PROJETOS ESTRATÉGICOS APROVADOS 2005
promic

projeto

proponente

área

05-268

Carnaval 2005 - Desfile das
Escolas de Samba

Liga das Escolas de Samba de Cultura Integrada
Realizar o desfile das escolas de samba de Londrina
Londrina - LIESAL
e Popular

05-269

Casa da Capoeira Expressiva de
Londrina - Centro popular de
cultura integrada

ONG Associação Cultural
Berimbau da Cidadania

Infra-estrutura
cultural

05-270

Usina Cultural

Usina Cultural

Infra-estrutura
cultural

05-271

Paixão Morte e Ressurreição de
Jesus Cristo

Marcos Ferreira de Souza

Teatro

05-272

Teatro da Paz

Settímio Giuliani

Teatro

05-273

Berimbau da Cidadania 2005 Robson Borges Arantes
Oficinas de Capoeira Expressiva

Cultura popular

resumo

valor solicitado

valor aprovado

R$

277.669,00

R$

277.669,00

Consolidar a implantação da Casa da Capoeira de Londrina - Centro
Popular de Cultura, que será a sede do Núcleo de Capoeira
Expressiva de Londrina e da ONG Berimbau da Cidadania, sendo
R$
um centro de informação cultural, formação profissional, pesquisa,
fruição cultural, lazer e convivência, valorizando pela localização
privilegiada o entorno do centro histórico da cidade.

16.900,00

R$

15.250,00

39.990,00

R$

37.890,00

Dar continuidade à manutenção, adequação e programação do
espaço da Usina Cultural, que é dedicada ao atendimento da
demandada comunidade por espaços culturais.
Montagem da peça Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo no
Cjto Lindóia
Montagem da peça Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo no
Centro Social Urbano da Vila Portuguesa
Capacitação sócio-arte-educativa para os agentes culturais em
capoeira expressiva. Realização de 16 oficinas arte-educativas de
capoeira expressiva da Rede da Cidadania nas cinco regiões da
cidade. Produção e apresentação de dois espetáculos de capoeira
expressiva da Rede da Cidadania

R$

R$ 11.995,00

R$ 10.795,00

R$ 13.870,00

R$ 13.870,00

R$ 74.020,00

R$ 74.000,00

05-274

Londrina Expressão Hip-Hop

Reinaldo Augusto Barbosa

Artes de Rua

Formação e organização de jovens da periferia de Londrina por
meio da vivência das 4 linguagens da cultura hip-hop.Realização de
R$
16 oficinas com duração de 5 meses, com 5 horas semanais por
oficina. Cada turma se reunirá em 2 encontros semanais.

05-275

Trupes da Cidadania

Associação Londrinense de
Circo

Circo

Manter e fortalecer o Núcleo de Circo Cidadão, realizar as oficinas
de iniciação da Rede da Cidadania, e manter como um centro de
aperfeiçoamento em artes circences a Escola de Circo de Londrina.

05-276

Formando Agentes Culturais
Singulares

Alessandra Aparecida Silva

Desenvolver atividades de produção, acompanhamento e
Cultura Integrada referencialização das oficinas e Agentes Culturais Singulares
envolvidos no Programa Rede da Cidadania, compondo a equipe
e Popular
que contribuirá para este trabalho.

46.000,00

R$

46.000,00

R$

45.000,00

R$

45.000,00

R$

45.000,00

R$

45.000,00

promic

05-277

projeto

proponente

área

resumo

valor solicitado

cinema

Estimular a arte cinematografica a partir de exibição de
filmes(longas, curtas e vídeos), oficinas de realização, debates e
palestras. Em 2005, a Mostra irá se tornar internacional, incluindo
uma Mostra de longas latinos, trazendo produções independentes do
40.510,00
eixo de abrangência do Mercosul, inéditos no Brasil. Haverá uma
competitiva de curtas londrinenses e uma competitiva nacional de
vídeos digitais, buscando neste novo suporte caminhos e
possibilidades para a sempre renovável linguagem cinematográfica.

7º Mostra Londrina de Cinema

Rodrigo Souza Grota

05-278

Festival de Dança de Londrina

Leonardo José Costa Vitor
Ramos

dança

Realização do Festival de Dança da Cidade de Londrina, de carater
de incentivo à pesquisa da dança, que promova o intercâmbio entre
49.555,00
diversos segmentos de dança do pais, despertando o interesse do
público em geral.

05-285

Londrina Jazz Festival 2005 Ano III

Eduardo Caldeira Martins

música

Realização do Londrina Jazz Festival 2005

05-286

05-287

05-290

05-295

O projeto se caracteriza como prática de pintura mural com crianças
e adolescentes da cidade de Londrina. A finalidade e dar
Corredor da Pintura 2005
Cláudio Luiz Garcia
linguagens visuais
continuidade a um projeto que vem sendo desenvolvido em
Londrina desde 2002.
Realização de oficinas, preparar os professores para pesquisa do
suporte de desenho e pintura; manufaturar as tintas a partir dos
Oficinas de Linguagens Plásticaslinguagens
pigmentos encontrados em lojas de pintura da cidade; Os
Edna Colli Dias
2005
plásticas
professores serão orientados para a pesquisa que normalmente não
fazem e indiretamente os alunos não terão que recorrer à compra de
material industrializados.
Consolidar o circuito das grandes festas populares realizadas em
Londrina, através da realização da 10ª Edição da Festa Nordestina,
Raimundo Maia Campos
cultura integrada evento quer procura divulgar a fruição da cultura nordestina por
10ª Festa Nordestina
Júnior
e popular
toda comunidade londrinense atravvés da oferta de oficinas,
exposições, palestras, apresentações musicais e folclóricas e
barracas de artesanato e comidas tipícas.
Iniciar e consolidar um processo de música na Zona Norte de
Londrina, especialmente entre os bairros Ouro Verde e Parigot de
Souza (Colégio Estadual Adélia Dionísio Barbosa), utilizando a
Música de Percussão na Rede
Clodovil Salustiano de Morais musica
percussão para integar os interesses e valores culturais daquela
comunidade, através de oficinas musicais para adolescentes e
jovens, principalmente de baixa renda.

valor aprovado

32.460,00

45.448,00

12.999,00

12.999,00

2.600,00

2.600,00

40.872,16

33.772,00

10.254,00

10.254,00

promic

05-297

05-299

05-301

projeto

Desenhando Histórias

proponente

Daniella Fioruci Caricati

resumo

valor solicitado

valor aprovado

O projeto acredita que a instituição escolar precisa oferecer aos
estudantes oportunidades de trocarem experiências e debater o que
leram, tornando essa atividade plural, instigante e significativa tanto
para os alunos como para os professores. Todavia, aprender a ler
não é uma atividade natural, que se consegue sozinho. Enre livros e
leitores, há importantes mediadores. Dentro da escola, esses
mediadores, dwevem ou deveriam ser professores. Consciente do
2.600,00
papel importantissimo dessa mediação, o projeto propõe a
realização de uma oficina de ilustração e criação de histórias
infantis para um grupo de 15 prefessores do ensino fundamental da
rede municipal de Londrina. A oficina terá como objetivo instigar a
capacidade crítica destes mediadores, e consequentemente fortalecer
o vínculo livro-leitor dentro da sala de aula.

2.600,00

teatro

Realizar oficinas de teatro de rua da Rede da Cidadania,
contribuindo para a formação de um Núcleo Popular de Teatro de
Rua em Londrina. Trabalhar processos criativos que resultem na
montagem de espetáculos, mostrando os talentos criativos das
comunidades e a importância da cultura na qualidade de vida.

29.496,80

tradições
populares
brasileiras

O projeto propõe a realização de um curso de conhecimento e
vivência em manifestações e tradições populares, voltado para a
formação de educadores da rede municipal de ensino e amplamente
relacionada com os PCNs (parâmetros curriculares nacionais) para 2.600,00
que esse conhecimento se torne fato em sua utilização em sala de
aula. O projeto realizará a formação de uma turma com 15
educadores

2.600,00

1.945,00

13.000,00

criação e
Alexandre Vilas Boas da Silva ilustração de
histórias infantis

A Fabulosa Teatrada Fabrincada Deise Liliam Resende

Educador Brincante

área

31.660,00

05-302

Oficina de Jogos Teatrais Improvisação para o Teatro

Robson Marlon Betiati

teatro

Desenvolver o conceito de jogos teatrais através de uma oficina
com os prefessores da Rede Municipal de Ensino. Explorar
estratégias de desenvolvimento de práticas cognitivas, motoras,
lúdicas, sociais e criativas, através da linguagem dos jogos teatrais,
1.945,00
mais especificamente através do Método de Viola Spolin, descrito
em seu livro "Improvisação para o Teatro". Nesta obra, Spolin
desenvolve um percurso que visa introduzir a criança ou o adulto na
linguagem teatral, mas de uma maneira natural.

05-305

Coral Cênico

Joyce Cândido da Costa

música

Este projeto tem por finalidade desenvolver a musicalidade e a
expressividade cênica através da prática do canto coral, bem como 13.000,00
exercícios de interpretação e jogos teatrais.

promic

projeto

proponente

05-311

Educação Patrimonial

Aline Sanches Pitzschk

05-319

Mostra Londrina de Literatura

Christine do Carmo Vianna

05-320

Oficina de Canto Coral para
Idosos

Tania Silvie Castilho Silveira

III Festival de Circo da Cidade
de Londrina

Associação Londrinense de
Circo

05-323

05-326

05-327

05-328

Contando Estórias com o RPG

Festival Internacional de
Londrina 2005

25º Festival de Música de
Londrina...O Festival de Todas
as Músicas...

Juliano da Silva Pereira

Associação dos Amigos da
Educação e Cultura Norte do
Paraná

Associação de Amigos do
Festival de Música de
Londrina

área

resumo
Promover o conhecimento e a preservação do patrimônio cultural
londrinense através da capacitação de agentes culturais, produção
patrimonio
de folders temáticos e realização de passeios monitorados
cultural e natural destinados a vários públicos formadores de opinião, que em última
análise contribuirá com a construção da política municipal da área
de patrimônio.
Literatura
sem resumo
Levar aos idosos informação musical através do canto coral, dando
condições de integração cultural entre os participantes e,
Música
principalmente, mostrar, através das apresentações, o resultado
obtido para o público que as assistirem. Período de Execução:
20/06/2005 a 31/12/2005.
circo
O projeto tem como principal meta consolidar e III festival de circo
da cidade de Londrina no circuito de atividades da cidade e se
tornar referência no Brasil.. O III festival de circo irá promover
intercâmbio entre artistas da cidade que utilizam a linguagem
circense, bem como de outras áreas, promovendo o enriquecimento
dos valores estéticos e criando outras possibilidades de diferentes
áreas artisticas ter uma renovação em seus processos de criação.
Outro ponto que é interessante ressaltar é a possibilidade que alunos
de circo da cidade e região tem em demonstrar seus trabalhos, bem
como estimular o censo crítico das pessoas das diferentes regiões da
cidade.

valor solicitado

valor aprovado

27.200,00

22.000,00

50.000,00

24.531,20

48.950,00

21.171,20

40.000,00

contação de
estórias

Através da linguagem do RPG, propiciar o contato com a contação
de estórias, de forma que se possa contar estórias de forma coletiva
2.120,00
(peculiaridade do RPG), explorando possibilidades educacionais
criativas onde a imaginação e a fantasia possam ser privilegiadas.

2.120,00

Teatro

realização do FILO/2005 no período de 03 à 19 de Junho/05, serão
convidados 20 grupos nacionais, 10 locais e 10 internacionais. O
cabará filo está programado para a última semana do evento. Alé,
disso o FILO dará continuidade aos projetos de Maio, que visam a
valorização de diversos setores da nossa sociedade, com objetivo de
estimular a inclusão cultural.

250.000,00
(Duzentos e
cinquenta mil
reais)

Música

realização da 25ª edição do Festival de Música de Londrina,
contemplando as seguintes áreas: práticas de conjuntos, cursos
instrumentais e vocais, cursos de regência, cursos de música
150.001,20
histórica, oficinas de MPB e Choro, cursos especiais, laboratórios e
cursos para professores e uma programação artística em diversos
espaços culturais da cidade.

250.000,00
(Duzentos e
cinquenta mil
reais)

150.000,00

promic
05-329

projeto
3a Conferência de Cultura de
Londrina

proponente

área

Paula Sassioti Dalberto

Artes Integradas

resumo
Parceria para a realização da 3a Conferência de Cultura da Cidade
de Londrina

valor solicitado
39.880,00

valor aprovado

