 para captação

8.000,00

8.000,00

60

1

1

8.000,00

8.000,00

de recursos

Total da UF 15.260,00 15.260,00

15.260,00

Total da Etapa 15.260,00 15.260,00

15.260,00

Total da
Administração 15.260,00 15.260,00
do Projeto

15.260,00

Total do
Incentivo
Fiscal Federal

122.860,00 122.740,00

122.740,00

Total do
http://novosalic.cultura.gov.br/consultardadosprojeto/imprimir-projeto
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Projeto

122.860,00 122.740,00
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