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O projeto musicando na escola, após 11 anos consecutivos de realização, pretende continuar levando a educação
musical de qualidade para estudantes de escola pública, em período de contra turno escolar, para inserir a arte
como forma de expressão, axiliando na formação integral e ampliando a visão de referencias de valores, em 2013
serão oferecidas práticas musicais nos quatro polos da cidade, estendo para a região leste neste ano.

adm@circolondrina.org

Pretende criar condições de continuidade nas atividades formativas com crianças e jovens de Londrina por meio
das artes circenses, incluindo os módulos de iniciação, intermediário e avançado em artes circenses. Esses três
módulo serão desenvolvidos em três pontos distintos, um na Vila Cultural Escola de Circo (rua Acre 315-centro),
outro no Centro Cultural Lupércio Luppi (Av. Saul Elkind 790-Zona Norte) e um terceiro ponto que fica na Esc. M.
Norman Prochet (R. Montevidéu, 528 - Pq. Guanabara). Como resultado artístico teremos a concepção e
montagem de espetáculos e interações com o público através de atividades diversas em ruas, praças e outros
espeços de circulação e fruição cultural existentes na cidade.

usinacultural@sercomtel.com.br

Construção da cidadania através das oficinas, ensaios gerais e apresentações, aproximando os participantes de
localidades distantes da cidade num único projeto que consiste em 555 horas de oficinas em/de dança, 05 ensaios
gerais com 20h/aula que acontecerá na Usina Cultural e uma montagem de um espetáculo de dança com 150 a
200 crianças e adolescentes de cinco bairros onde acontecerão as oficinas do projeto. Serão 10 apresentações
públicas do resultado do trabalho, 05 nos locais onde acontecem as oficinas , 02 na Usina Cultural e 03 no Circo
Funcart. Circulando pelo município, para que não apenas os bairros envolvidos possam conhecer e apreciar esse
trabalho, mas todos que vivem na cidade de Londrina buscando uma dentidade/cumplicidade com o município.

umcantoemcadacanto@hotmail.com

Valor

60,000.00

42.000,00

59.995,00

Continuar a desenvolver atividades de Educação Musical em 11 Escolas da Rede Municipal de Ensino, através de
experiências de canto coletivo. Dar continuidade ao trabalho com professores da Rede Municipal de Ensino, que
lhes permita a compreensão e a vivência da música numa perspectiva sócio-cultural.
59.999,80
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Realizar a 13ª edição do Festival Demo Sul, com o objetivo de agregar diversas manifestações artísticas que
compõem a cadeia produtiva da música brasileira, o festival Demo Sul fornece uma estrutura ampla, democrática,
cooperativa e concreta, sendo um evento que propicia o intercâmbio entre agentes e instituições voltadas para a
auto-sustentabilidade, produção, circulação e fomento do setor da música independente no Brasil.
Dar continuidade ao trabalho realizando apresentações de música erudita e contribuir pata o desenvolvimento
cultural da cidade. O projeto propõe a realização de 8 concertos de música erudita instrumental, durante a
Temporada de 2013, com entrada frnaca, para um público estimado de 2.800 pessoas.Realização de
apresentações de música de concerto para um público que abrange todas as faixas etárias, estudantes de múscia
e estudantes em geral valorizando e disseminando a cultural musical. As apresentações serão realizadas no
período de março à novembro de 2013, com um concerto mensal, assim criando um evento permanete na cidade
Homenagear tradições locais, diversificando e oferecendo às ciranças e à comunidade a oportunidade de vivenciar
o carnaval de rua e nas tradições carnavalescas dos blocos e das marchinhas, incentivando uma ação coletiva,
ocupando espaços públicos, resgatando memórias e oportunizando uma vivência carnavalesca prazerosa e
saudável. Para 2013 o tema será Palhaços de Londrina e como não poderia deixar de ser, o Mestre Picolino que
será lembrado através de um bonecão
Propõe recuperação cenográfica da locomotiva Baldwin, de tipo Tem Wheeler, fabricada entre 1906 e 1940,
modelo 4-6-0, com número de fabricação 34.883, hoje estacionada nas "docas secas" do Instituto Brasileiro do
Café - IBC, em Londrina. A locomotiva foi cedida à Universidade Estadual de Londrina para exposição no pátio do
Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss, como parte do acervo visitável do municipio associado a dois
carros ferroviários originalmente pertencentes à extinta R.V.P.S.C. (Rede de Viação Paraná-Santa Catarina,
posteriormente, cidade de Londrina após restauro realizado com apoio do PROMIC. O projeto visa completar o
conjunto que compõe a paisagem externa visitável do Museu Histórico como de fundamental importânica para a
memória e identidade de Londrina e, após o restauro, complementar o circuito externo com a inserção da
locomotiva e tender com novas informações a respeito da temática ferroviária da região de modo a desenvolver
ações de comunicação cultural e educativa.

42.000,00

41.991,60

41.727,00

42.000,00

Adecesc Assoc. de
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Social pela
Cidadania

adecesc@gmail.com

O projeto propõe a apresentação de 4 (quatro) escolas de samba de Londrina, pertencentes ao grupo A e que
desfilarão no Autódromo Internacional de Londrina, no dia 10 de fevereiro de 2013, sob obrigações previstas no
regulamento do desfile e no contrato de prestação de serviços.
140.000,00

