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V REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE CIRCO DO CNPC 

Reunião realizada pela Secretaria de Articulação e Desenvolvimento Institucional 
(SADI) do Ministério da Cultura, sob a coordenação da Funarte nos dias 06 e 07 de 
dezembro de 2016 (terça-feira e quarta-feira), das 9h30 as 18h00, no edifício Parque da 
Cidade (sala de reunião - 9 O  andar). 

PRESENTES: 

1. Ana Lamenha, presidente fundadora da ABACDI - Associação Brasileira de 
Arte Cultura e Diversões Itinerante (representante da região Sudeste) - titular 

2. Luana Macena, representando pesquisadores; Fundadora da Companhia 
Orquídeas de Fogo - titular /conselheira 

3. Michele Mocellin de Almeida - proprietária circense do Master Circus - 
titular (Centro - Oeste) 

4 	Robson Moi - titular (Nordeste) 
5 	João Batista Felix da Silva - palhaço, radialista, produtor cultural, escritor de 

revista infantil, representa o Circo Social Trupe Palhaço Companhia - 
suplente do Circo Social 

6 Eric Vinicius - representa Trupes e Grupos, diretor artístico e acrobata - 
titular 

7 Luciano Roberto do Nascimento - proprietário do Universo Circo Show, 
presidente da APOCIRCO (Associação Potiguar de circo), compositor e 
palhaço (Nordeste) - suplente de Circo de Lona 
Jefferson Dornelas Jacinto - representante da região Norte, representante da 
AACA - Associação de artistas circenses do amazonas, palhaço, artista 
visual, diretor teatral - suplente 

9 	Marcos Teixeira Campos - Coordenador de circo da Funarte 
10 Juliana Nepomuceno - Coordenadora de Conferências Nacionais 
11 Fernando Silva de Assunção - representa o segmento Trupes e Grupos, 

representa a entidade ABRAMALA (Associação Brasileira de Malabaristas e 
Circenses) - titular 

12 Cristina Villar de Souza - representante da região sul, produtora, professora 
de atividades circenses e artista - titular 

13. Gabriela Crivelente - Coordenadora-geral do Piano Nacional de Cultura 

entação dos circenses 



Marcos - apresentou as moções e recomendações aprovadas e não deliberadas na 
27 a Reunião Ordinária do CNPC. 

Reunião do Plenário antes do colegiado 

Marcos - as reuniões seguem o regimento do CNPC. 

Luana - Informou que na próxima reunião do Plenário será aprovada a ata da 26a 
reunião, após a revisão do texto da ata; foi solicitado o áudio da reunião para a 
revisão da ata. Sugere que a ata seja encaminhada ao Flávio Viana e Silva, 
antigo conselheiro. 
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Plataforma colaborativa 

Debate sobre os eixos temáticos da IV Conferência Nacional de 
Cultura 

4. Plano Setorial de Circo 
5. Apresentação do Plano Nacional de Cultura 

ITEM 1 DA PAUTA 
Dia/Horário 

A) RESUMO 
Informes 

B) SUGESTÕES 

o 	Retomada de pautas dos colegiados 

Marcos * esclareceu sobre as pautas que foram preparadas antecipadamente: 
O Iphan foi convidado para participar do colegiado de circo, no entanto não 
puderam vir. 

Relatório de moções votadas na 27  Reunião do Plenário 



circenses 

ITEM 2 DA PAUTA 
Dia/Horário 

A) RESUMO 

o Regulamentação dos 

B) SUGESTÕES 

Marcos - Infoiiiiou que foi realizada uma parceria com o Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro para ter o reconhecimento do 
curso da Escola Nacional de Circo pelo MEC E preciso estar formado no ensino 
médio para entrar na escola de circo Foi disponibilizada uma bolsa para todos os 
alunos, no valor de R$ 2.500. O curso é pago pelo MinC. A seleção é feita por meio 
de edital e os alunos precisam ter conhecimentos circenses para participar. O curso e 
de 2 anos e oferece almoço aos alunos O grande objetivo da escola e criar bons 
técnicos circenses Ha uma cota de 60 alunos A escola possui alguns professores 
servidores, no entanto são poucos A Escolakoniratou, por concurso publico, 5 

MINISTÉRIO DA 
CULTURA 

Marcos - a Plataforma servirá para realizar discussões online com os colegiados 
e esses ajustes estão sendo realizados para que o colegiado exerça sua 
representatividade na plataforma. 

Convite ao senador Álvaro Dias, ainda sem retorno 

Ana - lembrou que o PL do Circo está tramitando no Congresso. Informou que o 
colegiado fez o parecer sobre os animais e aguarda acompanhamento do MmC 
na tramitação desse projeto. 

C) ENCAMINHAMENTOS 

Colegiado - Cobrança da presença de representantes do Circo em reunião da 
Conferência Nacional dos Municípios e mandar uma carta ratificando o pedido 

Marcos Teixeira - acompanhar o andamento do projeto de lei do Senador Alvaro 
Dias, sobre animais em circo e outros assuntos. 



ITEM 3 DA PAUTA 
Dia/Horário 

A) RESUMO 

Debate sobre os eixos temáticos da IV Conferência Nacional de Cultura 
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professores, de nível superior, 4 deles, ex- alunos da escola. São 4.000 horas de 
curso. 

Luana - sugere a regulamentação de 'notório saber' pelo MEC, aplicando o mesmo 
precedente a quem é foiiiiado em magistério. 

Eric - lembrou que é importante descentralizar a foi 	inação da escola de circo. 

Marcos - A Funarte realiza várias oficinas de circo no país. 

Luana - Informou que o curso de técnico circense já existe pelo Pronatec. 

Luana - sugere trazer um técnico para discutir a graduação do Circo dentro das 
Universidades. 

Marcos - infoiiiiou que poderia ser mais viável uma pós-graduação em circo, mas é 
preciso aprofundar melhor esse debate. 

Eric - alertou que a graduação poderia ampliar o conhecimento teórico do circo, de 
foiiiia semelhante como ocorre com a dança A pratica deve ser aliada ao 
pensamento teórico. 

Robson - no caso da Bahia, a Universidade demonstrou interesse em realizar o 
curso de circo, no entanto não possui recursos disponíveis, no MEC, para abrir o 
curso na Universidade Federal da Bahia (UFBA) Inclusive, ha vários pesquisadores 
de circo na universidade da Bahia. 

Ana - sugere que a demanda da graduação em circo seja apresentada ao MEC 

C) ENCAMINHAMENTOS 

O colegiado vai encaminhar a demanda da graduação do circo ao MEC. 



e Debate sobre a acessibilidade 

B) SUGESTÕES 

Marcos - informa que a previsão da IV Conferência e para novembro de 2017 

Robson - sugere a palavra financiamento em todos os eixos 

Luana - sugere que a palavra financiamento fique implícita nos eixos 

Ana - reforça que a palavra financiamento esteja explicita nos eixos 

Eixo 1 - Economia da Cultura e novas tecnologias 

Eixo 2 - Infraestrutura cultural, integração e desenvolvimento 

Robson - diz que a acessibilidade envolve todas as formas de deficiências e o 
circo vai precisar se adequar. 

Ana - a questão da acessibilidade em sua totalidade vai inviabilizar o trabalho 
para muitos circos que ainda precisam se adequar.  

Eric - em muitos prédios não e possível sequer colocar elevador, alguns são 
ainda tombados. 

Jefferson - existem diversos prédios que não têm infraestrutura que possibilita 
acessibilidade; no teatro amazonas pode ser solicitado audiodescrição. 

Robson - diz que na lei qualquer espetáculo deve ter acessibilidade. 

Eixo 3 - Cultura e sustentabilidade 

Ana - as argumentações exigem uma pesquisa de mercado de cada setor cultural 
em relação ao fortalecimento da cultura; o texto está filosófico. 

* Ana - sugere o eixo 3 - Cultura, sustentabilidade e financiamento 

Eixo 4— Democracia, cidadania e diversidade 

Animais em circo 



O colegiado sugere que esse debate não seja o foco da Conferência e sim uma 
articulação entre MinC, colegiados e Congresso Nacional. 

Michele - deveria ser liberado os animais domésticos para apresentação em 
circo. 

Eixo 5 - Política Cultural, gestão e capacitação 

Robson - há uma proposta da Jandira Feghali de retirar cultura, educação, 
turismo e esporte da Lei 8.666. 

Eixo 6 - Preservação e salvaguarda do patrimônio cultural 

C) ENCAMINHAMENTOS 

O colegiado de circo apresenta a proposta dos eixos da seguinte foiiiia: 

Eixo 1 - Economia da Cultura e novas tecnologias 

Foco: A economia da cultura e os desafios para a produção, financiamento  e 
difusão cultural em face das novas tecnologias. 

Eixo 2 - Infraestrutura cultural, integração e desenvolvimento 
Foco: Universalização e ampliação do acesso aos bens e serviços culturais por 
meio da ampliação, requalificação, financiamento  e integração da infraestrutura 
cultural para o desenvolvimento econômico e social no país. 

Eixo 3 - Cultura e sustentabilidade 
Foco: O financiamento e a sustentabilidade na produção de bens artísticos e 
simbólicos. 

Eixo 4 - Democracia, cidadania e diversidade 
Foco: Cultura como direito humano por meio da garantia da cidadania, 
diversidade e participação ativa da sociedade no seu desenvolvimento e bem 
viver. 

Eixo 5 - Política cultural, gestão e capacitação 

Foco: Política cultural, institucionalidade, gestão e financiamento:  cultura 
como instrumento de integração federativa, capacitação e formação de fazedores 
de cultura. 

' Eixo 6 - Preservação e salvaguarda do patrimônio cultural 
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Cristina - temos o exemplo de mapeamento realizado em Santa Catarina. Um 
programa aberto que pode ser utilizado em diversas plataformas 

Eric - lembrou sobre a importância do debate acerca da produção literária do circo. 

Foco Os desafios atuais da preservação e salvaguarda do patrimônio cultural 
brasileiro a gestão das responsabilidades concorrentes e a cooperação como 
estratégia para fortalecimento e financiamento  da politica nacional de 
patrimônio cultural. 

ITEM 4 DA PAUTA 
Dia/Horário 

A) RESUMO 

Plano Setorial de Circo 

B) SUGESTÕES 

Espaço destinado para montar o circo itinerante 

Ana - deveria ser prioridade o cadastro dos circos de lona. 

Robson - diz que não e prioridade fazer distinção entre os circos 

Marcos - vou tentar colocar os formulários na plataforma da Funarte para lançar o 
mapeamento, no entanto os circos de lona podem ser prejudicados devido a 
dificuldade de acesso, em alguns casos, da internet 

Robson - criação de linhas de crédito não deveria ser prioridade debatida no 
colegiado, já que os pequenos circos não seriam beneficiados ou não receberiam 
apoio dos bancos 

Ana - defende fomento à moradia sobre rodas, já que a casa dos circenses é o 
próprio trailer (PL 5 094/1 3do Tiririca que estende o projeto Minha Casa Minha 
Vida para a compra de trailers) Marcos Teixeia vai encaminhar oficio ao gabinete 
do Tiririca. 
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Ações atendidas no Plano Setorial de Circo: 

Marcos - a criação de programas de formação continuada poderia implicar na 
redução de recursos para o Edital Carequinha. 

Michele - defende que exista a fiscalização dos contemplados do Carequinha. No 
entanto, a Funarte não possui recursos para a fiscalização. 

Marcos - sugere que seja criado um pacote de oficinas pelo país voltadas para o 
circo. 

Fernando - Funarte poderia fazer parcerias com oficinas culturais dos Estados. 
Marcos esclarece que isso precisa ser previsto nos orçamentos dos estados com um 
ano de antecedência. 

Robson - sugere que a parceria aconteça entre Funarte e os estados, selecionando os 
oficineiros, por meio de edital, para a realização das oficinas. 

Ana - Articular a inclusão de ações circenses nos programas de cultura e educação 
nas escolas com profissionais circenses e não com professores de educação física. 

Jefferson - ações circenses já têm acontecido em várias escolas. 

Fernando - existe um orçamento para cada escola no valor de R$ 8.000, 00 para que 
as escolas desenvolvam ações culturais. 

EIXO 1 
Diretriz 1 

Criar ações de fomento que contemplem a aquisição de equipamentos próprios as 
atividades circenses, como por exemplo, lonas, arquibancadas aparelhos 
equipamentos de segurança, som, luz, entre outros acessórios. 

Criar ações de fomento que contemplem as atividades de Formação, Circulação, 
Manutenção, Exibição, 	 entre 
outros eventos ligados a área de circo. 

EIXO 3 
Diretriz 1 

Promover e estimular a criação de espaços de formação, troca de experiências e 
intercâmbio entre jovens circenses. 

EIXO 4 
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Diretriz 1 
Criar e estimular programas de intercâmbio nacional e bolsas de estudos para 

aperfeiçoamento. 

Diretriz 2 

Criar um programa de circulação nacional e internacional para os espetáculos 
circenses produzidos no Brasil, a fim de estimular o intercâmbio com artistas, 
companhias e redes estrangeiras, com particular atenção aos países do MERCOSUL 

e Ibero-América. 

Ações prioritárias: 

EIXO 1 
Diretriz 2 
Estimular a criação de leis para incentivo a redução ou isenção de taxas e impostos 
para atividade circense (ex: isenção do ISS, ECAD e outros). 

EIXO 3 
Diretriz 2 
Promover políticas de fomento e reconhecimento aos centros de formação em artes 

circenses. 

Estudar a destinação de terrenos de propriedade da União para atividade circense 
Apoiar a criação de programa nacional de ocupação de propriedades publicas 
ociosas, tanto para sede de trabalho e pesquisa dos grupos/trupes circenses, quanto 

para difusão da arte circense 

C) ENCAMINHAMENTOS 

COORDENACÃO DO CIRCO  

Marcos Teixeira - ira encaminhar oficio ao gabinete do Tiririca sobre o andamento 

do PL 5094/13 

Marcos Teixeira - ira verificar o andamento dos terrenos da União próximos aos 
CEUS para utilização dos circos itinerantes, verificar o levantamento que o MinC 

possui sobre esses terrenos. 
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Marcos Teixeira - encaminhar ofício ao DENATRÁN para solicitar isenção/redução 
de pedágio para os circos itinerantes. 

Marcos Teixeira - encaminhar ofício para Confederação Nacional dos Municípios: 
pauta - criança nas escolas (Lei 6533/78); destinação de terrenos de municípios para 
montagem de circo; problema de preconceito de alguns prefeitos com relação aos 
circenses; possibilidade de isenção de ISS para o circo. 

Marcos Teixeira - encaminhar oficio para o presidente/vice da Confederação 
Nacional de Trabalhadores de Educação (Lei 6533/78). 

COLEGIADO 

Colegiado - levar as demandas do circo para OAB nacional sobre a participação de 
crianças nos espetáculos circenses. 

Colegiado - cada membro do colegiado deve apresentar uma proposta das 
necessidades específicas de sua região acerca da realização de oficinas de 
capacitação em circo. 

Colegiado - irá enviar proposta ao MEC para desenvolver ações circenses nas 
escolas. 

Colegiado —juntar as ações 2 e 3, do eixo 3 - diretriz 2, do Plano Setorial do Circo 

Michele - fazer o levantamento de todas as concessionárias de pedágio localizando 
responsável, e-mail e telefone para solicitar isenção/redução de pedágio aos circos 
itinerantes. 

Fernando - vai auxiliar na articulação para isenção/redução de pedágio aos circos 
itinerantes, com os órgãos oficiais como DETRAN, CONTRAN, DENATRAN. 
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ITEM 5 DA PAUTA 

Dia/Horário 

A) RESUMO 

Apresentação do Plano Nacional de Cultura 

B) SUGESTOES 

Gabriela Criveliente (Coordenadora-geral do Plano Nacional de Cultura) - Esclarece 

como poderia ser criadas as metas para realizar a revisão do Plano Setorial de Circo As 

metas devem ser aferidas, seja em números ou em qualificação. 

Marcos - as metas do colegiado de circo não podem sei numéricas. Não e simplesmente 
aumentar o numero de escolas, mas como exemplo, pretende-se que as escolas de circo 

funcionem com melhor qualidade de ensino. 

Robson - uma meta poderia ser, como exemplo, atingir deteiininado numero de escolas 

com projeto pedagógico circense 

Gabriela - para alterar o plano é preciso: 

• Reler o plano 

• Pensar em metas aferíveis, não precisa, necessariamente, ser quantificáveis 

• Em caso de metas não quantificáveis - elaborar um fluxo de monitoramento 

• Avaliar o indicador de cada meta 

• Articulação do MinC/Funarte com outras instituições 

Gabriela - A meta quantificável possibilita um monitoramento mais apurado. A Munic e 
Estadic são pesquisas do IBGE que podem ser fontes de aferição para pensar questões 

para o futuro. 

Cristina - questiona qual a ferramenta ideal para trabalhar com a revisão do plano. 

Marcos - Sugere uma planilha comparando o plano setorial de circo atual e a proposta 

de alteração apresentada pelo colegiado. 
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, O prazo das metas pode ser o mesmo prazo do plano ou pode ser definido 
Gabriela - é importante que o plano setorial do circo passe por uma consulta pública 

um prazo para 
cada meta. A coordenação do PNC pode avaliar se é possível calcular o indicador das 
metas. 

Brasilia 7 de dezembro de 2016. 

COORDENAÇÃO DO COLEGIADO SETORIAL CIRCO 
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL - CNPC 

SECRETARIA /UNIDADE VINCULADA 
MINISTÉRIO DA CULTURA  





5 Pia no Setorial de Circo 

•'•' 0 

lXO 1 - For:aleoer a ação 
co estaco no olaneja-
mento e na execução 
cas ooliticas culturais 

Diretriz 1 Criação de programas 
especificos de fomento ao circo e 
ao artista circense 

AÇÕES PRAZO 

Fomentar a criação de linhas de créditos e micro-créditos, bem como de pro-
gramas subshdh9dos, acessuieis às condições especificas e característ'cas das 
atrvidades circenses no Brasil 

Curto 

Criar ações de fomento que contemplem a aquisição de equipamentos próprios 
às atMdades circenses, como por exemplo, lonas, arquibancadas, aparelhos, 
equipamentos de segurança, som, luz, entre outros acessórios. 

Criar ações de fomento que contemplem as atMdades de Formação, Qculação, 
Manutenção, Bdbição, Fes&aLs/Encontros/Convenções/Seminéjios/Mostras, 
entre outros eventos ligados a área de circo 

Curto 

Esmular ações de fomento para aquisição e manutenção de moradias sobre 
rodas (trailers ônibus, carretas moradia entre outros) Médio 

Q,ar um fundo especifico para circos com dificuldades emergenciais Curto 

Articular com Ministério da Educação a divulgação e o cumpnmento da lei 6533 
nas escolas 

Curto 

Incluir ações circenses nos programas desenvolvidos pelo Ministério da Educa-
ção que possuam nterface com a Cultura 

Incluir o circo em sua abrangência artisca e educatrva em programas gover-
namentais multi interdisciplinares que visem contribuir para o desenvolvimento 
social e cultural da sociedade brasileira 

1 
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Curto Reconhecimento do circo itinerante tradicional familiar como patrimônio cultural. 

Diretriz 2- Articular o aprimoramen-
to da legislação circense no Brasil 

AÇÕES PRAZO 

Articular com órgãos públicos competentes a regulamentação do uso de animais 
no circo. 

Curto?I— 

Articular com MTEa regulamentação da formação técnica e a atMdade profissional 
d- '  co e dos artistas circenses, respeitando a natureza de tal arte e as questões 
rala s ao notório saber 

ar a criação de leis para incentivo à redução ou isenção de taxas e impostos 
atividade circense (ex.: isenção do ISS, ECAD e outros). 

Médio 

Médio 

XO 2 - Incentivar, 
oroteger e valorizar a 
civersicace artística e 
cultural orasileira 
Diretriz 1 - Promover ações de va-
lorização e conscientização sobre a 

atividade circense 

AÇÕES 
Desenvolver ações para sensibilização de agentes e instituições públicas, com 
o objetivo de facilitar o trâmite burocrático para a instalação de circos, como, por 
exemplo, a campanha "Receba o circo de braços abertos', a confecção de carti- 

lhas especificas, entre outras. 

Promover campanhas que busquem reconhecer e difundir a arte circense em toda 

sua diversidade. 

Apoiar o reconhecimento profisshnal de mestres circenses, por meio de título de 

"notório saber" ou "mestre artífice". 

PRAZO 

Curto 





Diretriz 2 - Implantaçao de política 
Voltada para apoio a Publicações e 
a ações de registro e preservação 
da memória do circo 

AÇÕES 
Desen~raçõas 

de 'sghstio da memó,la do cimo e dos mestres cimenses 	
Médio pac ar os circenses para correto reco imento e conservação 

.0 acervo maten: para museus 	adioe acervos, 

AMollar  OsProgramas e investrnentos de regstxo e dllL'são da atividade circense como um todo. 
	Méd,b 

Rer,ntãob das técnisas e saberes de todos os seguimentos da atMdade circense, 

PRAZO 

EIXO 3 - Jniversaljzaro 
acesso dos brasileiros 
à fruição e à produção 
cultural 

Diretriz 1- Elaboração e implantação 
de Política de formação nacionj 
para o circo 

AÇÕES 

Promover e estirnu&a criação de espaços e ações de formação, troca de expe,n./5 e inter- 
Promover bvens enses, 

DescentrJêer a Escola Nacisrej de Circopara outras regiões, 

Cn'arprogr,as de formação continuada, tomnj-?do Pormanentes oflcihes de capac/tação de ari's-
tas e propn'etáqbs de empregas circenses, assim corno de qualiticação dos espetácu cá-canses. 

fr',cen,,
ar 

as empr
esas  circenses quea estimulem Seus fincion&rios a ingtwsar na educação conti-nuada nos nuieis fundame,j médise ,,,n.,

Criação de espaços de discussão, reflexão, pesquisa e produção de conhecimento sobre a 

Ministério da Educação, 
relação educação/o e proces

sosforrnaos /'nstitudona/ados em Circo, em Pacara com o 

Articularjunto ao Mihisté da Educação a inclusão de ações circenses nos programas de parcerá-
Cultura e educação, nas escolas da rede Pública 

Ai'cuásrjunto ao Ministério da Educação a criação do Rr39fama de Educação de Jovens e Adultos 
voltado para o C'co itinerante (PEJ4-QÇ'Co) 

PRAZO 
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•,retn 	Fomeflt& a criação e 

cuaïÏf0arOs 
espaços circenses PRAZO 

COES 
mover políticas de fomento e reconhecimento aos centros de formação em 

,rtes circenses.  

Estudar a desUnação de terrenos 
de propedade da União 	

a atividade circense, 	
Longo 

Apoiar a cação de programa 
nacional de ocupação de popedades públaS ociosas, 

tanto para sede do trabalho e pesquisa dos gpoS/P circenses, quanto para 

Médio 

duSão da arte circense curto 

órgãoS c
ompetentes a isenção do pedágio para o circo 

Acul& com 	

neranta  

Criar e estimular programas de apoio a 
centros 

 Particularesde formação em 

artes circenses. 

	
curto 

EXO4 jrhp\\ar  a 

parO\paÇ0 da cutUía 

no deseflV0\V\mt0 

soO0e00nÔmc0  

sustentv 
DiretTlZl - Promoção e apoio ao in-
tercâmbio entre trupes, grUPOS e 
artistascircefls59 de todo país 

AÇÕES 
mbio nacional e 

internacional e bolsas de estudos 

Criar e estimular programas de intercé  

para apeeiQ0amanto 

Diretriz 2 - Promover e fomentar a 
0j culaÇã0 nadO 	

e internacional  

do circo brasileiro 

AÇÕES circenses 

Gilar um programa de citculaÇãO nacional e 
internacionalpara os espetáculos  

prod0S no 	
L a fim de esuo intercâmbio  

BraS 	

, companhas e redes 	
Médio 

cu 	
atenção aos países do 

com pa 	
MercOsul e lbero- 





EIXO 5 - Cansai bar 
sIstemas de Particbaço 
social na gestão das 
Políticas culturais 

Diretriz 1 	Consolidar instâncias 
consuJtas e de participação direta 

AÇÕES 

Estfrnufar a Pacioaça de representantes da Sociedade cMii associações e coopera 
,ias de circo na formulação dos editais publicos dest'nados a avidade circense 

Diretriz 3— Incentivar a desoneraç,o 
e desburocratização da atividade 
circense. 

AÇÕES 

Aonmorera atuação da Defensop Pública e do Ministé,'lo Público em relação às atMda-
des circenses, a partir da re /açao de semfr,ános, debates, colóquios e outros. 

Estimular a desburocrat/zaç,o para a insta/ação e fincionamento dos circos, nos âmb/-
ros munib/oa/ estadual e federal. 

PRAZO 

Médio / 
Longo 

Médio / 
Longo 

Diretriz 4 - Estabelecer diagnóstico 
da atividade circense no Brasil 

AÇÕES 

Construir banco de dados do circo com aspectos sociais, culturais e econômicos das 
atMdades circenses, incluindo dados educadon 

Mapear e apoiar a consolidação dos espaços destinados à montagem de 
circos itinerantes. 

PRAZO 

Curto 

Médio 




