promic

projeto

proponente

Livro de Contos Julio Ernesto
05-001 Encontro na Barca e
Bahr
Outras Histórias de Bahr

Marcelo
05-006 Festival Demo-Sul 2005 Domingues de
Oliveira

05-007 Musicando na Escola

05-008 Dançar - 2005

Regina Maria
Grossi Campos

Silvia Cristina
Vieira

área

Literatura

Música

produtos/bens

Contrapartida Cultural

Área Geográfica

Público Alvo

Faixa Etária

a partir de
16 anos de
idade

Período de Lançamento/reali
resumo
realização
zação

Edição de um livro contendo várias
histórias curtas de ficção, cujos cenários
são distintos como São Paulo, Rio de
Janeiro, Niterói, Israel e Suíça. São
contos ecléticos, de vários gêneros, nos
10/04 a Novembro/D
quais desfilam personagens dos mais
30/12 ezembro
diversos (psiquiatra, jornalista, padre,
cafetão, lésbica, voyeur, delegado,
assassinos, prostituta, estelionatários,
restaurados de arte, terrorista, agente
secreto, “sem-terra” e outros) em

1000 livros Preço de venda:
R$18,00

400 exemplares.
Responsável : Secretaria Geral
Municipal de Cultura

Comunidade em
geral

Festival de Rock aberto a
inscrição de bandas locais e
nacionais, produção de cd
coletânea do material do
festival e realização de
intercâmbio para divulgação
de bandas locais

Destinação de espaço
para divulgação dos
produtos patrocinados
pelo PROMIC,
destinação de 50 cd's
(5%), destinação de 5% a
mais de ingressos e
Geral
contato com bandas
locais para participação
em eventos da Secretaria
Municipal de Cultura.
Responsável: proponente
e SMC

Lançamento
do CD 2004 julho/agosto Exposição
Comunidade em
geral, principalmente
de fotos classes A e B.
01/04 a junho 16 à 35 anos
Realização Festival Demo-Sul 2005
Expectativa de
31/12 Festival
público 10.000
Demo Sul pessoas
outubro /
Lançamento
do CD 2005 Dezembro

Música

1.734 horas/aula de oficinas
de música: violino, canto coral
Inerente ao projeto
e musicalização (gratuitas) abril a dezembro de 2005

Região sul de Londrina
(Escola Municipal Dr.
Joaquim Vicente de
Castro e Colégio
Estadual Maria José
Aguilera)

Dança

20 horas semanais de oficinas
de dança (gratuitas)- abril a
Inerente ao projeto
dezembro de 2005)

Regiões norte, sul, leste,
oeste (Conj. Maria
3ª idade - Número a partir de
Cecília, São Francisco,
de vagas: 200 vagas 60 anos
São Lourenço, Aquiles,
Maracanã, Fraternidade)

Comunidade das
escolas envolvidas 6 a 18 anos
Região Sul . Número
de vagas: 200

O projeto em sua quarta edição, visa
continuar levando uma educação musical
Oficinas de qualidade a estudantes com baixa
abril a
renda familiar, em período de contradezembro turno escolar. Em 2005 pretende dar
01/04 a Apresentaçõ
continuidade às oficinas de Violimo,
30/12 es Violoncelo, Prática de Orquestra, Canto
Junho/Julho Coral e Musicalização, tendo como um
Nov/Dezem
dos objetivos principais a formação de
bro
uma Orquestra Municiapl de Cordas
integrada com um Coro Infanto-Juvenil
Apresentaçõ
es Set - Sec.
Idoso Out Dist. São
Luiz
Nov -Teatro Resgatar o Idoso à sociedade de modo
14/03 a
Zaqueu de saudavél por meio das atividades
30/12
Mello
presvistas no projeto.
Dezembro Salão
Paroquial do
Conj.
Aquiles

valor aprovado

6.066,00

50.000,00

24.638,24

20.071,00

promic

projeto

proponente

Gisele
Linguagens e Memória:
05-011
Aparecida
Modos de Ver II
Ferreira

área

produtos/bens

400 horas de oficinas de
Fotografia fotografia e 400 horas de
oficinas de artes (gratuitas)

05-013 Festas Rurais

Joelma
cultura 13 eventos nos distritos
Aparecida de integrada e (gratuitos) (abril a dezembro
Souza Carvalho popular de 2005)

05-017 Ilustres Idéias III

Lara Gervásio
Haddad

05-024 Raiz Sonora

05-025 Denner e Daniel 2005

CHICO REI - Uma
05-032
lenda, Uma História

Valdir de
Oliveira Paião

Adão
Fernandes

Marcos
Antonio da
Costa

artes
Oficinas de ilustração e arte
gráficas e gráfica e 1000 livros
literatura (distribuição gratuita)

música

música

Contrapartida Cultural

Disponibilizar todo o
material para exposição
no Patrimônio Selva e à
Secret. Da Cultura para
que sejam mostradas em
outros locais (agosto de
2005). Responsável :
proponente e SMC

Inerente ao projeto

Área Geográfica

Moradores do
Distrito Selva e Geral
Patrimônio Selva e
(Associação de Mulheres
comunidade em
do Patrimôio Selva geral. Número de
Sítio Selva s/nº)
vagas: 40 vagas

Geral e Distritos

900 exemplares do livro.
Geral
Responsável: SMC

Geral (Warta, Centro
Cultural Zona Norte,
Patrimônio Regina, Caic
Zona Sul, Feira da Lua
(Av. Inglaterra),
Guaravera, Paiquerê,
aterro do Igapó,
Maravilha)

10 espetáculos musicais
(gratuitos) (abril a dezembro
de 2005)

Inerente ao projeto e
mais um show a ser
agendado pela Secretaria
da Cultura (Londrinatal).
Responsável: Diretoria
de Ação Cultural

1000 Unidades de CD
(R$7,00 cada) e 4
apresentações musicais
(gratuitas)

2 apresentações para a
Rede da Cidadania e 2
apresentações para a
Ação Cultural (a serem
definidas no segundo
Geral
semestre de 2005).
Responsável: Diretoria
de Ação Cultural e Rede
da Cidadania

480 horas de oficinas de
cultura música e de teatro e 1
integrada e apresentação (gratuitas) (abril Inerente ao projeto
popular a novembro de 2005) para
alunos da EPESMEL

Público Alvo

Faixa Etária

a partir dos
11 anos

Comunidade em
Geral. Expectativa
de público: 65.000
pessoas

todas as
idades

Alunos do ensino
fundamental.
Número de vagas:
120 vagas

6 a 11 anos

Comunidade em
geral. Expectativa de todas as
público: 10.000
idades
pessoas

Comunidade em
geral

Região norte de Londrina
(Epesmel - Escola Social 120 alunos da
e Profissional do Menor Epesmel
de Londrina)

Período de Lançamento/reali
resumo
realização
zação

O projeto visa desenvolver um trabalho
centrado na recuperação da memória e
valorização da cultura local, bem como
trabalhar com um conceito de arte que
1ª Exposição
possa expressar o que vai sendo
17/03 a - Julho
percebido conscientemente pelo grupo. A
30/12 Final produção com as diversas linguagens
Dezembro
serão formas de pensar e expressar o
mundo. Ao priorizar o trabalho
consciente, queremos interferir no modo
as vezae de
fatalista
de lazer
ver oemundo,
Geração
cultura,
entretenimento nos distritos e
comunidades rurais de Londrina,
considerando as características locais de
01/04 a Junho a
cada comunidade, valorizando a história
30/12 Dezembro e sua tradição das respectivas
comunidades que reúnam os agricultores
familiares do município sempre
organizadas através de entidades
comuinitárias,
além da
descentralização
O
projeto ILUSTRE
IDÉIAS
mais
estruturado e com ampliação de suas
Oficinas oficinas e de sua equipe de oficineiros,
01/04 a
abril a
pretende dar continuidade ao seu
20/12
dezembro
trabalho, garantindo o acesso gratuito aos
livros produzidos, a literatura, a
cidadania e de
ao 10
mercado
de trabalho.
Realização
espetáculos
musicais,
com ênfase na música caipira e de raiz,
contado com a dupla Vilson e Valdir e
Shows de
colocando a população em contato com
30/04 a
abril a
grandfes obras da música caipira,
03/12
dezembro
incluindo-se as manifestações culturais
populares dos grupos convidados da
Catira, do Mestre Isaias e o
tradicionalismo da Folia de Reis do

valor aprovado

13.325,50

41.680,00

24.640,00

24.610,00

todas as
idades

Lançamento
do CD e
01/05 a Apresentaçõ
Gravação de CD
30/12 es
set/out/nov/d
ez

13.600,00

7 a 14 anos

Oficinas abril a
junho 06/04 a agosto a
23/11 novembro
Apresentaçã
oNovembro

11.134,38

projeto tem como finalidade a
capacitação de 120 crianças e
adolescentes de 7 a 14 anos no
desenvolvimento de atividades coletivas.
As mesmas são os alunos da EPESMEL.
A capacitação se dará em duas oficinas
de artes, sendo elas de música e de teatro.

promic

05-033

05-035

projeto

proponente

Oficina de Artes Visuais Cláudio Luiz
- 2005
Garcia

Artesanato Cometa
Alegria

05-041 Surface "Desafio"

Tributo a Evelina
Grandis - Patrimônio
05-042
Cultural de Londrina
Pioneira do Acordeon

Maria Amélia
Antonio Melo

Paula Carolina
Dias Gibrin

área

produtos/bens

1.296 horas de oficinas de
artes
artes visuais (gratuitas) no
plásticas Centro Cultural Igapó
(Oficina de Artes Visuais)

Contrapartida Cultural

Área Geográfica

5 shows nas escolas
estaduais Colégio de
Aplicação, Olímpia
Tormenta, Vicente Rijo,
Evaristo da Veiga e
Colégio Castaldi, serão
distribuídos 100 CD's
1500 unidades de CD (R$8,00 por show através da troca
cada) e 5 shows destinados às por 1 Kg de alimentos.
escolas públicas de Londrina) Os alimentos serão
doados à Associação
Londrinense
Interdisciplinar de Aids
(novembro e dezembro
de 2005). Responsável:
proponente e alunos da
escolas

Edição de 500 livros e 3
Sonia Swenson Patrimônio
apresentações de acordeon
Grandis Lepri
Cultural
(gratuitas)

3 apresentações musicais
de Grupo de Acordeon
Evelina Grandis e
destinação de cota de
250 livros para
bibliotecas da
comunidade em
dezembro de 2005
(julho, outubro e
dezembro). Responsável
: proponente e SMC

Geral (Colégio Estadual
José Aloísio Aragão,
Colégio Estadual Profª.
Olympia M. Tormenta,
Colégio Estadual Vicente
Rijo, Colégio Estadual
Evaristo da Veiga,
Centro Estadual de
Educação Profissional
Profª. Maria Castaldi)

todo o município
(Associação da
Beneficência Portuguesa,
asilos, creches, hospitais
e associações
comunitárias)

Faixa Etária

Período de Lançamento/reali
resumo
realização
zação

valor aprovado

Inicio das
Oficinas Abril
01/04 a
Exposição
31/12
dos
TrabalhosDezembro

Dar prosseguimento ao projeto Oficina
de Artes Visuais 2004, cujo
funcionamento tem proporcionado uma
frequência regular dos moradores de
Londrina, interessados no aprendizado e
prática de desenho, pintura, aquarela e
gravura. Promover discussöes sobre o
Patrimônio Cultural de Londrina, cuja
finalidade será a produção de trinta
gravuras dos imóveis de interesse e
preservação cultural de Londrina.

18.562,00

Oficina de
artesanato de
01/04 a abril a
30/12 dezembro
Exposição dezembro

O projeto visa levar o aprendizado do
artesanato para adolescentes e jovens do
Distrito do Espírito Santo, valorizando o
potencial de construção e criação dos
moradores da zona rural.

5.580,00

A prensagem do 3o. CD da Banda
Comunidade das
Shows
Surface: Desafio, para assim podermos
escolas envolvidas.
13/05 a
14 á 25 anos
novembro e continuar divulgando a cultura
Expectativa de
30/12
dezembro
londrinense, por onde quer que toquemos
público: 5000 alunos
ou as músicas chegarem.

14.160,00

Doação de 30 gravuras
do patrimônio históricoarquitetônico para a
Diretoria do Patrimônio Geral (Oficina de Artes Comunidade em
Artístico e HistóricoVisuais da Prefeitura do geral. Número de
Cultural da Prefeitura de Município de Londrina) vagas: 100 vagas
Londrina (dezembro).
Responsável: proponente
e Diretoria de Patrimônio

Exposição com as peças
confeccionadas durante a
oficina na Associação
Oficinas de artesanato
dos Moradores da
Distritos (Associação dos
(bordado, crochê, tricô, peças Aviação Velha.
artesanato
Moradores da Viação
decorativas, pintura e
Responsável:
Velha e Espírito Santo)
bijouterias)
Comunidade do
Patrimônio Espírito
Santo (dezembro de
2005)

música

Público Alvo

a partir de
13 anos

Comunidade do
distrito do Espírito
de 12 a 21
Santo e região.
anos
Número de vagas: 30
vagas

Comunidade em
geral. Expectativa de todas as
público: 1500
idades
pessoas

Edição de um livro que narra uma época
musical da história de Londrina (1950 a
1970), associado à biografia da
homenageada - Profª. Evelina Grandis.
Apresentaçõ
Resgatar a importância da música
es musicais instrumental que marcou essas décadas.
01/04 a jul/out/dez Reproduzir esses fatos através de
31/12 Lançamento
depoimentos, apresentações de repertório
do Livro de acordeon e entrevistas com pessoas
Dez
que vivenciaram a ascensão do
instrumento na época. Apresentação
musical envolvendo grande número de exalunos.

14.754,00

promic

05-048

projeto

Aquatrix - O Futuro da
Água Por Um Triz

05-056 Papo de Rock II

proponente

Lázaro Câmara

Homero de
Sousa Troiano

área

Teatro

produtos/bens

92 apresentações teatrais
(gratuitas)

21 palestras e 10 shows

Musica

5 concertos e palestras
com músico convidado.
10 concertos - Grupo Quinteto (abril a dezembro de
Metais do Paraná (gratuitos) 2005). Responsável:
proponente e Diretoria de
Ação Cultural

Cicero Pereira
Cordão Neto

05-065 Poemas

Marcos Hidemi
Literatura 500 livros (gratuitos)
de Lima

05-066 Nas Alturas - Criatura

Teatro

Área Geográfica

Geral (escolas
10 apresentações para a
municipais).
Rede da Cidadania (maio
Responsável: Rede da
a dezembro de 2005)
Cidadania

Música

05-064 Metais em Brasa II

Paulo Sergio
Braz

Contrapartida Cultural

Inerente ao projeto

200 exemplares para
SMC e 250 para
bibliotecas de escolas
estaduais. Responsável:
proponente e SMC

Público Alvo

Faixa Etária

Alunos Rede
Municipal de
7 a 15 anos
Ensino. Expectativa
de idade
de público: 18.400
alunos

Período de Lançamento/reali
resumo
realização
zação

Apresentaçõ
01/04 a
es de março
15/12
a dezembro

Geral(palestras na
Sonkey, Acil e Biblioteca
Pública e shows no
Espaço 2, Centro
Cultural da Zona Norte,
Lago do Cabrinha, Caic
da Zona Sul, Teatro
Zaqueu de Melo, Zerão,
Praça Avenida Arthur
Thomas)

Comunidade em
geral. Expectativa de
público - palestras
21/03 a
12 a 40 anos
(1.050 pessoas) e
30/12
shows (3.000
pessoas)

Geral(Cine Teatro Ouro
Verde, Teatro Zaqueu de
Melo, Auditório da AML
e locais determinados
pela SMC)

Comunidade em
Concertos de
geral. Expectativa de 10 a 80 anos 01/04 a
abril a
público: 2.500
de idade
30/12
dezembro
pessoas

Geral

Jovens e adultos

Palestras abril/maio/a
gostosetemb
ro a
novembro
Shows idem e
dezembro

Apresentação do espetáculo "Aquatrix O Futuro da Água por um Triz" em 46
escolas da rede municipal de ensino de
Londrina, somando um total de 92
apresentações, atingindo cerca de 20.000
alunos do ensino fundamental. O
espetáculo trabalha com uma temática
ambiental enfatizando a problemática da
água e a importância de preservar nossos
rios e nascentes, para que as futuras
gerações não sofram com a falta de água
potável. O espetáculo também enfatiza o
problema do lixo, da reciclagem, do
desenvolvimento sustentável de uma
maneira
interativa,
deem
fácil
assimilação
Através de
palestras,
locais
própriose
com recursos audiovisuais, Paulão
Rock'n Roll contará sua trajetória
navegando pela história do rock aos
alunos das escolas estaduais e municipais
de Londrina (1º e 2º graus) sobre a
evolução do rock e seus personagens que,
com feitos, declarações, atos políticos e
músicas tranformaram e marcaram sua
época. As palestras serão realizadas nos
meses de abril, maio, e de agosto e
novembro, sendo 3 por mês. Realização
de
10 apresentações
do melhor
Realização
de 10 concertos
comdoo rock
Quinteto Metais em Brasa, com a
formação seguinte-2 trompetes, l trompa,
i trombone, i tuba, bem como a
participação espeicial de um bateritas,
com isso queremos divulgar um trabalho
bem ecletico, com execução de um
repertorio acessivel a rodos sem abrir

Entrega dos
Impressão de livro com alguns de meus
01/04 a livros de
15 a 80 anos
poemas, dirigido a um publico
30/12 setembro a
interessado em leitura e poesia,
dezembro

4 apresentações com
entrada franca para a
SMC e 21 horas de
15 apresentações da peça Nas oficina de preparação de
Comunidade em
01/04 a
Alturas Criatura. Preço do
ator (público acima de 15 Geral. Espaço alternativa geral. Expectativa de 15 a 80 anos
30/11
ingresso: R$5,00
anos) (setembro e
público: 750 pessoas
novembro). Responsável:
proponente e Diretoria de
Ação Cultural

Oficina setembro
Montagem de espetaculo cenico
Apresetação
novembro

valor aprovado

19.960,00

23.265,00

20.200,00

5.642,00

19.700,00

promic

05-068

projeto

Condição: Feminino continuação

proponente

Rosane
Brandão
Dornelles

Educação Musical
Através do Canto Coral - Lucy Mauricio
05-071
Um Canto em Cada
Schimiti
Canto - 4a. Edição

A Última Carta de Amor João Henrique
05-075
do Século XX
Bernardi

05-080

Revista Coyote Edições 13, 14, 15 e 16

05-083 Palavra de Negro

área

Teatro

Musica

Teatro

produtos/bens

1 oficina de teatro e 7
apresentações no Teatro
Zaqueu de Melo. Preço do
ingresso: R$3,00

3.024 horas de oficinas de
musicalização - canto coral
em 12 escolas - 700 alunos)
(gratuito)

10 apresentações da peça
Aúltima carta de amor do
século XX e realização de
oficina de teatro(48 h/a).
Gratuitas

4 edições com 1000
exemplares cada da Revista
Rodrigo Garcia
Literatura Coyote. Preço de venda: R$
Lopes
5,00 (Londrina) e R$ 10,00
(outras cidades)

Lusinete
Barbosa dos
Santos

Oficina de contação de
histórias com 22 horas
Literatura semanais e produção de vídeo
documentário (100 cópias).
Gratuito

Contrapartida Cultural

Área Geográfica

Entrada gratuita ao
moradores dos bairros
envolvidos (50 ingressos
por dia) - novembro

Geral e zona sul (oficina
de teatro no Conj.
Franciscato, Perobal e
Novo Perobal,
apresentações no Teatro
Zaqueu de Melo

Inerente ao projeto

Geral (zona norte, leste,
oeste e sul) (Escolas
Municipais Moacir
Teixeira, Barbara F.
Vieira, Carlos Zewe
Coimbra, Dr. Claudio de
Almeida e Silva, Eugenio
Brugin, Hikoma Udihara,
Leonidas Sobrinho
Porto, José Gasparini,
Maria Irene Vicentini
Teodoro, Maria Shirley
Barnabé Lira, Noêmia
Alaver Garcia Malanga,
Tereza Canhadas Bertan)

Geral - Oficinas: Zona
5 apresentações para a
Norte - Cjto Chefe
Rede da Cidadania em
Newton; Zona Oeste - Jd
novembro e dezembro.
Leonor, Centro - Vila
Responsável: proponente
Casoni/ Apresentações:
e Rede da Cidadania
Hotel Berlim

Público Alvo

Faixa Etária

Período de Lançamento/reali
resumo
realização
zação

valor aprovado

Comunidade em
geral. Expectativa de
Geral
público: 700 pessoas
e 30 vagas

O projeto propõe-se a continuar
desenvolvendo um trabalho artistico com
algumas mulheres dos conjuntos
Franciscato, Perobal e Novo Perobal, em
01/04 a Apresentaçã
parceria com a Sedretaria de Assistëncia
30/12 o novembro
Social e a CRAS sul. Continuaremos a
realizar a oficina teatral, baseada em
jogos e improvisação, copreendendo um
maior numero de pessoas do que no

16.465,00

Alunos das escolas
envolvidas,
professores e
comunidade em
geral. Número de
vagas: 700 vagas

Apresentaçã
o maio,
junho e
julho,
outubro e
01/04 a
novembro30/12
Eventos abril, maio,
junho,
outubro e
novembro

Continuar a desenvolver atividades de
educação musical em escolas da rede
municipal de ensino, atraves de
experiencias de canto coletivo. Iniciar um
trabalho com preofessores da rede
municipal que lhes permita a
compreensão e a vivencia da musica
numa prespectiva socio-cultural.

45.129,47

Ensaio para
a mídia novemb.
Pré-estréia nov.
01/04 a
Apresentaçã
31/12
o e debates nov/dez
Apres. Ao
público nov/dez

O projeto cenico A Ultima Carta de
Amor do Seculo XX, proposta pela Cia
de Teatro Fase 3, objetiva uma
montagem que explorara cartas de amor
como fonte basica de pesquisa e
construção cenica, investigando, atraves
destas, a visão cotidiana de temas como
amor, saudade, distancia e deslocamento
no tempo e no espaço.

24.110,00

7 a 13 anos

Comunidade em
geral,
especificamente
grupos de 3a idade.
Geral
Expectativa de
público: 500 pessoas
e 50 vagas para
oficinas

Destinação de mais 10%
dos exemplares para
Geral
distribuição pela SMC.
Responsável: proponente

Comunidade em
geral

Inerente ao projeto e
distribuição de 90 cópias
do documentário para
Região Oeste (Colégio
escolas e centros
São José)
culturais. Responsável:
proponente e Rede da
Cidadania

Crianças e
adolescentes.
7 à 14 anos
Número de vagas: 30
vagas

Geral

Lançamento
s
Edição, impressão e distribuição dos
01/04 a
junho,agosto numeros 13, 14, 15 e 16 da Revista
31/12
, outubro e Coyote.
dezembro
Apresentar por meio das oficinas de
contação de historias africanas e afrobrasileiras um mundo que a maior parte
dos alunos desconhece, pois não e
apresentado a eles na educação formal,
Semana do na midia ou ate mesmo em casa. Destacar
01/04 a
Zumbi que a imagem dos negros, em muitos
30/11
novembro
caos, nos livros brasileiros ainda e
ironizada perante o branco. Aumentar a
auto-estima dos alunos afrodescendentes, mostrando a diversidade
da literatura afro-brasileira. Despertar o
interesse da turma para a diversidade da

49.000,00

19.907,00

promic

projeto

05-085 Trilha - Estação

05-095 Faces de Londrina

proponente

Marco Aurélio
Tureta

Carina
Aparecida
Corte de Souza

Karen Silvia
05-097 A Estalagem das Almas
Debértolis

área

produtos/bens

Música

Gravação e prensagem de
1000 cópias do cd Estação
Londrina . Preço de venda: R$
10,00

Dança

Oficinas de dança (200 horas)
em pontos a serem definidos
pela Rede da Cidadania e 20
apresentações em diversos
Inerente ao projeto
espaços Teatro Ouro Verde
(2), FUNCART (1) e bairros
atendidos (17)

Publicação de 2000
exemplares do livro
Literatura
Estalagem das Almas. Preço
de venda: R$ 15,00.

Contrapartida Cultural

Destinação de 700 cd's
para bibliotecas e
acervos. Responsável:
proponente

Área Geográfica

Público Alvo

Faixa Etária

Geral

Comunidade em
geral

Geral

Geral

Crianças e
adolescentes.
Número de vagas:
150 vagas.
Expectativa de
público: 8.000
pessoas.

7 à 20 anos

Comunidade em
geral

Geral

Destinação de cota
diferenciada de livros
(200 livros) e bate-papos
com a autora para a Rede Geral
da Cidadania.
Responsável: SMC e
Rede da Cidadania.

Período de Lançamento/reali
resumo
realização
zação

Gravação e tiragem de 1.000 cópias em
cd da trilha sonora completa do
Lançamento
01/04 a
espetáculo multiartes Estação Londrina,
do CD
31/12
realizado entre 17/09/2004 a 15/11/2004,
dezembro
em comemoração aos 70 anos de
Lodnrina.
O
projeto consiste na montagem de um
espetáculo de dança com 150 crianças e
adolescentes dos cinco bairros onde
acontecerão as aulas de Iniciação a Dança
do Programa Municipal Rede da
Cidadania. A proposta visa 20
apresentações públicas do resultado do
trabalho (17 nos bairros onde
aconteceram o programa municipal Rede
da Cidadania, 2 no Circo Funcart e 1
De
Ouro Verde). Por estar em seu terceiro
setembro a
ano de atividade, o projeto tem a intenção
02/04 a dezembro
de circular pelo município, para que não
31/12 apresentação
apenas os bairros envolvidos possam
no Espaço
conhecer o resultado do trabalho e sim
de Dança
todos que vivem na cidade de Londrina
buscando uma identidade / cumplicidade
com o município, oferecendo
principalmente uma visão organizada e
estruturada profissionalmente para os
alunos, que passarão a ser chamados de
artistas. Ideologicamente, pretende-se a
construção da cidadania através da
aproximação de crianças de localidades
distantes da
cidadeenum
único projeto,
Proceder
à edição
impressão
do livro
inédito A Estalagem das Almas, que tem
texto de autoria da escritora e jornalista
Karen Debértolis e fotografias
setembro
produzidas pela fotógrafa e artista
01/04 a
Lançamento plástica Fernanda Magalhães. Além da
31/12
do Livro
publicação e lançamento também estão
previstos no projeto, bate papo com as
autoras com objetivo de contribuir para
uma reflexão sobre a produção literária e
também acerca de relação entre a

valor aprovado

21.540,00

46.716,00

16.401,02

promic

projeto

05-099 Circulação "O Nojo"

05-114

Arte Popular Para
Educadores

05-115 Criando a Liberdade

proponente

área

produtos/bens

Contrapartida Cultural

Área Geográfica

Público Alvo

Faixa Etária

Período de Lançamento/reali
resumo
realização
zação

Prevê a distribuição do espetáculo,
patrocinado pelo Promic em 2004, em
regiões variadas do município de
Londrina ( periféricas ou não), atrelados
à discussão e seções de jogos teatrais
com os públicos acerca da montagem e
Apresentações teatrais da peça
de aspectos que se comunicam direta ou
Grupos e
indiretamente com as experiências dos
O Nojo (11 espetáculos Discussão e oficinas pósassociações de
Oficinas e
públicos da obra. Pensando em parceria
Secretaria da Mulher, 12
Beatriz Helena
apresentação.
Geral.Locais a serem
mulheres.
10/04 a apresentaçõe
com programas das Secretarias da
Teatro espetáculos - Secretaria
15 à 50 anos
Paiva Miguez
Responsável:
definidos
Expectativa de
30/08 s de abril a
Mulher e de Ação Social, o projeto
Assistência Social e 07
proponente.
público: 5.000
agosto
pretende, privilegiar comunidades em
espetáculos - Secretaria da
pessoas
que haja grupos e associações de
Cultura)
mulheres e mães (ou casais) que possuam
filhos atendidos por programas de
assistência à criança pelo Governo
Municipal como o Projeto Viva Vida, e
com a Secretaria da Cultura, distribuir
por pontos da cidade em que haja
Curso de
Capacitação
1ª turma Educadores da Rede
maio/junho
Curso de conhecimento e
Pública, crianças e
2 ª turma vivência em manifestações e
Realizar um curso de conhecimento e
Geral. Local: Dachê
adolescentes da
agosto/setem
Cultura
tradições populares para
01/04 a
vivência em manifestações e tradições
Daniella
Integrada e
Inerente ao projeto
Brinquedos alternativos e Rede Pública de
7 à 50 anos
bro
formação de educadores da
30/04
Fioruci Caricati
populares, voltado para a formação de
Popular
espaço cultural
Ensino.Número de
Mostra de
rede pública de ensino com
educadores da rede pública de ensino.
vagas: 40 vagas (20
Fotografia 128 horas. Gratuito
vagas por turma
1ª turma julho 2ª
turma outubro

Silvia Letícia
da Silva

Oficina de teatro, edição de
livro/revista (1000
Teatro e exemplares) e montagem de
Inerente ao projeto
Literatura peça teatral (12 apresentações)
na Penitênciaria Estadual de
Londrina.

Internos da PEL.
Penitênciaria Estadual de
Número de Vagas:
Londrina
50 vagas

Inicio das
Oficinas Abril a
Dezembro
Ensaios 1ª
montagem
abril e maio
Apresentaçã
01/04 a o -junho
18 à 50 anos
20/12 Lançamento
do Livro julho e
agosto
ensaios 2ª
montagem outubro
apresentação
- novembro

É a continuidade de um projeto para
trabalhar a ampliação dos direitos
humanos no ambiente prisional. O
projeto tem ênfase em oficinas de teatro
juntando a criação textual e ambientação
com 25 internos da Penitenciária
Estadual de Londrina.

valor aprovado

11.760,00

10.100,00

24.355,80

promic

projeto

Reciclagem e
Preservação do
05-116
Patrimônio Edificado 2005

proponente

Rodrigo
Kamimura

Mil Estórias: Fábulas de Cristiano
05-123 Todos Tempos e
Roberto
Lugares
Bezerra

05-124 Viva o Circo!

05-137

05-142

4ª Oficina de Capoeira
Angola de Londrina

Com a Palavra, a
Liberdade (Ano III)

Fernando Luiz
Brito de Góes

área

produtos/bens

Levantamento histórico e
arquitetônico de edificações
Patrimônio
das décadas de 30 e 60,
Cultural e
publicação da pesquisa na
Natural
internet (site) e produção de
cd-room (500 cd's)

Site inserido junto à
página da Diretoria do
Patrimônio Artístico
Histórico-Cultural e
destinação das 500
cópias do cd-room.
Responsável: proponente
e Diretoria do
Patrimônio Artístico
Histórico-Cultural.

Realização de pesquisa com a
temática da literatura infantil,
resultando na montagem de
Teatro e
Inerente ao projeto.
um espetáculo que circulará
Literatura
Responsável: proponente
pelos pontos da Rede da
Cidadania e unidades do Viva
Vida (30 apresentações)

Circo

Realização de 40
apresentações com os
Inerente ao projeto.
palhaços Xupetin e Coisa Fina Responsável: proponente
em escolas do município.

cultura Realização de oficina de
Marcelo Ricieri
integrada e capoeira angola. Preço das
Pinhatari
popular inscrições: R$ 15,00.

Ilsson Roberto
Siriani da Luz

Contrapartida Cultural

Não apresentou
contrapartida

Realização de oficina de
produção de texto(288 horas)
com internos da Penitenciária Inerente ao projeto.
literatura
Estadual de Londrina (PEL) e Responsável: proponente
produção de três edições
(3.000 exemplares por edição)

Área Geográfica

Público Alvo

Faixa Etária

Período de Lançamento/reali
resumo
realização
zação

Ampliar o trabalho já iniciado que prevê
o levantamento histórico, arquitetônico e
preenchimento das fichas de inventário
de edificações construídas entre as
décadas de 30 e 60 que passaram pelo
Entrega do processo de reciclagem e que alcançaram
Comunidade em
15/03 a
Geral
um resultado positivo do ponto de vista
10 à 80 anos
CD em
geral
31/12
dezembro
da preservação das características da
edificação e adequação ao novo uso.
Publicação da pesquisa na internet, junto
à página da Diretoria de Patrimônio
Histórico-Cultural e produção de um CD
com
o material
referente
anos de
O projeto
constitui-se
de aos
umadois
pesquisa
que prevê a montagem e circulação de
um espetáculo infanto-juvenil para
apresentações em escolas, pontos da
Rede da Cidadania, unidades do Projeto
Crianças e
Estréia em Viva Vida, creches, projetos de
Geral. Pontos da Rede da adolescentes.
agosto
contraturno e outros espaços abertos do
10/04 a
Cidadania e unidades do Expectativa de
7 à 14 anos
Apresentaçõ município a partir da leitura,
31/12
Viva a Vida
público: 3.000
es em
interpretação, fusão e criação de estórias
pessoas
novembro
da literatura para crianças e adolescentes,
bem como estórias e histórias resgatadas
pelos atores junto aos moradores da
cidade. Prevê práticas de clown,
ambientação com cenários, figurinos e
bonecos, o canto, a musicalização e a voz
Realizar 40 apresentações em escolas
Crianças e
Apresentaçõ
Geral. Escolas
municipais de Londrina com os palhaços
adolescentes.
es em
municipais a serem
10/04 a
Coisa Fina e Xupetin e um caderno
Expectativa de
7 à 14 anos
junho, julho,
definidas pela Secretaria
30/10
cultural e educativo, distribuído aos
público: 4.000
agosto e
da Educação
educadores e que possibilita a inserção da
pessoas
setembro
cultura circense no conteúdo escolar.
Realização da 4a. Oficina de capoeira
Praticantes de
angola de Londrina, no mês de outubro
Inscrições
de 2005. Este projeto dá continuidade
capoeira, estudantes
Geral. Local de
em
e pesquisadores de
01/09 a
aos trabalhos de desenvolvimento da
set/outubro
realização das oficinas:
Geral
cultura popular.
30/12
capoeira ancla no município de Londrina,
Usina Cultural
4ª Oficina
Número de vagas: 80
e propões o aprofundamento da pesquisa
em outubro
e da prática desta expressão da cultura
vagas.
popular de nosso pais.
Inicio das
O projeto Com a palavra, a loberdade,
oficinas abril
segue para o seu terceiro ano, tentando
Internos da PEL.
a novembro
fazer alguma diferença na vida dos
Penitênciaria Estadual de
04/04 a
Número de Vagas: Geral
lançamento
Londrina
16/12
internos da Penitenciária Estadual de
do Jornal 50 vagas
Londrina(PEL). As mudanças no projeto
ago/out/nov
de 2004 surtiram efeitos positivos.
Palestras -

valor aprovado

17.536,00

23.725,00

22.022,00

10.082,00

11.470,50

promic

projeto

05-146 História na Mesa

05-147

Guia do Patrimônio
Cultural de Londrina

05-148 A Rua Dança a Cidade

05-154

Vivendo a Arte e a
Cidadania

Projeto Espetáculos de
05-157
Choro

Acústico Blues 05-160 Expandindo Culturas
Musicais

proponente

área

produtos/bens

Realização de oficina de
gastronomia sobre temas
cultura
Divineia
relacionados aos povos
integrada e
Cristina Brisola
pioneiros de Londrina e sua
popular
forma de alimentação.
Inscrições gratuitas.

Humberto
Tetsuya
Yamaki

Publicação de dois volumes
de um guia do patrimônio
cultural de Londrina: 1.
patrimonio
Construção do Patrimônio
cultural e
Cultural de Londrina e 2. Guia
natural
do Patrimônio Cultural de
Londrina. Distribuição
gratuita de 500 exemplares.

Contrapartida Cultural

Inerente ao projeto.
Responsável: Diretoria
de Patrimônio Artístico
Histórico- Cultural

Edio Elias
Gonçalves

Cristiana Zilio

dança,
musica,
literatura,
midia,
artes
plasticas e
teatro

Elieser Botelho
Manhas Junior

Público Alvo

Faixa Etária

Período de Lançamento/reali
resumo
realização
zação

Insc./Divulg
ação abril
Provas junho
Adolescentes,
Final fase I
adultos e população
Inerente ao projeto.
Zona Oeste. Colégio São
15/04 a julho 2ª fase12 à 80 anos
de 3a idade .
30/12 InscriçõesResponsável: proponente José
Número de vagas: 40
agosto
vagas
provasoutubro
Finalizaçãooutubro

Realização de oficinas de
dança de rua para alunos da
Inerente ao projeto.
arte de rua Guarda Mirim, POP e Centro
Responsável: proponente
Cultural Lupércio Luppi.
Número de vagas: 260 vagas

Roberto Guerra
Netto

Área Geográfica

Geral

Geral

Zona Norte (Centro
Cultural Lupércio
Adolescentes.
Luppi), Zona Leste
Número de vagas:
(Guarda Mirim) e Centro 260 vagas
(POP)

Geral

Lançamento
do Vol IPublicação
01/04 a
junho
15/12
Lançamento
do Vol II Dezembro

Apresentaçõ
es Exposição
01/04 a de
12 à 18 anos
30/11 Trabalhos,
Amostra das
Oficinas
set/out/nov.

Realização de oficinas de
música, dança, contação e
invenção de histórias,
Zona Oeste(SABBI e
Inerente ao projeto.
imprensa, artes visuais e
Escola Estadual Kazuko
teatro na Zona Oeste(SABBI e Responsável: proponente
Ohara)
Escola Est Kazuko Ohara)
com 20 horas semanais.
Inscrições gratuitas.

Crianças e
adolescentes.
Número de vagas:
200 vagas

7 à 18 anos

Inicio das
Oficinas01/04 a
abril
22/12
Apresentaçõ
es nov/dez

musica

Realização de 10
apresentações com o Clube do
Choro e grupos convidados
com o objetivo de formar a
Rua do Choro. Gratuito

Comunidade em
Geral. Expectativa
de público: 4.000
pessoas

Geral

Apresentaçõ
01/02 a
es de março
15/12
a novembro

musica

Realização de circuito de
apresentações com o grupo
Acústico Blues Trio em
diversos locais (Concha
Acústica, Centro Cultural da
Zona Norte, Zerão, Aterro do
Lago Igapó, Feiras da Lua,
Escadaria do Teatro Ouro
Verde, Av. Arthur Thomas,
UEL e Caic Zona Sul).

Disponibilização de 2
apresentações para o
Geral. Locais a serem
circuito da Rede da
definidos proponente
Cidadania. Responsável:
Rede da Cidadania.

Realização de 03 shows
em escolas públicas
seguidas de workshop
Papo de Blues.
Responsável: Diretoria
de Ação Cultural

Geral. (Concha
Acústica, Centro Cultural
da Zona Norte, Zerão,
Aterro do Lago Igapó,
Feiras da Lua, Escadaria
do Teatro Ouro Verde,
Av. Arthur Thomas,
UEL e Caic Zona Sul).
Gratuito

Comunidade em
geral. Expectativa de
Geral
público: 13.600
pessoas

Shows de
01/04 a
abril a
31/12
dezembro

Trabalhar a consciencia e valorização da
cultura e da arte popular, tipica dos povos
pioneiros de Londrina e de alguma
forma, relacionados com a cultura e a
historia da cidade atraves de pratos
culinarios criativos, que urilizam- o café,
milho e mandioca e relacionar com
historias pitorescas, que constam da
historia de Londrina.

O projeto visa o inventario de
reconhecimento e o guia do Patrimonio
Cultural, bens materiais e imateriais que
constituem partes estruturadoras da
identidade e memoria coletiva de
Londrina.
O projeto visa a organização de grupos
de jovens da periferia de Londrina, em
torno da atividade cultural do break e da
dança de rua, atraves de 3 professores.
Resgatar o valor cultural da dança de rua.
Serão formados novos grupos para dar
continuidade ao trabalho sendo que ja
temos 100 alunos na guarda mirim, POP
Projeto Oficinas Pedagogicas 60 alunos e
Centro Cultural Lupercio Luppi, 100
alunos, levando
a cultura gratuitamente
da dança de rua
Proposta
de desenvolver
oficinas de musica, dança, contação e
invenção de Estorias, imprensa, artes
visuais e teatro com crianças e
adolescentes na Zona Oeste de Londrina
durante o ano de 2005, visando garantir a
esses alunos o direiro ao cesso as mais
variadas formas
deapresentações
expressões e
Promover
10(dez)
musicais do Clube do Choro de Londrina
e convidados, em diversos locais
publicos, de forma a criar o circuito
cultural Rua do Choro, e assim divulgar
os generos musicais mis autenticos do
pais para a população em geral, o
Chorinho, o Samba e a vertentes da
A finalidade do projeto e levar o show
Acustico Blues Trio para diferentes
espaços culturais da cidade de Londrina,
fortalecendo o cenario musical da cidade
e oferencendo a comunidade londrinense
o acesso a musica de boa qualidade e
gratuitamente.

valor aprovado

4.850,40

43.000,00

9.958,00

24.550,00

21.100,00

18.400,00

promic

projeto

Banda Tia Telly 05-161
Dilemas

05-163 Festim de Balas

proponente

Marcos
Takahashi

Rogério
Francisco
Costa

Manifestações Populares
em Londrina - Uma
Milton Vianna
05-167
Documentação
Dória
Fotográfica

05-172 Ouro Verde

Ernesto
Ferreira de
Oliveira

Renata
05-173 O Fim da Literatura - IV Aparecida de
Faria

área

produtos/bens

Contrapartida Cultural

musica

Gravação e prensagem de
1000 cópias do cd da Banda
Tia Telly e realização de 04
apresentações em escolas
estaduais. Preço de venda: R$
8,00

teatro

Destinação de 30% da
quantidade de ingressos
para distribuição pela
Realização de 12
Secretaria Municipal de
apresentações da peça Festim Cultura. Período: abril
de Balas. Ingresso: R$ 5,00
Responsável: Secretaria
Municipal de Cultura.
Faixa Etária específica:
crianças e adolescentes

Shows com bate-papo
em escolas estaduais.
Responsável: Diretoria
de Ação Cultural

Área Geográfica

Público Alvo

Faixa Etária

Período de Lançamento/reali
resumo
realização
zação

Distribuição
Gravação do CD, distribuição e
10/03 a do CD
comercialização do produto e shows com
05/12 setembro a
bate-papo para a contrapartida cultural
dezembro

9.700,00

Produzir e realizar temporada do
Comunidade em
* Estréia e espetaculo teatral -Festim de Balas-, texto
geral. Expectativa de
01/04 a
Geral. Teatro FUNCART
apresentaçõe de Mauricio Arruda Mendonça trazendo
10 à 80 anos
público: 1.000
30/06
s- abril
para Londrina Rogerio Ferraz para a
pessoas
direção.

17.523,00

Geral

Comunidade em
geral

Geral

Realização de 03
exposições com o
material coletado para o
livro. Período: 2o
Geral
semestre de 2005.
Responsável: Rede da
Cidadania

Comunidade em
geral

Exposições
Fotográficas
set/out/nov
01/04 a
Publicação e
10 à 80 anos
31/12
Lançamento
do Livro dezembro

Destinação de 20% dos
Publicação de 800 exemplares exemplares para escolas
literatura livro Ouro Verde. Preço de
estaduais e bibliotecas. Geral
venda: R$15,00
Período: julho.
Responsável: Atrito Art

Comunidade em
geral

Lançamento
05/04 a do livro e
12 à 80 anos
30/06 Palestrasjulho

Comunidade em
geral

Lançamento
Marco
Fabiani e
Paulo
25/03 a
12 à 80 anos
Mentem
05/12
agosto
Sassa e Beto
abril,agosto
edezembro

Publicação de 1000
exemplares livro sobre
literatura
Manifestações Populares.
Preço de venda: R$ 20,00

valor aprovado

Destinação de 20% dos
exemplares para escolas
800 exemplares livro Marco estaduais e bibliotecas.
Fabiani, 800 exemplares livro Período: agosto à
Paulo Mentem e 4 edições
dezembro. Responsável:
literatura com 800 exemplares cada da proponente do projeto. Geral
revista Muamba. Preço de
Destinação de 10% dos
venda: livros R$10,00 e
exemplares para
revistas R$ 1,99.
divulgação. Período:
agosto à dezembro.
Responsável: proponente

Registro fotografico das principais
manifestações culturais e religiosas de
cunho popular em Londrina, como Folia
de Reis, Boi da União, Boi de
Mamulengo, Paixão de Cristo,
Peregrinação ao Santuario de Nsa Sra
Aparecida(Vila Nova), Afoxe, Capoeira
de Angola, Catira, Malhação de Judas,
Carnaval, Festas Rurais, Bale Folclorico,
Festa Nordestina e outras. Deste
resultado a produção de livro fotografico
em cores com textos jornalistico e
poetico/opinativo
Mauricio
Imprmir o livro dode
projeto
OuroArruda
Verde
que retrata a verdadeira historia do Norte
do Parana naquilo que ele tem de
autentico e rico, que e o seu povo da zona
rural. Remanescente dos antigos
desbravadores do sertão, dos que
enfretaram a amleita, o tifo, a terçã e
outras tantas molestias, heroi anonimo
que cortou a machado as perobas
milenares, arrancou os troncos da
gurucaia,autores
do oleoque
pardo,
da cana
Publicar
divergem
dafistula e
literatura insipida e comercial. Divulgar
este trabalho local e nacionalmente, para
2005 preparamos a publicação de
poesias(sonetos) de Paulo Mentem que e
um artista plastica de renome
internacional e poucos sabem de seu
talento para literatura, os contos de
Marco Fabiani, um cardiologista que
escreve da mesma forma que clinica, com
precisão - um verdadeiro achado para a
literatura londrinense, e tres numeros da
revista de humor, charges, criticas e
outras delicias de Sassa e Beto.

19.355,00

11.730,00

23.800,00

promic

projeto

05-175 Boca de Baco

05-177

proponente

José Roberto
Passini

Teatro e Transformação Nadia Borges
Social
Lima

05-179 O Outono dos Quintais

Mauricio
Arruda
Mendonça

área

teatro

teatro

teatro

produtos/bens

Montagem de espetáculo
teatral (15 apresentações).
Ingressos: R$ 5,00

Contrapartida Cultural

Destinação de 05
apresentações do
espetáculo.
Período: novembro Geral. Usina Cultural
e dezembro.
Responsável: Rede
da Cidadania

Oficinas de Teatro do
Oprimido em instituições e
grupos específicos, 1 oficina
direcionada à classe artística,
formação de grupos populares Inerente ao projeto
da linguagem específica do
Teatro do Oprimido e
formação de multiplicadores
(coringas)

Montagem do espetáculo O
Outono dos Quintais (15
apresentações). Preço do
ingresso: R$ 5,00

Área Geográfica

Geral

Destinação de 05
apresentações .
Período: agosto e
Geral. Usina Cultural
setembro.
Responsável: Rede
da Cidadania

Público Alvo

Faixa Etária

Período de Lançamento/reali
resumo
realização
zação

Divulgação
do
Espetáculo Comunidade em
set/out
geral. Expectativa de
01/04 a
16 à 80 anos
Temporada
público 1350
20/12
de Estréia pessoas
outubro
Apresentaçõ
es nov/dez

valor aprovado

Pesquisa, concepção, montagem e
circulação de um espetaculo teatral
realizado pelo nucleo de atores do grupo
Boca de Baco, com texto exclusivamente
pelo dramaturgo londrinense Mauricio
Arruda Mendonça e direção do
profissional mineiro Marcelo Bones.

24.440,00

Inicio da 1ª
etapa das
O projeto -Teatro e Transformação
Oficinas Social- pretende dar continuidade ao
abril 2ª
etapa - maio processo de implantação,
Adolescentes,
Inicio curso desenvolvimento e difusão em Londrina
adultos e população
de Agentes da metodologia do -TEATR DO
de 3a idade das
01/04 a
11 à 80 anos
Cult. -junho OPRIMIDO- pela FTOclasses C e D.
20/12
Londrina(Fabrica de Teatro do Oprimido
3ª etapa Número de vagas: 20
de Londrins, único centro do sul do pais
julho 4ª
por oficina
autorizado e devidamente reconhecido
etapa -set.
5ª etapa e
pela Assoc. Internacional de Teatro do
apresentaçõe Oprimido.
s dos grupos novembro

24.150,00

Produzir, encenar espetaculo teatral - O
Outono dos Quintais -, apresenta-lo em
temporada de 5 semanas num total de 15
apresentações, selecionar um elenco de
seis atores da comunidade, compartilhar
experiencias com jovens atores e atrizez
londrinenses, disponibilizar contrapartida
do projeto, ofertando 5(cinco)
apresenatações da peça para a Secretaria
Municipal de Cultura.

23.086,50

Comunidade em
geral. Expectativa de
25/04 a
10 à 80 anos
público: 1.000
30/10
pessoas

Temporada
Teatral
agosto e
setembro

promic

projeto

Orquestra de Câmara
"Solistas de Londrina"
05-180
2005 - Concertos
Londrina

Poiesis: Um Panorama
05-187 das Artes Visuais de
Londrina e Região

proponente

Irina Petrova
Ratcheva

Juliana
Simonetti

área

música

produtos/bens

Destinação de cota
diferenciada de ingressos
para os concertos: 10%
Secretaria Municipal do
Idoso, 10% Secretaria
Municipal da Educação e
10% para Centro
Cultural Lupercio Luppi
10 concertos da Orquestra de
(Zona Norte). Concertos
Câmara Solistas de Londrina .
didáticos e ensaios
Preço do ingresso: R$ 5,00
abertos nos teatros.
Responsável Secretaria
Municipal da Educação.
Encontros de formação
de platéias no Centro
Cultural Lupércio Luppi.
Responsável :
proponente

Rodrigo Souza
Grota

Área Geográfica

Geral. Teatro Crystal e
Teatro Ouro
Verde(Centro), Paróquia
Nossa Senhora do
Amparo (jd Interlagos Zona Leste), Capela
Santo Antonio ( Selva distritos), Paróquia
Cristo Libertador (Cj
Maria Cecília - Zona
Norte), Paróquia Nossa
Senhora Aparecida (Vila
Nova - Centro) e Centro
Cultural Lupércio Luppi
(Zona Norte)

Distribuição gratuita do
livro junto às Secretaria
Publicação de 1.000
de Educação, Núcleo
exemplares de obra acerca de
Regional de Ensino e
Geral
Literatura
artistas plásticos londrinenses.
Museu de Arte.
Gratuito.
Responsável: proponente
e SMC

Recuperação de 720 negativos
com imagens da cidade,
publicação de 1000
exemplares de um livro com
as imagens mais
significativas, exposição
Patrimônio
Revelações da História:
Edson Luiz da
fotográfica com 70 imagens
Cultural e
05-191 O Acervo do Foto
no Museu de Arte, Terminal
Silva Vieira
Natural
Estrela
Rodoviário e Biblioteca
Municipal, produção de 100
cópias em cd-room contendo
200 imagens do acervo e
desenvolvimento de um site
www.revelandoahistoria.art.br

05-196 Satori Uso

Contrapartida Cultural

Cinema

Inerente ao projeto.
Responsável: proponente
e Secretaria da Educação,
Museu Histórico,
Geral
Diretoria de Patrimônio
Artístico HistóricoCultural.

Exibição de trechos de
filmes históricos em 10
pontos da Rede da
Produção de documentário em Cidadania, nos meses de
Geral
curta-metragem em 35 mm
agosto e setembro.
Responsável: Rede da
Cidadania e Diretoria de
Ação Cultural.

Público Alvo

Faixa Etária

Período de Lançamento/reali
resumo
realização
zação

valor aprovado

Comunidade em
geral, classes A, B e
Apresentaçõ
01/03 a
Realização de 10 concertos do grupo na
C. Expectativa de
06 à 80 anos
es de março
31/12
Temporada de 2005
público 5.500
a dezembro
pessoas.

47.049,58

Geral

Lançamento Publicação do livro que contribua para a
01/04 a
do livro em discussão acerca da produção das artes
31/08
agosto
plásticas na cidade.

14.864,50

Geral

Divulgação
do
lançamento
do Livro,
exposição
fotográfica outubro
01/04 a
Lançamento
23/12
e
distribuição
do Livro 1ª a
4ª montagem
da exposição
novembro a
dezembro

Visa o levantamento, a recuperação, a
organização e a democratização de parte
do acervo fotográfico do Sr Yutaka
Yasunaka, um dos fotógrafos pioneiros
de Londrina e proprietário do Foto
Estrela.

24.624,00

Geral

Estréia em
novembro
Produção de um documentário em curta01/04 a
Exibição nos metragem com duração de 15 minutos
30/11
Bairros em 35 mm.
ago/set

96.904,00

Comunidade em
geral

Comunidade em
geral

Comunidade em
geral

promic

projeto

Projeto Intercâmbio 05-200 Circuito de Shows
Internacionais

05-207 Janela no Tibagi - II

proponente

André Luiz
Mendonça
Guedes

Gabriel
Teixeira de
Souza

área

Música

produtos/bens

Reallização de circuito de
apresentação de bandas
independentes internacionais
e locais, nas casas de show
Luz e Up Hall. Preço do
ingresso: R$ 10,00 e 5,00.

Contrapartida Cultural

Área Geográfica

Disponibilização de cota
de mais 5% de ingressos
para a Secretaria de
Geral
Cultura. Responsável:
SMC

Disponibilização de cota
de exemplares: 10% para
Publicação de 700 exemplares Diretoria do Patrimônio,
livro fotográfico Janela do
15% para a Secretaria da
Fotografia
Geral
Tibagi. Preço de venda: R$
Educação e 15% para
25,00
Núcleo Regional de
Ensino. Responsável:
proponente

Público Alvo

Faixa Etária

Comunidade em
Geral. Expectativa
de público: 4.000
pessoas

Geral

Comunidade em
geral

Geral

Lnçamento
01/04 a
Publicação de um livro fotográfico com
do Livro em
30/09
imagens do projeto Janela do Tibagi.
setembro

13.227,50

Geral

Concerto de
04/04 a lançamento
Gravação de cd.
30/11 de CD
14/09

17.232,00

Gravação de 1000 cópias do
Duo de Viola e Violão - Jairo Laécio
cd Duo de Viola e Violão e
Literatura
Gravação de CD
Coelho Chaves
realização de concerto para o
lançamento de cd.

Disponibilização de cota
de mais 10% de cd's para
Geral
a Secretaria de Cultura.
Responsável: SMC

Comunidade em
geral

05-217

Cinema

Produção de curta-metragem
em vídeo e realização de 2
sessões de lançamento na
Casa de Cultura Preço do
ingresso: R$ 1,00.

Realização de 10
apresentações em pontos
da Rede da Cidadania.
Geral
Responsável: Diretoria
de Ação Cultural

Comunidade em
geral. Expectativa de
Geral
público: 3.000
pessoas

teatro

Montagem do espetáculo de
rua Bairon e a Carochinha na
Carroça dos Amores (12
apresentações). Gratuito

Disponibilização das
apresentações para a
Rede da Cidadania.
Período: abril a maio.
Responsável: Diretoria
de Ação Cultural

Comunidade em
geral. Expectativa de
Geral
público: 3.000
pessoas

Marcela
Gregoldo

Bairom e Carochinha na Ana Carolina
05-226
Carroça dos Amores
Esteves Rocha

Geral

valor aprovado

Apresentaçõ
es maio
Supersukers
+ Banda
local
julho
Realizar 5 shows musicais com nomes da
01/04 a
Danko Jones
música mundial em Londrina.
01/12
agosto
International
Noise
Conspiracy
setembro
Fugazi

05-211

O Quinto Postulado de
Euclides

Período de Lançamento/reali
resumo
realização
zação

Estréia em
junho
01/04 a
Produzir um curta-metragem em
Exibição nos
31/07
Londrina a partir da tecnologia digital.
bairros jun/jul
Aperfeiçoar um espetáculo de palhaços,
com duração de 15 minutos estruturado
no ano de 2003 com recursos próprios,
tendo sido apresentado no evento
comemorativo dos 50 anos da Folha de
Londrina. Abordando temas que remetem
01/04 a Apresentaçã a história da cidade de Londrina.
30/07 o em julho Pretendemos construir um cenário móvel
em formato de carroça que simboliza
nossa `vontade itinerante` de percorrer
inicialmente, além da região central,
outras localidades de Londrina, os locais
exatos das apresentações deixamos a
cargo de estratégias de distribuição

22.000,00

24.600,00

11.160,00

promic

projeto

05-227 As Cartas

05-229

Danças Folclóricas
Brasileiras

proponente

Manuel
Fabricio Alves
de Andrade

Zélia Aparecida
da Silva

Cia de Teatro LabirintoJosé Maria
05-233 Um Processo
Pereira Júnior
Colaborativo Contínuo

05-234 Projeto Mama

05-240 Poesia e Música

Ana Paula
Botão

Christine do
Carmo Vianna

área

teatro

dança

produtos/bens

Montagem de espetáculo
teatral As Cartas, a partir da
leitura da Carta de Pero Vaz
de Caminha (12
apresentações). Ingressos: R$
3,00 Local: Usina Cultural

Contrapartida Cultural

Disponibilização de cota
diferenciada de ingressos Geral. Local: Usina
(20%) para a SMC.
Cultural
Responsável: SMC

Realização de oficinas de
Danças Folclóricas para
grupos de idosos do Cjto
Miltom Gavetti, Jd Interlagos, Inerente ao projeto.
Jd Leonor e Centro e três
Responsável: proponente
apresentações dentro da
programação da Secretaria do
Idoso. Gratuito

Realização de pesquisa
teórico-prática para a
montagem do espetáculo "Um
Teatro ato público" em espaços
públicos (6 a 8
apresentações). Período:
setembro. Gratuito
Realização
de oficina de
teatro (250 horas) para mães
Teatro moradoras do Cjto São Jorge
e apresentações para a
comunidade.
Publicação
deGratuito.
1000
exemplares livro sobre
pesquisa acerca do universo
Literatura da boêmia londrinense e
realização de 05 exposições
em pontos estratégicos.
Distribuição gratuita

Área Geográfica

Público Alvo

Comunidade em
geral. Expectativa de Geral
público: 960 pessoas

Zona Norte - Cjto
Miltom Gavetti, Zona
Grupos de terceira
Leste - Jd Interlagos,
idade. Número de
Zona Oeste - Jd Leonor vagas: 200 vagas
e Centro

Geral.

Inerente ao projeto.

Zona Norte - Bairro São Mulheres . Número
Jorge
de vagas: 15 vagas

Período de Lançamento/reali
resumo
realização
zação

Este trabalho se caracteriza pela criação
coldetiva da peça `A Carta`, enfatizando
os processos criativos e as linguagens do
Apresentaçõ teatro e da dança-teatro. A criação terá
07/04 a
es em
como inspiração a leitura e estudo do
07/08
jul/agosto
primeiro documento literário realizado no
Brasil, a `A Carta de Pero Vaz de
Caminha`, relativa ao descobrimento de
nosso pais.

Apresentaçõ
es maio Dia das
Mães
junho- Conj.
Milton
Gavetti
Jd.Leonor,
Interlagos,Nª
Srª da Paz;
julho Dança
Acima de 50 21/03 a da Fita -Sec.
anos
16/12 Do Idoso
agosto
Semana do
Folclore Sec. Do
Idoso
setembro
Semana do
Idoso
novembro
Espetáculo
de Dança

Comunidade em
geral. Expectativa de Geral
público: 800 pessoas

Inerente ao projeto.

Distribuição gratuita do
livro à comunidade
londrinense.
Geral
Responsável: proponente
e SMC

Faixa Etária

18 à 50 anos

Comunidade em
geral. Expectativa de
Geral
público: 1000
pessoas.

O projeto Danças Folclóricas Brasileiras,
direciona-se a grupos de idosos do
projeto Harmonia, que é formado e
assessorado pela Secretaria Municipal do
Idoso. Visa atender diretamente a 200
idoso dos bairros- Conj Hab Milton
Gavetti, Jd Leonor, Jd Interlagos e
centro, sendo a sua maioria, bairros de
baixo nivel sócio-economico, carentes de
atividades nas áreas de cultura e lazer.

Apresentaçõ
01/04 a
es agosto e Montagem de espetáculo teatral.
30/11
setembro

Oficinas de
01/04 a
abril a
15/12
dezembro

valor aprovado

12.485,00

15.243,00

23.150,00

Montagem de peça teatral através de uma
oficina com mães moradoras do bairro
São Jorge.

6.200,00

Lançamento
05/04 a e
Registrar em livro o universo da boemia.
30/09 distribuição
em outubro

24.500,00

promic

projeto

05-241 Chorando em Londrina

05-262 Vivendo em Londrina

proponente

Frederico
Henning

Jacqueline
Sasano Arruda
Mendonça

área

produtos/bens

Contrapartida Cultural

Área Geográfica

Público Alvo

Faixa Etária

Período de Lançamento/reali
resumo
realização
zação

música

Disponibilização de 05
apresentações do grupo
para a Diretoria de Ação
Gravação de 1000 cópias do
Cultural com arrecadação
cd Chorando em Londrina,
de alimentos que serão
privilegiando compositores e
repassados para a
intérpretes londrinenses e
Secretaria de Assistência Geral
apresentações no Zaqueu de
Social e distribuição de
Melo e para Rede da
50 cd's para a Secretaria
Cidadania. Preço de venda:
da Educação.
R$ 10,00.
Responsável: proponente
e Diretoria de Ação
Cultural.

Comunidade em
geral. Expectativa de
Geral
público: 1000
pessoas.

teatro

Realização de 24
apresentações da peça "O
menino sem imaginação" em
espaços determinados pela
Rede da Cidadania e
aquisição de aparelhagem de
iluminação. Gratuito

Geral,
Comunidade em
especificame
geral. Expectativa de
01/04 a
nte crianças
público: 3.600
19/08
a partir dos
pessoas
07 anos

Inerente ao projeto.
Responsável: proponente Geral
e Rede da Cidadania

Apresentaçõ
es de
Lançamento
do CD
15/03 a
set/out/nov Gravação de cd.
15/12
Vendas do
CD
set/out/nov/d
ez

O projeto visa 24 apresentações da peça
já produzida `O Menino sem
Apresentaçõ
imaginação`e aquisição de parte de
es
aparelhagem de iluminação para garantir
abril/maio/ju
a continuidade não só do grupo Teatro
nho
Circular, mas outros grupos formados na
cidade.

valor aprovado

12.500,00

16.094,00

promic

projeto

proponente

05-049 Flapt! 2005

Associação
dos
Colaborador
es da
Gibiteca de
Londrina Gibiteca

Londrina
Matsuri Festival da
05-117
Integração
Cultural
Brasil-Japão

Grupo
Sansey
Cultural e
Beneficente

área

produtos/bens

oficina de
RPG
(oficina de
cartun: 2
cursos de 16
horas 1 vez
por semana)
(oficina de
desenho
artístico: 3
cursos de 48
horas 1 vez
por semana)
(curso de
mangá para
iniciantes: 2
cursos de 48
Artes
Gráficas horas 1 vez
por semana)
(curso de
roteiro: 2
cursos de 48
horas 1 vez
por semana)
(curso
prático de
desenho de
mangá: 1
curso de 80
horas 1 vez
por semana)
(oficina de
HQ em
jornal: 3

contrapartida
cultural

Área geográfica

geral.
Gibiteca,
Centro
inerente ao Cultural
projeto (abril Zona Norte
a dezembro (oficinas
gratuitas de
de 2005)
RPG e
Guarda
Mirim)

Realização
de evento da
Cultura cultura
Inerente ao
Integrada e japonesa
projeto
Popular com duração
de 3 dias.
Gratuito

Geral

público alvo

faixa etaria

resumo

O projeto
tem por
objetivo a
divulgação
da arte dos
quadrinhos e
do jogo de
RPG através
de oficinas
de artes
gráficas
(realizadas
na Gibiteca
de Londrina,
GuardaMirim e
comunidade
Centro
12 a 16 anos
em geral
Cultural da
Região
Norte) e da
criação de
um clube de
RPG
(sediado na
GuardaMirim de
Londrina),
além de
aquisição de
acervo
específico,
pretendendose com isso
tornar a
Realização
do Londrina
Matsuri Festival da
Integração
Cultural
Brasil-Japão
na Praça
Nishinomiya
,
compreende
ndo
organização
de barracas
Comunidade
com comidas
em geral.
típicas e
Expectativa
apresentaçõe
10 à 80 anos
de público:
s de música e
75.000
dança com
pessoas
entrada
franca.
Buscar a
interação
com a
comunidade
através do
"Matsuri
Dance"
(dança do
Bon Odori
em ritmo
moderno),
embalado ao
som do Trio

período de
realização

Lançamento/
Realização

valor aprovado

Oficinas de
RPG - abril a
dezembro
Oficinas de
01/04 a
21.290,00
Arte 15/12
abril/maio/ju
nhoagosto/set/ou
tubro

01/07 a
setembro
30/10

24.100,00

promic

projeto

Espaço da
05-183
Música

05-264

Oficinas
Kinoarte

proponente

APM Escola
Municipal
Zumbi dos
Palmares

Instituto de
Cinema e
Vídeo de
Londrina Kinoarte

área

música

cinema

produtos/bens

contrapartida
cultural

Área geográfica

público alvo

faixa etaria

resumo

período de
realização

Abrir espaço
para que
moradores
da zona sul
de Londrina
possam
desenvolver
sua
musicalidade
através da
vivência de
propostas de
formação
Realização
musical
de oficinas
envolvendo
de música
Adolescentes
Inerente ao Zona Sul
teoria e
(violão,
e jovens.
projeto.
(CAIC Dolly
prática, ou 01/04 a
percussão e
Número de 12 à 18 anos
Responsável: Jess
seja, por
31/12
sopro) para
vagas: 72
proponente Torresin)
meio de
alunos do
vagas
oficinas de
CAIC Zona
violão,
Sul. Gratuito
instrumentos
de sopro e
percussão,
estaremos
proporcionan
do a um
público de
baixa renda
o acesso a
cultura
musical. Em
geral, os
adolescentes

Realização
de oficinas
de cinema
nas áreas de
direção,
fotografia,
produção de
documentári
os, roteiro e
teoria do
cinema.
Preço da
inscrição: R$
10,00.
Local: Casa
de Cultura
UEL
Período:
julho e
agosto

Destinação
de 10% das
vagas para
os alunos
dos projetos
de
audiovisual Geral
da Rede da
Cidadania.
Responsável:
proponente e
Rede da
Cidadania.

Trazer
cursos de
cinema nas
áreas de
direção,
fotografia,
produção de
documentári
os, roteiro e
teorias sobre
cinema
Comunidade
contemporân
em geral.
eo para
02/05
Número de 15 à 60 anos
estimular a 31/08
vagas: 160
produção
vagas
local com
novas
técnicas e
referências
estéticas
fundamentai
s para a
consolidação
da produção
audiovisual
na cidade.

Lançamento/
Realização

valor aprovado

Aula - abril a
dezembro
Apresentaçõ 24.249,52
es -agosto a
dezembro

Cursos de
Direção,Ator
es Fotografia
-junho e
30.120,00
julho
Divulgação
das Oficinas maio

