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Estatuto RT Produço es 
 

 

Capítulo I – Denominação e Sede 

Atr. 1° - A Produtora RT PRODUÇÕES MIX, é uma organização devidamente 

cadastrada pelo SEBRAE como micro empreendimento CNPJ: 

22.284.437/0001-37, sem fins lucrativos e de natureza de produção, difusão e 

formação artística e rege-se pelo presente estatuto por seu regime interno e 

legislação que lhe for aplicável. 

Art. 2° - Ainda não contamos com uma sede fixa. Atuamos em espaços que 

somos convidados e nossas produções podem ser vistas pelo site: 

www.juanews.wordpress.com. 

Art. 3° - A RT Produções Mix tem por finalidade a produção e promoção das 

Arte/Educação e valorização da preservação da nossa Cultura local. 

Principalmente em produtos cuja identidade visual parta de estudos e olhares 

investigativos de possibilidades e referências nacionais e locais pelas 

comunidades da cidade de Recife/PE. 

Capítulo II – Cultura, Comunicação e Comunidade 

Art. 4° - Constituem bases da organização, ações cujo cunho social venha 

promover a solidariedade e harmonia nas comunidades a partir de uma cultura 

e comunicação de mídias alternativas que se aproxime de famílias pelos 

projetos e produtos realizados em equipe de forma colaborativa. 
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Capítulo III – Linhas de Pesquisa 

Art. 5° - Aqui neste item dividimos as linhas de pesquisas em quatro blocos e 

eixos temáticos como: Resistência, Humanização, Diálogos e Gênero. O qual 

vem sendo a cada ano estudado e aprofundado pela equipe em seus projetos. 

Art. 6° - Resistência – Trata da cultura como afirmação dos 

colaboradores da equipe em seu reconhecimento de pertença territorial e 

cultural na valorização e empoderamento enquanto sujeito político, 

protagonistas e conscientes da própria história. 

Art. 7° - Humanização – Projeto Social de alcance pelas Artes e 

acessibilidade econômica as pessoas como integração e humanização a partir 

do entendimento intencional das Artes às pessoas que pertencem a diversos 

grupos e estilos. 

Art. 8° - Diálogos – Relação com as mídias alternativas e a comunicação 

social entre as comunidades de entorno de ações impenetráveis pela cidade. 

Art. 9° - Gênero – Espaço de preservação, fomento e valorização de 

trabalhos realizados por homens e mulheres na trajetória e história da Arte 

local. 

Capítulo IV – Planos de Ação 

Art. 10° - Temos construído na instituição ações e projetos colaborativos o qual 

se divide atualmente em: ações diárias, semanais, mensais, semestrais e 

anuais. 

Art. 11° - Ações Diárias – Intensos estudos compartilhados via redes sociais 

como: e-mail, telefone, facebook, whatzap, blog, site, páginas e canal no 

youtube. 

Art. 12° - Ações Semanais – Aulas, oficinas e palestras. 

Art. 13° - Ações Mensais – Agenda de atividades e eventos participados. 

Art. 14° - Ações Semestrais – Reunião da assembleia para discussão do 

orçamento e eventos promovidos pela equipe. 
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Art. 15° - Ações Anuais – Apresentação do calendário de atividades e 

cronograma de atividades e sua agenda, assim como, no orçamento e 

transparência na prestação de contas para toda equipe na assembleia geral e 

interna. 

Capítulo V – Formação e Avaliação 

Art. 16° - A organização conta com uma vasta formação e investimentos para 

promoção do protagonismo e valorização da autonomia da equipe em 

pesquisas e sugestões de melhorias que venham somar na solidificação de 

conhecimentos sobre as Artes que produzimos e divulgamos. 

Art. 17° - Nossas avaliações acontecem nos momentos de pré-produção, 

produção e pós-produção das atividades produzidas e promovidas. 

 

Capítulo VI - Disposições Gerais 

Art. 18° - Nossa gestão é dialógica pautada nos ensinamentos do mestre Paulo 

Freire de forma participativa e colaborativa, tendo ciência do gestor cultural 

pelo SENAC, bailarino e coreógrafo contemporâneo DRT 3875/PE e produtor 

cultural CPC – 2691/11 Richard Thompson que responde juridicamente pela 

organização. O que não impede da colaboração de todos, inclusive na 

mudança de funções e tomadas de decisões e atribuições que favoreça toda a 

organização. 


