
FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE ACOMPANHA EXECUÇÕES DE CONTRAPARTIDAS DE 
ESPAÇOS CULTURAIS BENEFICIADOS PELA LEI EMERGENCIAL DA CULTURA 

 

Iniciou no mês de novembro com término até fim da primeira quinzena de dezembro de 2021 
as contrapartidas dos 12 espaços culturais de Campos Novos, contemplados pela Lei 
Emergencial da Cultura no Edital de Chamamento Público 03/2020, em atenção aos valores 
programados relacionados ao Art. 2º, inciso II, da Lei 14.017/2020. 

Acompanhe a lista de espaços e contrapartida realizada ou programada para ocorrer, abaixo 
relacionada: 

1. Galpão Caipora Viu. 
Contrapartida: Visitação guiada e explicativa de alunos do Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino. 
Todas as visitações foram acompanhadas por professores de história da Fundação 
Cultural Camponovense, junto do proprietário do espaço Sr. Benito Zandoná. Nas 
referidas oportunidades foram repassadas não somente a história do Museu formado 
por Benito, como a história das milhares de peças expostas, que contam da história de 
Campos Novos, sua origem relacionado ao tropeirismo, cultura gaúcha, práticas 
campeiras e afins. O local que se tornou uma referência cultural no município, está 
costumeiramente ligados à festividades culturais como Semana Farroupilha, Encontro 
de Gaiteiros, Cavalgadas e afins. 
As visitações ocorreram no mês de novembro de 2021, e tiveram a participação de 
alunos das Escolas: Santa Julia Biliart, Jardim Bela Vista, Nair da Silva Gris CAIC e 
Waldemar Rupp, nos períodos matutino e vespertino. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

2. Estilo Noiva. 
A empresa Estilo Noiva, que possui demanda e procura relacionada a eventos sociais e 
culturais de grande porte e público, também teve suas atividades e procura paralisadas 
em face da pandemia, motivo pelo qual se enquadra no conceito de espaço cultural. 
A referida empresa concedeu como contrapartida 55 trajes diversos, em valor estimado, 
sua totalidade em R$ 2.500,00 a serem utilizados pelos alunos da Oficina de Teatro. A 
oficina é voltada para alunos de escola pública e comunidade em geral, na faixa etária 
de 05 a 16 anos, e reforçará os trajes permitindo lindas apresentações à comunidade e 
escolas. 

 
 

 
 



 
 

     
 

3. Cine Lumine Campos Novos 
A empresa de cinema Cinelumine Campos Novos, que integra o setor cinematográfico e 
artístico, também contemplado pela Lei Aldir Blanc, ofereceu como contrapartida o total 
de 220 ingressos para sessões de cinema voltados exclusivamente para alunos de escola 
pública da rede municipal de ensino, as sessões se deram em 4 oportunidades 
contemplando alunos das Escolas André Rebouças (Barra do Leão), Santa Julia Biliart e 
Padre Armando. Todos os filmes foram adequados às respectivas faixas etárias, e foram 
acompanhados pelas professoras de cada turma. 
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4. Conjunto Folclórico Celeiro da Tradição 
O grupo tradicionalista C.F. Celeiro da Tradição apresentou em contrapartida ao valor 
recebido duas palestras relacionadas o primeiro a um Encontro Cultural de 
Tradicionalistas e a segunda palestra relacionada à identidade cultural, em ambos os 
eventos houve apresentações/projeções folclóricas da cultura gaúcha que tanto 



integram e dizem sobre a origem do povo Camponovense. A primeira ocorreu em 
26/11/2021, nas dependências da sede do Celeiro da Tradição, com a presença de 
diversos tradicionalistas, apreciadores e simpatizantes da cultura regionalista. A 
segunda, além da presença de alunos do CEJA, foi transmitidas pelo Facebook da 
Prefeitura Municipal, e ocorreu nas dependências do prédio da Biblioteca Municipal de 
Campos Novos. 

     
 

 
 



 
 

 
 



 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

5. Viviane Pacheco dos Santos Thome 
A referida empresa integra setor de Audiovisual transmitiu a live cultural da Segunda 
palestra realizada pelo Conjunto Folclórico Celeiro da Tradição. A palestra foi voltada a 
comunidade em geral, com assunto extremamente ricos de cunho exclusivamente 



cultural – cultura gaúcha, regionalista, tradicionalista. A live teve duração de quase 3h, 
sendo utilizados equipamentos especializados e profissionais técnicos acompanhando e 
fornecendo todo o suporte de som e transmissão em alta qualidade. 

  
 

 
 



 
 

 
 
 

6. Carina e Valdez – Escola de Música 
A dupla de artistas e professores de música Carina e Valdez, dentre as opções de 
contrapartida que ofereceu, teve acolhida a opção de show voltado a comunidade em 
geral. O Show ocorreu na Praça Lauro Muller, no dia 26/11/2021, iniciando as 21h, 
aberto a todos, encerrando as audições da Fundação Cultural Camponovense que 
contempla alunos das escolas públicas e comunidades em geral, sem limite máximo de 
idade. A apresentação da dupla de cantores foi verdadeiro sucesso, atendendo 
repertório sertanejo e música popular brasileira. 
 

 



 

 

 

 



7. RF Instruções Musicais 
A empresa musical ofereceu aulas de acordeon, por 1 mês para 10 alunos de escola 
pública. As aulas ocorreram no mês de novembro, ministradas pelo professor Rafael 
Anderson Fachin para alunos da Escola Santa Julia Biliart, localizada no Bairro Aparecida 
de Campos Novos. O profissional apresentou diversos acordeões aos alunos, ensinando-
os a prática teórica do instrumento, que muito se relaciona à cultura regionalista. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

8. Antonia Arte e Moda 
O referido estabelecimento de moda e costura, que produz trajes e itens diversos de 
cunho artístico e cultural, dentre as contrapartidas oferecidas listou a opção de 
confeccionar cortinado para servir às apresentações da Oficina Municipal de Teatro da 
Fundação Cultural Camponovense. Considerando que a referida oficina é formada por 



alunos de escolas públicas que se apresentam à comunidade, sem custo nenhum, a 
confecção de tal cortina vai ao encontro do público beneficiado, indicado em lei. A 
oficina contempla em torno de 50 crianças e jovens, que produzem lindos espetáculos. 
A cortina teatral ainda será instalada no Auditório 3 da Biblioteca onde ocorrem as 
apresentações ao público, que serão retomadas a partir de abril de 2022. 
 

 
 

9. Melottche Campanha e Fandango 
A referida empresa de artigos culturais e artísticos, que também está inserida no ramo 
de eventos culturais, extremamente afetado pela pandemia, ofereceu diversas opções 



de contrapartida, sendo escolhida a opção da doação de 10 (dez) bombachas novas a 
serem utilizadas pela Oficina Municipal de Danças Tradicionalistas/Regionalistas, de 
Salão, da Fundação Cultural Camponovense, nos Bairros, Comunidades Rurais e Centro, 
em apresentações à comunidade. 







 
 

10. RETRATA CN 
A referida empresa do setor audiovisual, fotográfico, espaço que também fora 
contemplado como possível beneficiário da lei emergencial da cultura, ofereceu 
diversas opções de contrapartidas, dentre elas a cobertura fotográfica digital das 
audições da Fundação Cultural Camponovense. 
As audições ocorreram nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2021, e a empresa cumpriu 
satisfatoriamente a cobertura fotográfica, entregando-as digitalmente para uso da 
fundação cultural, professores e alunos que integram as oficinas de diversos 
instrumentos musicais, orquestra, coral e camerata de cordas. 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. LUIZ MAURICIO INSTRUMENTOS MUSICAIS 
O referido espaço cultural, além de trabalhar com a venda de instrumentos musicais, 
também é produtor/musical, estúdio, e cantores na Dupla Luiz Mauricio e Wilma.  
Ofereceu como contrapartida a mão de obra de estúdio musical, através da captação, 
produção, gravação, mixagem e masterização de 04 músicas no valor de R$ 450,00 
(quatrocentos e cinquenta reais) cada. 
Para que não ocorresse o privilégio oferecida em favor de qualquer artista, a fim de 
caracterizar eventual favorecimento, a Fundação Cultural Camponovense optou pela 



gravação e produção de 04 (quatro) hinos pela empresa, que ficarão disponíveis na 
Fundação para Escolas, Secretarias, Entidades, Associações e demais pessoas que 
necessitem, sendo os seguintes hinos: Nacional, Estadual de Santa Catarina, de Campos 
Novos e do Rio Grande do Sul. A escolha pelo Hino do Rio Grande do Sul a fim de compor 
o quarteto se dá pela cultura e origem do povo Camponovense, que tanto preza e aplica 
a mesma em sua vivência, e eventos como a Semana Farroupilha e outros relacionados. 

 
 

 
 



 
 

12. Foto Art Digital 
A referida empresa do setor audiovisual, fotográfico, espaço que também fora 
contemplado como possível beneficiário da lei emergencial da cultura, ofereceu dentre 
as opções de contrapartida fotografar atividades culturais. 
Diante disso, e observando o público que deve ser beneficiado pelas contrapartidas – 
alunos de escola pública ou comunidade em geral -, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, observando seu calendário de eventos, direcionou-se 
a referida cobertura fotográfica para evento ocorrido no dia 18/11/2021 dedicado ao 
Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro), ocorrida na Escola Municipal 
Novos Campos. O material foi posteriormente disponibilizado para a Fundação Cultural 
Camponovense e Secretaria Municipal organizadora. 

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi 
instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz 
referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares – situado entre 
os estados de Alagoas e Pernambuco, na Região Nordeste do Brasil. 

Zumbi foi morto em 1695, na referida data, por bandeirantes liderados por Domingos 
Jorge Velho. Atualmente existe uma série de estudos que procuram reconstituir a 
biografia desse importante personagem da resistência à escravidão no Brasil. 

A data de sua morte, descoberta por historiadores no início da década de 1970, motivou 
membros do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, em um 
congresso realizado em São Paulo, no ano de 1978, a elegerem a figura de Zumbi como 
um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta 
por direitos que os afro-brasileiros reivindicam. 

Com isso, o 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos 
negros contra a opressão no Brasil. Por essa razão, o Treze de Maio, data em que 
a abolição da escravatura aconteceu, foi deixado de escanteio. O argumento utilizado é 
que o Treze de Maio representa uma “falsa liberdade”, uma vez que, após a Lei Áurea, 
os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do 
poder público. 



A escolha do 20 de novembro aconteceu no contexto de declínio da Ditadura 
Militar (final da década de 1970 em diante) e de redemocratização do país. O 
enfraquecimento da ditadura deu força aos movimentos de oposição e aos movimentos 
sociais, como o movimento negro. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



                                                                                                                             

 

 

LINKS ALDIR BLANC 

https://www.camposnovos.sc.gov.br/noticias/ver/2020/07/fundacao-cultural-camponovense-
lanca-formulario-on-line-da-lei-emergencial-cultural 

https://www.camposnovos.sc.gov.br/noticias/ver/2020/07/fundacao-cultural-camponovense-
divulga-informacoes-sobre-lei-emergencial-de-apoio-a-trabalhadores-da-cultura 

http://jornalceleiro.com.br/2020/07/lei-aldir-blanc-distribuira-264-mil-a-cultura-de-campos-
novos-veja-dados-na-regiao/ 

https://www.facebook.com/events/364652374948637/ 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/campos-novos/decreto/2020/871/8709/decreto-n-8709-
2020-regulamenta-a-destinacao-de-recursos-no-valor-de-r-264831-15-duzentos-e-sessenta-e-
quatro-mil-oitocentos-e-trinta-e-um-reais-e-quinze-centavos-provenientes-da-lei-federal-de-
emergencia-cultural-aldir-blanc-n-14017-2020-regulamentada-pelo-decreto-presidencial-n-
10464-2020-para-o-municipio-de-campos-novos-sc-e-da-outras-providencias 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/campos-novos/decreto/2020/872/8717/decreto-n-8717-
2020-abre-credito-adicional-extraordinario-no-orcamento-do-municipio?q=ALDIR%20BLANC 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/campos-novos/decreto/2020/871/8710/decreto-n-8710-
2020-institui-comissao-intersetorial-de-cultura-e-comissao-avaliadora-de-editais-para-
definicao-de-criterios-de-destinacao-e-operacionalizacao-de-recursos-financeiros-oriundos-da-
lei-n-14017-de-29-de-junho-de-2020-e-da-outras-providenciais?q=ALDIR%20BLANC 

https://www.camposnovos.sc.gov.br/noticias/ver/2020/12/doze-espacos-sao-homologados-
para-a-segunda-fase-da-lei-emergencial-da-cultura 

EDITAIS 

https://www.camposnovos.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/6734/codLicitac
ao/171658 



https://www.camposnovos.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/6734/codLicitac
ao/171869 

https://www.camposnovos.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/6734/codLicitac
ao/171870 

https://www.camposnovos.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/6734/codLicitac
ao/174267  

 

CADASTROS HOMOLOGADOS 

https://www.camposnovos.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/6744/codNorm
a/485054 

https://www.camposnovos.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/6744/codNorm
a/487389 

https://www.camposnovos.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/6744/codNorm
a/488658 

 


