Promic

14-012

14-015

Projeto

Musicando vocal

Proponente

Regina Maria
Grossi Campos

João - Maria e o
lobo mau - Uma
Edward Charles
estória idiota de
Rodrigues Fao
bêbados drogados
e filhos da Puta

Dirigente

Área

Resumo

Valor
Aprovado

Música

O projeto Musicando Vocal, pretende leva a educação musical de qualidade para estudantes
de escolas públicas de baixa renda familiar. Serão utilizados espaços alternativos da
comunidade, como salões de igrejas, em período de contra turno escolar, para inserir a arte
como forma de expressão, auxiliando na formação integral e ampliando a visão de
referenciais de valores de nossas crianças. Este projeto é uma extensão do Projeto
Musicando na Escola que tem 11 anos de existência na cidade, saindo do âmbito das
escolas. Serão oferecidas Oficinas de musicalização, flauta doce e canto coral a estudantes
de instrumentos musicais e outros da comunidades onde atuaremos oferendo um trabalho
de percepção musical através de jogos didáticos, instrumentos rítmicos e flauta doce. Em
2014 as oficinas ocorrerão: na Igreja Batista do Conj Cafezal, na Paróquia São Judas Tadeu
e na Paróquia Santa Cruz. Haverá participação de professores que são profissionais
graduados e especializados em música, e respeitados na área cultural de nossa cidade.

33.260,00

Edward
Charles
Teatro
Rodrigues Fao

O projeto pretende realizar 20 apresentações da peça João - Maria e o lobo mau - uma
estória idiota de bêbados drogados e f... recriação a partir do texto Fandoy Lis de Fernando
Arrabal, direcionadas para o universo dos trausentes que ocupam os espaços públicos da
grande Londrina. Dez apresentações serão realizadas em espaços públicos centrais e dez
em espaços públicos periféricos. Ao final do projeto será realizado um painel/debate, aonde
será exposto todo o processo de criação do espetáculo. João - Maria e lobo mau - uma
estória idiota de bêbados drogados e f... possui uma concepção espacial versátil, podendo
ser apresentado em qualquer espaço, adaptando-se com facilidade e espaços abertos e
fechados. Transporta um único objeto de cena ( carrinho/casa de recolha de material
reciclável), toda a paranafernália cenotécnica necessária para o acontecimento da
representação.

45.200,00

Artes
Plásticas/Artes
Gráficas e
Fotografia

O projeto O Jogo O homem e a Lua prevê a publicação de um livro com série de fotografias
produzidas pelo fotógrafo Guilherme Gerais inspiradas em questões como a gravidade, a
fuga o homem e o acaso. As fotos foram produzidas entre 2011, 2012 e 2013 em sua
maioria na cidade de Londrina. Olivro terá 184 páginas, será em cores e preto e branco,
bilíngue(português e Inglês) e contará com tiragem de 500 exemplares. Na forma de um
livro, o trablaho é apresentado pelo viés de um tabuleiro, que é jogado por um suposto
personagem, em busca de um destino desconhecido por ele e pelo observador; um mistério.
Olivro O jogo, O homem e a Lua mistura, livremente, técnicas fotográficas(manuais e
digitais), permitindo uma abordagem visual repleta de experimentações, sensações e
devaneios.

24.500,00

Circo

Difundir as artes cênicas, através da linguagem do palhaço como uma forma de arte
acessível a todas as pessoas dos distritos rurais de Espirito Santo, Guaravera, lerrovile, São
Luiz e Warta. Todas situadas no Norte do Estado do Paraná e pertencentes ao munícipio de
Londrina, em espaços públicos e sem cobrança de ingressos.

18.880,00

Regina Maria
Grossi
Campos

14-046

Guilerme
O jogo O homem e Guilherme Gerais
Gerais Greca
a Lua
Greca Barbosa
Barbosa

14-049

Palhaços fora da
estrada

Gerson
Gerson Bernardes
Bernardes de
de Carvalho
Carvalho
Junior
Junior

14-060

Encontro de
cafeicultores Distro São Luiz

Caio Roane
Marques
Melquiades

Caio Roane
Marques
Melquiades

O projeto tem como objetivo a realização do encontro de cafeicultores no Distrito São Luiz,
existe a previsão de que aconteça no dia 06 de junho de 2014 dentro da 21ª Festa do Café e
Frango, entre as atividades previstas estão: a realização de apresentações artísticas ligadas
a cultura cafeeira, dança do café envolvendo alunos da escola Municipal Francisco Aquino
Resgate da
Toledo, cursos de culinária sobre compotas e produtos derivados do café, jantar para os
memória participantes do encontro de cafeicultores oferecido pela comissão organizadora,
cultura integrada
apresentação do museu do café e uma mostra de imagem sobre esse cultivo nos anos 80 de
Londrina (criado pela comunidade para mostrar a importância dessa cultura agrícola para o
distrito). dessa maneira busca-se valorizar aprendizado, além de lazer e entretenimento no
Distrito São Luiz.

16.231,00

O projeto tem como finalidade a realização da 21ª Festa do Café e Frango do Distrito de São
Luiz. Existe a previsão de que a festa ocorra nos dias 06, 07 e 08 de Junho de 2014, entre as
atividades previstas está: a realização de apresentação com almoço e pratos típicos do
Cultura integrada
Distrito (café e frango). Dessa maneira busca-se valorizar o meio rural através do acesso a
e popular
produçõa cultural local, proporcionando lazer e entretenimento no Distrito São Luiz,
respeitando as carcteristicase costumes da comunidade e promover o intercambio cultural
entre a sede urbana e a área rural do município de Londrina e demais municípios vizinhos.

20.000,00

14-061

21ª Festa do Café
e Frango - Distrito
São Luiz

Luiz Felipe
Babugia

Luiz Felipe
Babugia

14-062

Fio da meada

Rafael Torres da
Silva Rosa

Cultura popular
Rafael Torres
integrada da Silva Rosa
literatura

Realizar 42 apresentações do grupo de contadores de Histórias Fio da Meada em escolas e
CMEIS da rede municipal de Londrina durante o ano letivo de 2014.

13.020,00

Artes Plásticas

Executarsérie de pinturas para exposição no museu de arte de Londrina, registrando parte
do processo de pesquisa, criação e execução em catálogo de linguagem visual similar ao
Sketch book do artista para distribuição e complementação á exposição. Proporcionar
oportunidade de reflexões a respeito de aspectos visuais e simbólicos da identidade através
da exposição, catálogo, proposta pedagógica)para escolas e professores) e através de
palestra/conversa com artista. Este projeto inclui as etapas de preparação, criação, execução
e registro de trabalho artístico (pintura) bem como vivencia da obras instaladas no Museu de
arte de Londrina.

34.708,78

Circo

O projeto Renovação tem como finalidade trazewr a magia do circo para as escolas e
proporcionar, mas uma opção de atividade, pra que ocupe seu tempo de maneira lúcida e
saudável, por meio de atividades em grupos que possam melhorar a comnvivencia perante a
sociedade, melhorar sua habilidade motora, educando seu corpo e mente para suas
atividades diárias futuras, deixando de ser um adulto sedentário.

19.550,00

14-066

14-070

Caras pintadas

Claudia Rezende
Barbeiro

Claudia
Rezende
Barbeiro

Renovação

Mário Cezar de
Freitas

Mário Cezar
de Freitas

14-072

14-083

Viabilizar hospedagem e alimentação que garanta a permanencia de aproximadamente 200
artistas/ariculadores da RBTR, vindos de todas as regiões do país pra participar do XIV
XIV Encontro
Encontro Nacional da Rede Brsileira de Teatro de Rua - RBTR, que será realizado em
Rogério
Nacional de Rede Rogério Francisco
Teatro/Artes de Londrina de 19 a 27 de março de 2014, promovendo um intercâmbio cultural entre esta
Francisco
Brasileira de Teatro Costa
Rua
cidade e artistas da ruas, praças, florestas, e outros espaços públicos de todo o Brasil.
Costa
de Rua - RBTR
Apresentações artísticas, festejos, debates, plenárias e encaminhamentos sobre as
demandas nacionais relacioonadas ás arte e políticas públicas. Ocupação de espaços
públicos pelos artistas que exercem sua arte de forma gratuita para a comunidade.
O projeto visa propiciar o acesso ás manifestações artísticas de matriz africana, não
veiculadas na grande mídia; preservar e difundir o patrimonio imaterial ligado ás
Quizomba: o
manifestações artísticas de matriz africana; combater a intoleranciae o preconceito etnoKennedy Piau
Kennedy Piau Cultura integrada
samba e outros
racial em relação a cultura afro-brasileira - através da arte; artiucular artistas, produtores e
Ferreira
Ferreira
e popular
batuques
público que apreciavam este tipo de manifestação; consolidar a Vila Cultural Kinoarte como
polo aglutinador de pessoas interessadas em produzir e fruir arte e cultura; formar, através
da praxes, novos agentes/produtores culturais.

46.640,00

45.285,00

14-084

Exército Contra
Nada Avança por
Londrina

Rafael Santos de
Barros

Realizar a circulação do espetáculo de palhaço de rua EL GENERAL, encenado e dirigido
por Rafael de Barros, em praças e/ou outros espaços públicos na regiões Norte Sul Leste
Oeste e Centro. E nos Distritos Rurais: Espírito Santo, Guaravera, Irerê, Lerroville,
Maravilha, Paiquerê, São Luiz e Warta. O circuito conterá 18 apresentações da espetáculo.
El General é um espetáculo de palhaço de rua criado em 2011. Foi apresentado mais de
setenta vezes, em mais de 25 cidades do Brasil, percorrendo os estado de São Paulo,
Rafael Santos Artes de
Paraná, Minas Gerais,ACre,Paraíba, Rio de Janeiro e Mato GRosso do Sul. Além de realizar
de Barros
rua/Circo/Teatro apresentações internacionais na Espanha e na Grécia. Um espetáculo para ser realizado em
espaços públicos e propício para uma circulação ampla pela cidade e seus distritos
rurais.Tudo o que precisa ser transportado para a criação de uma ambientação para a
apresentação do espetáculo será levado em uma Kombi 1975, do próprio palhaço, que vai
visitar a praça/localescolhida(o) dias antes do espetáculo anunciando a realização do mesmo
e convidando a população locval para assiti-lo. No dia e na hora combinada, o epsetáculo
acontec. El General, com seu exército de um homem só.

14-085

Vida Kaingang

Nelson Akira
Ishikawa

Nelson Akira
Ishikawa

Cinema

Documentar através de filmagens o dia-a-dia dos índios da Tribo Kaingang, registrando o
seu modo de vida, as suas alegrias os seus anseios e a sua forma de encarar o mundo
moderno.

30.360,00

14-095

O Encantador
Jeolás

José Antonio
Pedriali

José Antonio
Pedriali

Literatura

Edição de biografia do médico Luis Carlos Geolás

18.100,00

Daniella Fioruci
Caricati

Ocupar praças e espaçoes públicos, realizando intervenções artísticas e garantindo o direito
de ler, brincar, ouvir histórias, festejar com palhaços, entre outros. Este ano, otimizando
ainda mais atividades que façam a leitura e as histórias presentes no dia a dia das crianças e
Literatura,
da população, propomos a incorporação de uma nova ação: a feirinha intinerante "está
Daniella
cultura integrada passando na sua rua o carro do livro". Alí, parando nas ruas do bairro, vam os trocar, ler,
Fioruci Caricati
e popular
contar e brincar. Mas também vamos realizar os eventos no formato já conhecido, ação
sempre muito bemn recebida pela população e que tem atingido seu propósito com arte e
alegria. Propomos também uma tividade formativa Inciciação à Construção do Corpo Cômico
com Zé Regino - Grupo Celeiro das Antas.

14-113

Biblioteca Viva
Intinerante

24.999,94

45.050,00

14-114

14-120

14-122

Caminho da s
Histórias

"A PAIXÃO DE
CRISTO"

Candeeiro

O projeto Caminho das Histórias vem propor continuar sua caminhada levando hitórias e
ajudando a construir espaços que irradiam cultura. Queremos fomentar ações que ajudem a
Fenando Luiz Brito Fenando Luiz
Literatura, teatro repensar e contruir políticas públicas, revelando formas diferentes de atuar em instiutuições,
de Goes
Brito de Goes
com uma participação que ajude a construir espaços dinâmicos, vivos e acolhedores. Serão
46 apresentações em 23 CMEIs (Centro Municipais de Educação Infantil)

22.900,00

Desenvolver a produção, montagem e apresentação de uma peça teatral ao ar livre que faz
parte da cultura popular brasileira, chamada "A Paixão de Cristo". Este espetáculo
tradicional formado por um grupo de 180 pessoas, entre eles atores e equipe de apoio, é
Cultura Integrada
apresentado gratuitamente ao público desde 1997, facilitando e estimulando a presença
e Popular
cativa de aproximadamente 7 mil pessoas, provindas principalmente da zona leste, mas
também de outras regiões de Londrina e cidades vizinhas. Estre projeto está aberto a ser
inserido no calendário de comemoração dos 80 anos de nossa cidade.

19.285,95

Música

Candeeiro: realizar 39 apresentações musicais gratuitas em 3 asilos de Londrina( Lar das
Vovozinhas, Lar Maria Tereza Vieira e Asilo São Vicente de Paulo). Idosos constituem um
público merecedor da atenção do Estado, através de políticas Públicas. Frequentemente
ficam segregados da atividades sociais e culturais, não tendo acesso aos acontecimentos
artísticos, até porque, têm dificuldades de sair de onde estão e sujeitos muitas vezes á
solidão. Dois músicos de maior gabarito:Ricardo Penha (José Ricardo Pereira) e Tinho
(milton Lemos) apresentam repertório especial de serestas, valsas, sambas, xotes e baiões
para os hóspedes dos asilos, compartilhando com eles sua arte.

22.815,00

O projeto Duo Clavis & Compositores Londrinenses é uma proposta de realizaçõa da
gravação, edição e a presnagem de um CD com tiragem de 1.000 (um mil) exemplares, com
obras de compositores londrinenses que escreveram especialmente para o duo
londrinense.O CD apresenta um repertório integralmente brasileiro que se destaca pela
qualaidade da peças escolhidas: são músicas de compositores de nossa cidade, que
dedicaram as suas obras ao duo camerístico, as obras são inéditas e destacam as riquezas
melódicas, harmônicas, ritmicas da música brasileira e a variedade de timbres desse
reprtório. Ainda as composições visam a exploração visam a exploração de recursos de
linguagem musical dessa combinação intrumental.

20.538,00

Robson Hiroshi
dos Santos

José Ricardo
Pereira

Robson
Hiroshi dos
Santos

José Ricardo
Pereira

14-127

Duo Clavis &
Compositores
Londrinenses

José Marcello
Casagrande

José Marcello
Música
Casagrande

14-129

Teatro e
Assistência Social

Fernanda
Fernandes

Fernanda
Fernandes

Teatro

14-133

Alma Brasileira Londrina 80 Anos

Milton Fonlor
Lemos

Milton Fonlor
Lemos

Música

Criação e produção de seis interferências teatrais para serem apresentadas em eventos da
Secretaria Municipal de Assitência Social. Período de execução Fevereiro a dezembro de
2014
Realização de 10 shows musicais com o repertório contemplando os gêneros musicais já
citados, sendo uma apresentação mensal entre os meses de março e dezembro. As
apresentações também têm o objetivo de incrementar a programação artística dos 80 anos
de Londrina e compartilhar com o público em geral. relatos e músicas do repertório do
projeto.

22.200,00

20.510,00

14-134

14-141

14-149

14-157

Milton Fonlor
Lemos

Música

O projeto Balaio brasileiro é um trabalho que visa desenvolver o ser humano através da
música. Busca contribuir na formação de apreciadores da música popular brasileira,
democratizando o seu acesso, destacando gêneros presentes na história da nossa criação
musical como(samba, MPB e músicas do cancioneiro folclórico). Pretende atender
prioritariamente crianças e adolescentes que estejam cursando o ensino básico, além de
jovens, adultos e idosos, estudantes da educação de jovens e adultos de Londrina, inclusive
aqueles que estudam nos centros de Sócio Educação, que estão privados de liberdade.
Pretende realizar 26 shows musicais para esse público com o repertório contemplando os
gêneros musicais já citados. Serão momentos que visam contribuir na formação musical das
crianças e jovens, valorizando a música popular brasileira, com objetivo de incrementar a
programação artísitica dos 80 anos de londrina e compartilhar com o público em geral relatos
e músicas de repertório do projeto.

19.630,00

Exposição
"Acervos familiares
Hylea Regina
contam a história
Cortes de Ferraz
dos 80 anos de
Londrina"

Hylea Regina
Cortes de
Ferraz

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma exposição no Museu
Histórico de Londrina "Pe. Carlos Weiss", a qual será levantada por meio de um processo de
pesquisa focado no arrolamento de informações e acervos familiares, bem como a seleção
de objetos que relacionados contam a história de Londrina. O percurso gerativo da exposição
Patrimônio
comtemplará cidadãos londrinenses de diversas origens e situações socioeconomicas,
cultural e natural residentes em diferentes regiões da cidade. A proposta aqui apresentada tem como
finalidade máxima a conservação e preservação da memória de Londrina. O processo será
iniciado em fevereiro de 2014 e seguirá até meados do mês de agosto, resultando na
inauguração da exposição, no dia 21 deste mês, como parte das celebrações dos 80 anos da
cidade.

37.300,00

Encontros de
referências
culturais

O projeto Encontro de referências culturais visa proporcionar aos projetos aprovados nos
editais do Promic para o ano cultural de 2014 dois encontros de troca e formação,
contribuindo para um entendimento comum das demandas culturais contemporâneas, para
uma participação exemplar de Londrina na implantação do Sistema Nacional de Cultura e
para garantir à população a fruição e a criação artístico culturais. A proposta prevê dois
encontros: No primeiro a prioridade será a tessitura de redes de ação conjuntas na
Valdir Grandini Cultura integrada
construção da política pública, tendo como conteúdos principais os desafios contemporâneos
Alvares
e popular
da Cultura e o Sistema Nacional de Cultura. No segundo a prioridade será aprofundar as
possibilidades de ações culturais em rede de Londrina, tendo como conteúdos principais as
cidades como cenários da cultura. Além da realização dos dois encontros, propomos
colaborar com os projetos e o poder público na organização de duas grandes ações
conjuntas, que sejam por eles definidas para 2014, uma no primeiro, outra no segundo
semestre, proporcionando à cidade perceber o todo de sua ação cultural

36.000,00

Balaio Brasileiro

Cancionar

Milton Fonlor
Lemos

Valdir Grandini
Alvares

Thiago Barzon

Thiago Barzon Música

Gravação do CD dos compositores londrinenses Douglas Kuster de Carvalho e Thiago
Barzon, com 11 canções inéditas. O projeto abranje formulação de arranjo, gravação e
masterizaç~]ao, visando 02 apresentações gratuitas ao público em locais e datas a serem
agendadas e 06 oficinas.

24.780,00

Andrea de
Andrea de Barros Barros
Pimenta e Silva
Pimenta e
Silva

14-167

III Engatinhando
Mostra de Arte
dede Bebês

14-168

3º Festival do Nariz Luís Henrique
Vermelho
Silva

14-172

Livros, jogos e
saberes Concretizando a
10.639/03

Cultura integrada Realizar o III Enagtinhando: Mostra de Arte desde Bebês

Realizar a terceira edição do Festival do Nariz Vermelho, com atrações locais, nacionais e
internacionais, na cidade de Londrina - Pr com 16 apresentações/atividades gratuitas.
Período de execução Fevereiro a setembro de 2014 - Evento 22 a 27 de abril de 2014

45.500,00

Artes plásticas;
Artes gráficas;
cultura integrada
e popular

Promover atividades desenvolvidas na biblioteca Gibiteca Abdias do Nascimento da Vial
Cultural Gibiteca Zona Norte, voltadas para os professores das Escolas e Colégios da região,
principalmente (mas não somente) com o objetivo de ajudar na efetiva implantação das leis
10.639/03 e 11.645/08. Projeto articulado transversalmente com as políticas públicas
implementadas pela GPPIR (gestão Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade
Racial)

23.085,00

Teatro

Este projeto tem com fim a montagemde OVO, espetáculo teatral inédito idealizado pelo
Agon Teatro, grupo permanente de pesquisa em artes cências e em dramaturgia de
Londrina. Na comemoração dos 80 anos da cidade, o presente projeto prevê o
fortalecimento da tradição do teatro de grupo e da linguagem cência, que tornou Londrina
reconhecida internacionalmente ao longo de sua trajetória. Com foco no texto poético e no
trabalho do ator, a peça traz reflexões sobre a morte, os laços familiares e a passagem do
tempo. A encenação acontece em um espaço não convencional em arena com os atores
bem próximos dos espectadores. OVO terá orientação cência de Marcio Abreu, da Cia
Brasileira de Teatro, ganhador do último Prêmio Shell e um dos mais consagrados diretores
da cena atual. A proposta é um intercâmbio do diretor com profissionais de destaque de
Londrina. A montagem cumprirá temporada a preços populares na cidade e fará duas
apresentações totalmente gratuitas, incentivando a formação de público e o acesso aos bens
culturais.

44.860,00

Luís Henrique
Circo
Silva

ONG Flapt!
Associação dos
Colaboradores da Micael Bissoni
Gibiteca de
Londrina

Centro de
Produtores
Patricia Dias
Independentes de de Castro
Arte e Cultura

35.000,00

14-174

Agon teatro Espetáculo OVO

14-176

Ocupação artístico
cultural do MARL
Pedro José
Pedro José Gabos
(Movimento dos
Gabos
Varanese
artistas de Rua de
Varanese
Londrina)

Artes de ruas;
circo; teatro;
midia; dança;
artesanato; artes
gráficas; música;
cultura integrada
e popular

O projeto Ocupação artístico cultural do MARL visa ampliar as ações artísticas do movimento
com o objetivo de aprofundar a articulação política e cultural dos grupos envolvidos. A
estratégia do projeto é promover ocupações urbanas em praças públicas por meio de
apresentações artísticas gratuitas em dois bairros periféricos de Londrina ( Conj Avelino
Vieira região oeste e Vista Bela região norte), estimulando assim a relação entre as duas
comunidades envolvidas e os artistas do movimento.

37.005,00

14-186

Um encontro de
compositores
paranaenses gravação de cd

música

O projeto é uma proposta de realização da gravação, edição e a prensagem de um CD, com
tiragem d 1000 (um mil) exemplares, somente com obras inéditas para cordas de quatro
compositores paranaenses que representam a história musical do Paraná.

21.220,00

14-189

Memória e Cinema
Luis Henrique
na região oeste de
Mioto
Londrina

Artis Colégium
Ass. Cultural

Garantir melhor estrutura para realização d um "Curso de criação cinematografica" junto aos
cinema/patrimôni
Luis Henrique
moradores dos bairros da região oste de Londrina que resultará na criação de 3 curtaso cultural e
Mioto
metragens que terão como temática a memória local. O projeto é coordenado pelos
natural
membros do cineclube Ahoramágica em parceria co a Assoc Ciranda da Cultura.

25.000,00

14-192

14-194

Oficina de
Adriana Maria
Construção
Motta de Siqueira
Artesanal de Livros

AlmA Londrina
Rádio Web

Artes Plásticas

Adriana Maria
AlmA-Associação
Motta de
Intercultural de
Mídia
Siqueira/Presi
Projetos Sociais
dente

A partir do tema "encadernação"além das técnicas artesanais de construção de livros,
promover reflexão acerca de seu uso. É proposta atuação em algumas frentes: oficinas que
ensinam a técnica de construção artesanal de livros e materiais a ele ligados (caixas,
capas...); programas que combinam aulas de desenho e construção de livros, grupos de
pesquisa

37.582,00

Viabilizar a ampliação e continuidade da programação da AlmA Londrina Rádio Web, voltada
à produção e circulação de programas radiofônicos de caráter cultural, educativo e
independente, através da articulação de profissionais e colaboradores. Fortalecer o circuito
cultural local e expandir as possibilidades de criação, expressão, circulação e fruição cultural
para lém das barreiras geográficas e comerciais das emissoreas tradicionais, utilizando o
rádio e a internet como mídias potencializadoras de novos processos culturais e sociais,
pautados pela liberdade e diversdidade.

49.000,00

