
               PROJETOS APROVADOS - LEI DE INCENTIVO – 2022 
 
 

Nº E NOME DO PROJETO NOME DO 
PROPONENTE 

PERÍODO DE 
CAPTAÇÃO 

VALOR DO 
PROJETO 

RESUMO DO PROJETO E-MAIL E TELEFONE 

001/22 – PROJETO GRAFITE: 
REVITALIZAÇÃO DO ALTO DO 
PANTANAL – FLORIANÓPOLIS SC - 1ª 
ETÁPA 

ANDRÉ RABELO 
BITTENCOURT 

18/02/2022 à 
31/12/2022 

R$ 56.000,00 Realizar o trabalho de grafitagem em 
quatro muros do bairro Pantanal, cidade 
de Florianópolis. Sendo um deles na Rua 
Professor Leonor de Barros e os outros 
três na Rua Francisco da Silveira. A ação 
do projeto acontecerá em dois momentos 
distintos, no primeiro momento será 
realizado nos muros que contem a arte: 
Alto do Pantanal, que se encontra na R 
Professor Leonor de Barros. Já no 
segundo momento seguiremos para a 
rua lateral, R Francisco da Silveira, com 
as artes: Cultura Açoriana, Tropical 
Brasil1 e Tropical Brasil2, onde se 
encontra os outros três muros. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

002/22 - ORQUESTRA DE BATERIAS PAULA BORGES LINS 01/02/2022 à 
01/02/2023 

R$ 64.820,00 Este projeto contempla a realização da 
9a edição do evento “Orquestra de 
Baterias” e 04 oficinas gratuitas de 
musicalização, com previsão para agosto 
de 2022, no Largo da Catedral 
Metropolitana Nossa Senhora do 
Desterro. Os participantes se inscrevem 
via plataforma digital; o repertório, 
composto por clássicos do rock, é 
selecionado pelo artista, produtor e 
regente da orquestra Alexei Leão e 

paula@maratonacultural.co
m 

mailto:paula@maratonacultural.com
mailto:paula@maratonacultural.com


também votado pelo público através das 
mídias, ensaiado pelos participantes por 
meio de aulas virtuais e vídeos 
disponibilizados gratuitamente pelos 
regentes do projeto. 

003/22 – MUSEUS VIRTUAIS 2022 INSTITUTO MARATONA 
CULTURAL 

18/02/2022 à 
01/02/2023 

R$ 179.810,00 O projeto prevê a realização de visitas 
guiadas a museus virtuais do mundo 
todo pelo Google Art & Culture e outras 
plataformas digitais com mediação de um 
profissional arte-educador. 

institutomaratonacultural@gmail.com 
 

004/22 – ILÊ IFÉ  ADRIANA MATTOS 
RODRIGUES 

05/03/2022 à 
05/03/2023 

R$ 178.440,00 O projeto será de produção de um e-
book interativo para difundir os 
elementos estéticos e culturais africanos 
que estão em sintonia com as 
frequências Afro- Brasileiras presentes 
nas escolas de samba de Florianópolis 

odoyaprojetos@gmail.com 
 

005/22 – DOMINGO COM TEATRO TAILOR GONÇALVES DE 
MORAIS 

01/05/2022 à 
31/12/2023 

R$ 199.795,00 O projeto prevê a execução da Mostra de 
teatro infantil permanente, que contará 
com 47 apresentações ao longo do ano, 
sendo 37 abertas ao público e outras 10 
realizadas em creches municipais de 
Florianópolis e/ou instituições sociais 
comunitárias. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

008/22 - BERBIGÃO DO BOCA 
 

BERBIGÃO DO BOCA 
 

01/10/2022 à 
30/04/2023 

R$ 103.040,00 Realização de atividade artístico-cultural 
carnavalesca, que acontece todos os 
anos desde 1993, sempre uma semana 
antes do início da programação oficial do 
carnaval oficial, com desfiles de bonecos 
caricaturados de personagens ilustres da 
cultura de Florianópolis, alegorias 
tradicionais dos antigos carnavais, 
apresentações de grupos folclóricos, 
bandas e grupos musicais locais, casais 
de mestre-sala e porta bandeira, alas 
coreografadas e um grande desfile 

Josekowalski5@gmail.com  
 

mailto:INSTITUTOMARATONACULTURAL@GMAIL.COM
mailto:odoyaprojetos@gmail.com
mailto:Josekowalski5@gmail.com


inclusivo que atinge mais de 120.000 
pessoas. Serão distribuídos ao público, 
cerca de 5000 copos de caldo de 
berbigão. O desfile sai da Av. Paulo 
Fontes e percorre as principais ruas do 
Centro de Florianópolis. Serão 
confeccionadas 5000 camisetas alusivas 
aos “Berbigão do Boca - 30 anos”. 
CONTRAPARTIDA SOCIAL: 
Apresentações pela cidade durante o 
ano em datas a serem definidas de 
acordo com o calendário da cidade. 

009/22 - SALVAÇÃO E PRÉ-HISTÓRIA 
NO PRESÉPIO DE CASCAES 

SÉRGIO MURILO 
GOMES 
 

01/05/2022 à 
30/09/2023 

R$ 90.850,00 Confecção e exposição de presépio. 
Nesta 50a edição, um tema nativo de 
nossa Ilha e Estado será o complemento 
de nosso tradicional presépio. Buscamos 
na arte rupestre e primitiva da nossa 
terra, a roupagem que trará a mensagem 
desse presépio, que mesmo tendo seu 
início na Palestina há quase dois 
milênios, continua como uma 
manifestação atualíssima e bem aceita 
no mundo todo. 

Sergio.gomes.2505@gmail.com  
 

010/22 - NÚCLEO DE ESTUDOS 
FANFARRA DA PONTE - FORMAÇÃO 
EM RÍTMOS BRASILEIROS PARA SOPRO 
E PERCUSSÃO 

ASSOCIAÇÃO CACHOLA 
DA BERNUNÇA 
 

20/04/2022 à 
12/02/2023 

R$ 149.782,50 O Núcleo de Estudos em Ritmos 
Brasileiros tem como objetivo capacitar 
músicos instrumentistas de sopro e 
percussão, amadores e profissionais, em 
ritmos brasileiros através de aulas 
semanais com 4 horas de duração, 
durante 4 meses, perfazendo o total de 
64 horas. Serão disponibilizadas 90 
vagas gratuitas. Ao final da capacitação, 
os músicos estarão preparados para 
apresentações. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

mailto:Sergio.gomes.2505@gmail.com


011/22 – FESTIVAL DE INVERNO DO 
CONTINENTE 

TOP PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA 

01/07/2022 à 
30/09/2022 

R$ 199.800,00 Realização de um festival multicultural de 
inverno na parte continental de 
Florianópolis, na localidade do parque de 
coqueiros 

franlimarx@hotmail.com  
 

012/22 – SEXTA JAZZ AF ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL FRANCO 
BRASILEIRA 

01/07/2022 à 
31/12/2023 

R$ 199.229,99 O presente projeto cultural tem como 
objetivo principal promover uma série de 
concertos gratuitos de jazz em 
homenagem a grandes nomes do estilo, 
contando com a participação de diversos 
músicos locais e convidados. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

013/22 - HISTÓRIAS QUE VOAM - 
EXPOSIÇÃO CURTA DURAÇÃO MAF 

ALEZANDRO DAVID 
MAZZA 
 

05/05/2022 à 
05/12/2022 

R$ 108.112,40 Histórias que voam é um projeto de 
exposição de curta duração no Floripa 
Airport, gratuito para o público em geral, 
onde o visitante terá acesso a história da 
aviação e poderá gravar, por meio de 
áudio e vídeo suas memórias e 
experiências que envolvem, de alguma 
forma, a temática. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

014/22 - ANÇIÕES DA ILHA 
 

FREDERICO SCHILLINGS 
FERRER 

01/05/2022 à 
01/05/2023 

R$ 200.000,00 Será́ realizada uma exposição 
denominada ANCIÕES DA ILHA de 
retratos contendo dez telas pintadas pelo 
artista nativo Danka Umbert, em tinta 
acrílica sobre tela de 100 x 150 cm e a 
produção de um documentário 
audiovisual com duração de 35 minutos, 
onde o foco principal será́ o processo de 
criação do artista, trazendo como 
narrativa as experiências e as principais 
vivencias de cada ancião. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

016/22 - NATAL DA MAGIA ELEONORA MASSIRONI 
CARÚS 

01/05/2022 à 
01/05/2023 

R$ 199.575,00 Realização de apresentações musicais, 
orquestras e corais e apresentação da 
Comitiva do Papai Noel. Shows em 
espaços públicos, com artistas locais, 
através de edital de seleção, toda 
programação gratuita, dando 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

mailto:franlimarx@hotmail.com


continuidade ao projeto realizado em 
anos anteriores. 

017/22 - CULTURA MANÉ 
 

INSTITUTO BEM 
POSSÍVEL 

11/04/2022 à 
31/12/2022 

R$ 154.200,00 O projeto, consiste em apresentações 
semanais das práticas de boi de mamão, 
rendeiras, pescador ensinando as 
crianças a fazer tarrafas, recreação 
infantil com atividades antigas, contação 
de histórias, pintura infantil e recreação 
esportiva, a serem realizadas uma vez 
por semana, aos finais de semana, 
especificadamente no Jardim Botânico 
de Florianópolis, localizado no bairro 
Itacorubi  

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

018/22 - FANFILD ORQUESTRA DE 
METAIS E PERCUSSÃO 

APP ESCOLA DE ED. 
BÁSICA ILDEFONSO 
LINHARES 

06/05/2022 à 
10/04/2023 

R$ 197.300,00 Reativação e ampliação da Banda de 
Percussão Sinfônica Ildefonso Linhares 
(FANFILD). Criação de novas oficinas de 
musicalização transformando numa 
orquestra de Metais e percussão 
rudimentar e sinfônica, fomentar a cultura 
inclusão social através da música. 
Realizar diversas apresentações 
musicais na cidade de Florianópolis, 
eventos culturais e festividades do 
município e Região. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

019/22 - MEETING OF STYLES BRASIL - 
ETAPA FLORIANÓPOLIS 

AGENDA DE CENTRO 
DE ARTE URBANA 

01/07/2022 à 
10/01/2023 

R$ 200.000,00 O projeto propõe a realização de um 
grande painel contendo diversos estilos 
de arte urbana e pintado por 40 artistas 
nacionais e internacionais, com equidade 
de gênero. Inserindo o município no 
calendário oficial do maior encontro 
internacional de arte urbana do mundo: 
Meeting Of Styles. Trata-se de 
intercâmbio, expressão da arte e troca de 
experiências de grafiteiros de todo 
mundo em/com as comunidades onde 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 



ocorrem, transformando indivíduos e 
ambientes de forma visível e efetiva. 

020/22 - MIL CONTEÚDOS ESTIMADA - 
O BOT DE FLORIPA 

SHIFT COMUNICAÇÃO 
LTDA 
 

01/04/2022 à 
01/04/2023 

R$ 196.040,00 Em resumo, “o produto deste projeto é a 
versão 2.0 da Estimada, o bot de Floripa, 
que contará com a ampliação do conteúdo 
disponibilizado atualmente. O chatbot 
interage com os usuários através de 
conversas de bate-papo via WhatsApp ou 
web, e fornece informações sobre 
aspectos culturais de Floripa. Lançada em 
2021 com o apoio da Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura de Florianópolis, a 
Estimada está disponível gratuitamente 
para os usuários, 24 horas por dia nos 7 
dias da semana, e já atendeu milhares de 
usuários interessados em conhecer 
melhor os aspectos culturais e locais da 
nossa cidade, incluindo tradições, 
histórias, lugares, saberes, artes e 
artistas”. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

021/22 - PORTO TEMPESTADE – O 
Passado e o Presente Encontram-se 
nas Histórias de Ilha 

JULIANA RIECHEL 
 

28/06/2022 à 
31/10/2023 

R$ 47.450,00  
 

O projeto “PORTO TEMPESTADE: O 
passado e o presente encontram-se nas 
histórias da Ilha” pretende difundir a 
dramaturgia e contação de histórias 
catarinense a partir da circulação e 
fruição artística de sua montagem 
intitulada: Porto Tempestade - Uma 
Odisseia (2021) através de 
apresentações gratuitas e conversas 
após espetáculo em 5 escolas da rede 
municipal de educação de Florianópolis e 
em 5 praças públicas da capital. 

julianariechel@gmail.com  
 

mailto:julianariechel@gmail.com


022/22 – CLUBE DE REGATAS ALDO 
LUZ – Memórias do Remo de 
Florianópolis 

CLUBE DE REGATAS 
ALDO LUZ  

19/07/2022 à 
31/012/2023 

R$109.832,00 
 

O projeto prevê a ampliação da 
exposição de itens históricos do Clube e 
do Remo de Florianópolis, contendo 
objetos históricos como troféus, 
documentos, peças antigas relacionados 
aos barcos de remo, medalhas, 
uniformes e outros objetos, além de um 
amplo acervo de imagens que remontem 
a história de mais de 100 anos do remo 
em Florianópolis e do Clube de Regatas 
Aldo Luz. Pretende-se mostrar ainda ao 
visitante a história do clube, com a 
cronologia de acontecimentos em 
Florianópolis, no período de 1918 à 
2022. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

023/22 - HISTÓRIA REPATRIADA DENISE BENDINER 28/06/2022 à 
31/12/2023 

R$ 105.425,00  Edição e publicação de um livro com 
textos a partir de pesquisa realizada no 
acervo do Banco de dados História 
Repatriada. visa dar visibilidade a 
pesquisa, a qual se ocupa com a análise 
de cerca de 5 mil documentos 
“repatriados” recentemente da Espanha 
para o Brasil. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

024/22 – FLORIPA TAP – FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE SAPATEADO 

Garagem da Dança – 
Escola de Dança LTDA 

07/06/2022 à 
01/06/2023 

R$ 96.000,00  
 

Realizar o Festival Internacional de 
Sapateado – FLORIPA TAP no período 
de 20 a 24 de abril de 2023, em 
Florianópolis, por meio da seguinte 
programação: mostra de dança no 
Aeroporto Internacional de Florianópolis, 
Jam Session e oficinas de sapateado no 
SESC Cacupé, e uma ação social 
composta de apresentações em 
instituição de assistência social para 
crianças e adolescentes. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 



025/22 - CALDO DE CULTURA GASTÃO MEIRELLES 
PERRENOUD 

28/06/2022 à 
31/12/2023 

R$ 184.400,00  O projeto “Caldo de Cultura” foi pensado 
como forma de poesia, que tivesse a fala 
simples e caísse facilmente no 
entendimento das pessoas comuns, 
oferecendo-se arte e cultura em Mostras 
de Artes, com uma programação variada 
de música, dança e circo para pessoas de 
todas as idades e classes sociais. 

gastaomp@gmail.com 
 

026/22 – Bora Brincar PEDRO MATTOSO 
BOAVENTURA 

19/07/2022 à 
31/12/2023 

R$ 183.700,00 Realizar 120 eventos (cento e vinte) com 
atividades de Brincadeiras Populares em 
1(um) Parque ou Praça da cidade de 
Florianópolis de Janeiro/2023 a Janeiro de 
2024, nos finais de semana (sábados e 
domingos) e também nos feriados em 
locais alternados a serem definidos. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

027/22 - DANÇA EM CENA 2023 - V 
EDIÇÃO 

ALINE MENEZES 07/06/2022 à 
31/12/2023 

R$ 199.895,00  O produto principal do projeto é uma 
Mostra de Dança não competitiva, que 
será realizada em 5 dias consecutivos 
em uma arena com palco medindo 9 x 9 
metros e ótima estrutura de som e luz. 
Esse espaço contará com 300 cadeiras e 
será montado na praça de eventos do 
Floripa Shopping/Saco Grande/Fpolis-
SC. Também será utilizada como área de 
plateia, espaço permanente com 
capacidade para mais 150 pessoas 
sentadas. Além disto, a praça de eventos 
possui bancos coletivos e espaço para 
público pé no térreo (palco) e primeiro 
andar. Ao todo, calcula-se que seja 
possível receber 2 mil espectadores ao 
mesmo tempo no espaço. Esse público 
se renova ao longo da mostra de acordo 
com o andamento da programação. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

mailto:gastaomp@gmail.com


030/22 - CEDEP APRESENTA  CENTO DE EDUCAÇÃO 
E EVANGELIZAÇÃO 
POPULAR 

28/06/2022 à 
21/12/2023 

R$ 131.903,04  O projeto tem como objetivo criar um 
novo espetáculo para o projeto “CEDEP 
Apresenta:”, a partir da atuação com 
crianças e adolescentes do Monte Cristo 
e da oportunização de oficinas de dança, 
música e circo. 

projetos@cedeponline.com.br  
 

031/22 - TRANSVER CONTINENTAL 
 

SERGIO RICARDO 
BESSE CASALECCHI 

07/06/2022 à 
31/03/2023 

R$ 90.000,00  
 

O projeto Transver Continental trata-se 
de uma pintura muralista em estilo 
abstrato geométrico a ser realizada em 
toda a extensão da fachada do prédio 
que abriga o Centro Cultural do 
Continente Franklin Cascaes, localizado 
no bairro Coqueiros, região Continental 
de Florianópolis. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

032/22 - RUTE GEBLER 80 ANOS – 
UMA CELEBRAÇÃO DE VIDA E MÚSICA 

RUTE FERREIRA 
BERGER 
 

28/06/2022 à 
10/09/2022 

R$ 195.500,00  Criar e produzir o Espetáculo Rute 
Gebler- 80 Anos - Uma Celebração de 
Vida e Música que contempla a trajetória 
artística de Rute Ferreira Gebler, cantora 
lírica, natural de Pelotas, RS, que desde 
1969 participa ativamente da cena 
musical catarinense como professora, 
cantora, regente, e produtora de grandes 
shows, sempre com o intuito de estimular 
e despertar a expressão musical de 
crianças, jovens e adultos. 

rgebler@uol.com.br 
 

034/22 - A RENDEIRA E A TARTARUGA BIANCA RAMOS VIEIRA 28/06/2022 à 
30/06/2023 

R$ 125.346,92  O presente projeto tem como meta, 
oferecer a escolas municipais e público 
em geral a realização de 1 mês de 
atividades gratuitas com vivências com 
rendeiras, visitas ao projeto TAMAR e 38 
oficinas de reciclagem de lixo. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

035/22 - 3º GRANDE BAILE MÍSTICO HARMÔNICA ARTE E 
ENTRETENIMENTO 
LTDA 

28/06/2022 à 
04/07/2023 

R$ 167.700,00  Realização da 3a edição do Projeto 
“Grande Baile Místico”, através de um 
desfile /cortejo de rua,envolvendo 
comunidade e artistas em uma 

harmonicaarte@gmail.com 
 

mailto:projetos@cedeponline.com.br
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verdadeira celebração à cultura e ao 
legado místico da Ilha de Florianópolis. E 
ainda o projeto propõe para 2022: 
execução de um novo painel de graffiti 
para a cidade; exposição artística; aula 
performance feira de artes, artesanato e 
gastronomia, e contações de histórias 
em 4 escolas da rede pública escolar, 
todos esses produtos permeados dentro 
dessa mística e em homenagem  a 
artista Vera Sabino. 

036/22 - CONEXÃO AÇORES ARTESAL ASSOCIAÇÃO 
DE ARTISTAS E 
ARTESÃOS DE SANTO 
ANTONIO DE LISBOA 

28/06/2022 à 
12/12/2022 

R$ 106.780,00  Evento de lançamento de duas datas 
importantes pra Santo Antonio de Lisboa: 
275 anos da colonização açoriana em 
Santa Catarina 25 anos das Feiras das 
Alfaias, de 19 a 27 de novembro, Santo 
Antonio viverá uma semana de 
comemorações e ações culturais ao ar 
livre, abertas ao público em geral. 

Divulgação do email não 
autorizada. Entra em contato 
com FCFFC para solicitar. 
 
ffc.comunicacao@gmail.com 

 


