
                                                                                                                                                                                                

PROJETOS APROVADOS 2017 e 2018 PARA VITRINE 

 

Número/Nome Diário Sinopse Contato Valor 

126/17POETIZANDO A 
HERCILIO LUZ 

ED.2084 – 
08/12/17 

Publicar um livro de Fotografia com a tiragem 
de 1000 exemplares, com a temática da Ponte 
Hercílio Luz, pois a mesma é o principal cartão 
postal de Florianópolis e hoje é uma das 
atrações mais fotografadas, por esse motivo o 
projeto se propõe a descrever a história da 
Ponte através de imagens poéticas. 

(48)999621530 R$43.750,00 

127/17GRUPO CAPUCHON 
– PIONEIROS DA MÚSICA 
AUTORAL EM FPOLIS 

ED.2103 – 
09/01/18 

Produzir 1000 CDs, com quinze faixas 
gravadas, a ser distribuído em escolas de 
musica e publico em geral e um show de 
lançamento do CD, com previsão de inicio em 
janeiro de 2018 e termino em junho de 2018, 
sem previsão de outros aportes ou 
mecanismos de incentivo. 

(48)961153756 R$135.000,00 

129/17FESTIVAL DA 
MÚSICA 
CONTEMPORÂNEA – 
EDINO KRIEGER 

ED.2084 – 
08/12/17 

Realização do II Festival MCB Edino Krieger 
com previsão de inicio em 01/01/2018 e 
termino em 01/03/2019 e outros aportes 
financeiros para sua realização. 

(48)997820247 R$200.000,00 

131/17 RENDAS AO VENTO ED.2103 – 
09/01/18 

Registrar em DVD, 1000 unidades, através de 
audiovisual na forma de documentário da  
rotina , depoimentos, a vida, o trabalho e a 
arte de fazer rendas de bilro pelas rendeiras 
da ilha. O DVD terá cerca de 30 minutos. Será 
distribuído para bibliotecas e instituições de 
ensino e será projeto, quando possível em 
espaços públicos. 

(48)991010625 R$48.290,00 



                                                                                                                                                                                                

133/17 PRODUÇÃO E 
GRAVAÇÃO DE MÚSICA E 
VIDEO CLIP DO GRUPO 
RPZ 

ED.2084 – 
08/12/17 

O projeto em questão prevê a gravação de um 
CD single e a realização de um clipe com uma 
composição original de um dos integrantes do 
grupo de Funk e Pagode RPZ. 

(48)999322330 R$50.000,00 

134/17MÚSICA SC II ED.2084 – 
08/12/17 

Procurando fomentar o universo em torno da 
música em Florianópolis surgiu em 2017 a 
iniciativa de realizar a Música SC (primeira 
edição), um evento de grande porte para a 
cultura musical da grande Florianópolis. 
Depois do reconhecido sucesso nesta ação, 
foi lançada a oportunidade da segunda edição. 
O projeto irá promover diversas ações culturais 
como: 
2º Encontro de Música;  
2º Festival Música SC;  
Feira de Venda e Troca de Instrumentos 
Floripa;   
Shows musicais de artistas locais. 
Visitação Gratuita a “Feira de Expositores 
MusicaSC” 

(48)999830182 R$199.280,00 

135/17CISNE NEGRO – 
MURAL EM HOMENAGEM 
AO POETA CRUZ E SOUZA 

ED.2103 – 
09/01/18 

Pintura Muralista homenageando a figura e a 
obra do poeta Cruz e Souza no Jardim do 
Museu Histórico Cruz e Souza. Com um DVD 
documentando o processo de execução do 
mural. 

(48)984669403 R$93.700,00 

138/17 4ª MOSTRA DE 
CORAIS DE FPOLIS 

ED.2084 – 
08/12/17 

O projeto propõe a realização da “4ª Mostra de 
Corais” com 40 Corais sem restrição de 
gêneros ou estilos musicais, que acontecerá 
nos dias 17 e 18 de novembro de 2018 no 
Teatro Pedro Ivo, conta também com a 

(48)984039399 R$125.228,00 



                                                                                                                                                                                                

apresentação de um grupo coral nos 
corredores do Hospital Infantil Joana de 
Gusmão. 

139/17 A NOITE É UMA 
CRIANÇA – 17ª MOSTRA 
DE DANÇA INFANTIL DE 
FPOLIS 

ED.2084 – 
08/12/17 

Realização da 17ª Mostra de Dança Infantil de 
Fpolis com apresentações de dança, com 
caráter não avaliativo, com bailarinos de 3 a 
14 anos. Durante 6 dias haverá apresentações 
divididas em 3 modalidades: baby – infantil e 
infanto juvenil. Acontecerá entre os dias 23 a 
28 de outubro de 2018. 

(48)32325129 R$162.748,00 

140/17 9º PRÊMIO 
DESTERRO 

ED.2084 – 
08/12/17 

O Festival de Dança Prêmio Desterro possui 
competições e inclui também cursos de 
aperfeiçoamento, o Fórum Estadual de Dança 
e palestras. O festival será realizado de 28 de 
agosto a 02 de setembro de 2018 no CIC. 

(48)984039399 R$176.835,00 

144/17 TANGO 
FLORIANÓPOLIS 

ED.2103 – 
09/01/18 

Realizar duas apresentações gratuitas no 
Teatro Ademir Rosa, com 08 casais de 
bailarinos que apresentarão coreografias 
inéditas ao som da orquestra portenha 
“Orquestra típica Sans Souci”. 

(48)991149292 R$131.825,00 

146/17 PRODUÇÃO E 
GRAVAÇÃO DO CD E DVD 
DE FELIPE SORRISO 

ED.2103 – 
09/01/18 

O projeto consiste na produção e gravação do 
CD e DVD com 5 músicas e 3 videoclipes de 
Felippe Sorriso, prensagem de 2.000 cópias e 
show de lançamento no Jurerê Open Shopping 
em dezembro 2018. Todas as ações são de 
distribuição gratuita. 

(48)30357435 R$192.930,00 

148/17 VIVÊNCIAS E 
LEMBRANÇAS 

ED.2084 – 
08/12/17 

Exposição inédita das obras produzidas pelo 
artista Thales Brognoli, falecido em 2017, que 
integrou o importante movimento modernista 
Grupo Sul, ao lado de figuras como Dimas 

(48)984144402 R$92.465,00 



                                                                                                                                                                                                

Rosa, Rodrigo de Haro, dentre outros. Além 
disso será publicado livro com retratos, 
diálogos da família, obras do artista, na 
tiragem de 1000 exemplares. 

149/17 FLORIPA, SOL E 
SOM 

ED.2084 – 
08/12/17 

Realização de 12 shows do grupo Moods, trio 
formado pelos músicos Isaac Alves, Tiê 
Pereira e Mauro Borghezam, com músicos 
convidados em 6 espaços públicos de 
Florianópolis ao longo do ano de 2018. 

(48)984144405 R$132.860,00 

154/17 CARAVANA, 
CATARINA CANTA 

ED.2084 – 
08/12/17 

Realização de 36 pocket show em cima de um 
palco móvel em diferentes localidades da 
cidade contando a história da música popular 
da Ilha de Santa Catarina, com participações 
de artistas reconhecidos na região. 

(48)999863451 R$125.410,00 

155/17 RESGATE DA 
CULTURA 
GASTRONÔMICA DE 
FPOLIS 

ED.2084 – 
08/12/17 

O projeto prevê a publicação e edição de um 
livro com textos e fotografias intitulado 
“Resgate da cultura Gastronômica de 
Florianópolis” com tiragem prevista de 1000 
exemplares que serão distribuídos nas 
FCFFC, no dia do lançamento na casa da 
memória e bibliotecas publicas. 

(48)984056578 R$93.554,30 

156/17 CLUBE DE 
REGATAS ALDO LUZ – 100 
ANOS DE MEMÓRIA 

ED.2084 – 
08/12/17 

O Clube de Regatas Aldo Luz, irá completar 
100 anos em 2018, a proposta é a criação de 
um espaço Memorial em sua Sede Náutica, 
bem como um subproduto que se concretizará 
na publicação de um livro fotográfico impresso, 
que contará através de imagens e 
depoimentos as transformações da Capital, a 
realidade esportiva e a evolução do remo e da 
sociedade florianopolitana. 

(48)984040057 R$87.089,00 



                                                                                                                                                                                                

157/17 BABÉLIA – REVISTA 
DE ENSAIO, ARTE E 
CULTURA 

ED.2084 – 
08/12/17 

O projeto prevê a publicação periódica 
bimestral de 15 mil exemplares , com 16 
páginas de tabloide revista de ensaio,arte e 
cultura voltada à criação, discussão e 
divulgação literária, artística, histórica e 
intelectual voltado ao cidadão comum de 
Florianópolis, buscando atuar com instrumento 
de fomento da produção local nos campos da 
criação artística e literária. Pretende oferecer 
um canal de expressão aos artistas e demais 
envolvidos nas atividades culturais. 

(48)996105523 R$113.603,82 

158/17 CD SIMONE ALVES ED.2084 – 
08/12/17 

O projeto prevê a gravação de 1000 CD´s com 
canções autorais da cantora e compositora 
Simone Alves, juntamente com a criação e 
edição de livretos com ilustrações e trechos 
das letras que serão distribuídos no show de 
lançamento que fará parte do calendário 
cultural 2018 da Secretaria de Cultura Esporte 
e Juventude e FCFFC. Haverá também a 
realização de um vídeo clip que será 
disponibilizado na internet. 

(48)998138878 R$50.000,00 

159/17 ORQUESTRA DE 
CÂMARA DA VILA DO 
ARVOREDO 

ED.2084 – 
08/12/17 

O projeto prevê a criação da ORQUESTRA DE 
CÂMARA DA VILA DO ARVOREDO formada 
por crianças e jovens da antiga favela do Siri, 
hoje conhecida como Vila do Arvoredo. A 
Orquestra será formada por de oficinas 
musicais no período de março de 2018 a 
março de 2019, ou seja, durante um ano.   

(48)999588514 R$200.000,00 

013/18 BRINCADEIRA NA 
ESCOLA 

ED.2127 – 
14/02/18 

Realização de 16 apresentações teatrais do 
espetáculo “Brincadeira de Palhaças” em 16 

(48)999812765 R$ 35.000,00 



                                                                                                                                                                                                

 
 

 instituições públicas de ensino do município de 
Florianópolis. 

021/18 
CIRCUITO CULTURAL 

ED.2127 – 
14/02/18 

Receber crianças e adolescentes no contra 
turno escolar com uma agenda de atividades 
de arte educação realizadas por meio de um 
espaço cultural móvel, que irá circular por 
cinco bairros da cidade de Florianópolis 
permanecendo 10 dias em cada local: Lagoa 
da Conceição, Coqueiros, Centro, Ribeirão da 
Ilha, Rio Vermelho. Este espaço nomeado 
casa de cultura itinerante, conta com uma 
biblioteca, sala de cinema e espaço para 
apresentações artísticas. Além disso, há uma 
agenda de atividades, como espetáculos de 
teatro, contação de histórias e oficinas de 
música. Previsão geral de execução de todo 
projeto é de 02/07/2018 a 02/01/2019. 

(48)991615102 R$120.120,00 

025/18 
OFICINA NA COMUNIDADE 
– Arte da Renda de Bilro 

ED.2127 – 
14/02/18 

Realização de oficinas de renda de bilro na 
associação moradores do Rio Vermelho, duas 
vezes por semana com 2 horas de duração 
durante 1 ano, tendo como oficineiras 
rendeiras da comunidade e como alunos 
moradores do bairro e adjacências . Como 
produto complementar haverá uma exposição 
com os trabalhos produzidos pelos alunos  na 
galeria do mercado público 

(48)996828408 R$89.915,00 


