Promic

15-003

15-097

15-125

Projeto

Vila
Cultural

Triolé

Proponente

Dirigente

ASPA
Associação Alexandre de
dos Profissionais de Oliveira
Arte de Londrina
Simioni

Vila
Cultural
Cemitério
de AARPA
Automóveis

Cely Norder

Instituto de Cinema Camila
Vila
Cultural
e Vídeo de Londrina Alcântara
Kinoarte
- Kinoarte
Melara

Valor

52.220,00

70.000,00

70.000,00

Resumo
Continuidade do espaço Vila Triolé Cultural, localizado na Rua
Etienne Lenoir, 155 Vila Industrial - Londrina - Pr, abriga uma sala
para exposições de artes visuais, uma sala multifuncional para
ensaios, oficinas de teatro, canto, dança, palestras e apresentações,
com capacidade para 60 pessoas; um espaço de convivência, com
literatura especializada na área cultural, livros e revistas, uma sala
administrativa e para reuniões entre o grupo gestor, definições de
programação e profissionais atuantes no espaço e um espaço
externo para oficinas de artes visuais.
Continuidade e manutenção da Vila Cultural Cemitério de
Automóveis, voltada ao estudo e desenvolvimento de linguagens
artísticas, fomento da literatura, da leitura, do teatro, da música, das
artes virsuais e cultura integrada. Espaço aberto à população, de
forma a promover a cultura e o lazer, propiciando local para
encontros, exposições e fruição da arte.
Manter o espaço da Vila Cultural Kinoarte e consolidar sua infraestrutura física e humana visando fornecer as condiçoes para
continuidadee ampliação de uma agenda cultural diversa e robusta
que fazem do espaço da Vila Cultural Kinorarte um importante canal
na articulação entre grupos culturais, artitas, produtores, esdudantes
e o público londrinense. No seu primeiro ano de existência os
eventos, vivências e oficinas oferecidos no espaço atingiram um
público aproximado de 15 mil pessoas de todas as idades, regiçoes e
classes sociais.

Valor Aprovado

52.220,00

66.700,00

70.000,00

Promic

15-127

15-142

Projeto

Vila
Cultural

Vila
Flapt!

Usina

Proponente

Usina Cultural

ONG
Flapt!
Associação
dos
Cultural
Colaboradores da
Gibiteca
de
Londrina

Dirigente

Usina Cultural

Valor

Resumo

69.960,00

Manter e aperfeiçoar a estrutura e o funcionamento Vila Usina
Cultural, espaço sediado há 12 anos em barracões da Avenida Duque
de Caxias, 4159/4169. Como Vila Cultural, a Usina vem mostrando
potencial agregador e capacidade de colaborar no atendimento a
uma importante demanda do município por espaços culturais
equipados e adequados. A Usina está aberta à comunidade e classe
artística por meio de um projeto de ocupação anual, que
proporciona espaço para que grupos/artistas sem sede fixa tenham
um local que sirva de base para ensaios, pesquisas, apresentações,
intercâmbios
de
experiências,
processos
de
formação/aperfeiçoamento e demais atividades na áre de artes
cênicas e em outras linguagens. A Vila trabalha também a formação
de novos e variados públicos. A Usina Cultural funciona ainda como
ponto de apoio e difusão de projetos independentes, grandes
eventos, atividades comunitárias e outras ações voltadas aos
moradores de toda a cidade.

51.910,00

Valor Aprovado

69.960,00

A proposta para a continuação da Vila Cultural Flapt! Gibiteca Região
Norte tem o objetivo de, em continuidade às atividades
desenvolvidas desde 2012, oferecendo a partir da linguagens da
Cultura Popular, à comunidade do entorno e à dos cinco conjuntos,
um espaço de fruição e produção de cultura, de convivencia e
atendimento para a comunidade local e de circulação de outros
grupos e projetos, de forma a promover a descentralização,
democratização e socialização da cultura e a valorização do espaço
local através da Biblioteca/Gibiteca. do trabalho com folguedos
tradicionais como o Boi de mamão e de formas de viver, de festejar e
de se Ensinar/Aprender que fazem parte da identidade local e/ou
que podem ajudar no desenvolvimento pessoal e coletivo.
51.910,00

Promic

15-158

15-180

Projeto

Proponente

Dirigente

AlmA - Associação
Vila
Cultural
Intercultural
de
AlmA Brasil
Projetos Sociais

Vila
Cultural
Grafatório
Grafatório

Edson Luiz da
Silva Vieira

Valor

Resumo

69.840,00

Melhoria e manutenção da Vila Cultural AlmA Brasil, dando
sequência a essa rica trajetória de ações que traz em sua história a
valorização das diversas linguagens culturais e manifestações
artísticas, possibilitando o acesso e fruição da cultura para o
cotidiano das pessoas que usufruem desse espaço. Através deste
projeto iremos viabilizar pagamento de despesas que permitam não
somente apoiar e sediar açoes e projetos realizados pelos seus
núcleos, como também receber oficinas e demais iniciativas culturais
por diferentes grupos e produtores culurais da cidade e outra regiões
do país.

54.890,00

Valor Aprovado

66.958,00

Este projeto propõe a continuidade das atividades da Vila Cultural
Grafatório, espaço para investigação, capacitação, produção e
difusão das artes visuais com enfâse nas artes gráficas. Estas linhas
de ação buscam consolidar as diretrizes do Programa Vilas Culturais
e oferecer local apropriado ao diálogo de grupos de produção
cultural conectados às linguagens gráficas e plásticas. Para tanto, o
projeto pretende ofertar programação cultural concernente à área;
consolidar-se como referência para sediar oficinas e outras
atividades culturais desenvolvidas por pessoas ou grupos dedicaso à
cultura gráfica da cidade e garantir o acesso da comunidade através
da qualificação do espaço urbano em que irá se inserir. Assim, o
objetivo principal deste projeto é viabilizar as condições financeiras
para a manutenção e continuidade da vila cultural grafatório no que
diz respeito à sua infraestrutura e pagamento de despesas básicas,
criando as condições para a realização de atividades e projetos, tais
como oficinas, formaçãoclografias pretende difundir conhecimentos,
capacitar e instrumentalizar a comunidade de a
54.890,00

Promic

15-183

Projeto

VILA CULTURAL
DE
COMUNICAÇÃO
POPULAR

Proponente

Dirigente

Associação
de
Democratização da Barnabé
Comunicação
- Oliveira
ADECOM

Total

de

Valor

Resumo

47.150,00

O projeto visa dar continuidade ao Centro de Comunicação e Cultura
da Região Sul. Pretende-se que doravante seja: "Vila Cultural de
Comunicação Popular", que além de desenvolver e produzir mídias
de comunicação, através de uma equipe de produção, oportunize
também condições para realização, através de uma equipe de
produção, oportunize também condições para realização de
atividade de outras linguagens da cultura popular da região. A
finalidade deste projeto é promover a comunicação como um
aspecto que diz respeito a cultura, porque nem sempre as
expressões da diversidade cultural são veiculadas nos meio de
comunicação convencionais. Por isso, é necessário fomentar
iniciativas que ampliem o exercício do direito à liberdade de
expressão cultural e o direito à comunicação e a informação dos
pensamentos e acontecimentos do cotidiano e da cultura que
permeia os saberes da comunidade.

485.970,00

Valor Aprovado

47.150,00
479.788,00

