PROJETOS APROVADOS 2019 PARA VITRINE
001/19 – FITA
FESTIVALDE TEATRO DE
ANIMAÇÃO

002/19 – O SÍTIO
ESPAÇO CULTURAL ARTE
E TECNOLOGIA

004/19 –
FESTIVAL DE CIRCO DE
FPOLIS – FLORIPA CIRCO

005/19 –
MOSTRA PANORAMA CINE
ARTE 2019 – III EDIÇÃO

ED. 2393 –
12/03/19
ED. 2393 –
12/03/19

ED. 2373 –
08/02/19
ED. 2393 –
12/03/19

Realização do festival de teatro de animação – FITA
em Florianópolis e outras três cidades do estado.
Paralelo ao cronograma de apresentações, realizará
atividades formativas como oficinas, palestras, mesas
de
conversas
e
exposições,
totalizando
aproximadamente 50 ações.
Realizar a manutenção da agenda do espaço O Sítio
no ano de 2019, atividades artísticas/ culturais e de
formação. São as seguintes as ações prevista em
agenda:11 exposições e residências artísticas; 20
workshops; 20 vinyl Jam; 2 encontros de criação
colaborativa; 5 Toque Synth (projetos de música por
sintetizadores); 8 performances audiovisuais e 6
palestras. O objetivo é a difusão e democratizar o
acesso aos bens culturais, muitas vezes restritos a um
público seleto; contribuir a formação de público para a
cultura em Florianópolis; fomentar e remunerar a
produção artística local, contribuindo para a
profissionalizão dos mesmos; estimular o mercado de
produção cultural; oportunizar o acesso à cultura para
pessoas de baixa renda através de convites enviados
para escolas e instituições.
Realização de festival de circo em Florianópolis, em
diversos espaços públicos e privados da cidade,
contando com artistas internacionais, nacionais e
locais de indiscutível valor cultural, visando ampliar as
referências do circo na cidade. Nesta primeira edição,
o foco é a difusão artística do circo e formação de
plateia.
Uma mostra de cinema contendo 15 sessões de
cinema gratuitas,com filmes em longa-metragem que
obtiveram destaque em importantes festivais
internacionais como Festival de Cannes, Sundace
Film Festival, Toronto Internacional Film Festival, etc.
Ao todo serão 10 sessões abertas ao público e 5
sessões fechadas para escolas. As sessões fechadas
serão agendadas com a secretaria Municipal de
Educação, que fará a indicação das escolas e
aprovará o filme a ser exibido. Ao longo da mostra,
serão realizados entre 2 e 3 bate papos sobre cinema
e as temáticas dos filmes escolhidos. Contará com um
mediador e com convidados da área de cinema e
também com conhecimento reconhecido nas áreas de
interesse apresentadas nos filmes.

(48)
984077593

R$119.650,0
0

(48)991507
072

R$183.8
50,00

(48)996551
155

R$160.725,0
0

(48)
996551155

R$128.250,0
0
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006/19 –
PROSSISSÃO DO SENHOR
DOS PASSOS PATRIMÔNIO
IMATERIAL DO BRASIL

008/19 –
CIRCUITO MUSICAL NAS
ESCOLAS

011/19 –
FESTIVAL ESCOLAR
DANÇA CATARINA – 20
ANOS

012/19 – TEATRO
COMUNIDADE RIBEIRÃO
DA ILHA

013/19 – 23º
FLORIANÓPOLIS
AUDIOVISUAL MERCOSUL

014/19 –
FLORIPA TERRA DAS
CORES

021/19 –
ORQUESTRA DE CÂMARA
DA VILA APARECIDA E
MORRO DA CAIXA

025/19 –

ED. 2393 –
12/03/19

Realização da Procissão do Senhor dos Passos,
patrimônio cultural imaterial do Brasil que será
realizaa nos dias 07 de abril de 2019, evento que
reúne mais de 50 Mil pessoas .

(48)
999823935

R$100.000,0
0

ED. 2373 –
08/02/19

O projeto tem como proposta tornar regular a relação
entre escola e arte, criando uma programação musical
que aconteça em 2 escolas da rede pública de
Florianópolis. O projeto acontecerá inicialmente com
quatro grupos de diferentes formações instrumentais,
que diversificará a agenda cultural das duas escolas.
A proposta do projeto consiste na realização de um
evento comemorativo por ocasião da vigésima edição
do Festival Escolar Dança Catarina, destacando a
importância dos arte-educadores e da dança na
escola como instrumentos de transformação social e
construção da cidadânia. A programação do evento
consta
com
palestras,
mesas-redondas,
apresentações de grupos de dança escolares.
O projeto envolve a criação e execução de um
espetáculo cênico que já se constitui como tradicional
na cultura de Florianópolis. O teatro comunidade que
todos os anos , desde 1983 na Comunidade da
Freguesia do Ribeirão da Ilha, encena a Paixão de
Cristo adaptada as temáticas sociais.
O Projeto trata de evento anual,com duração de 6 dias
em dois eixos básicos: a) Festival Audiovisual com
cinco mostras competitivas e mostra convidada de
longa-metragem. b) Fórum Audiovisual com palestra,
painéis de debates, encontros setorizados, formação e
ambientes de mercado.

(48)996144
303

R$
64.292,00

(48)991147
890

R$109.210,0
0

(48)991456
634

R$
62.070,00

(48)999723
898

R$157.100,0
0

ED. 2393 –
12/03/19

Exposição fotográfica em outdoor situados pela
ilha de Fpolis, apresentando um olhar do
fotógrafo Guel Varalla sobre as praias da região,
através de publicidade minimalista e engajante
com fotografias grandiosas.

(48)998312
463

R$
35.735,00

ED. 2393 –
12/03/19

Realizar oficinas com aulas de violino,
violoncelos e contrabaixo nas comunidades
da Vila Aparecida e Morro da Caixa para
crianças e jovens.

(48)999588
514

R$
200.000,00

ED. 2393 –

Publicação de cinco mil exemplares intitulado
“Manual do Proponente LIC – Lei Municipal de

(48)999162

R$

ED. 2393 –
12/03/19

ED. 2393 –
12/03/19
ED. 2393 –
12/03/19
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MANUAL DO PROPONENTE
LIC –LEI MUNICIPAL DE
INCENTIVO À CULTURA

12/03/19

026/19 – GRUPO

ED. 2414 –
10/04/19

CENA 11 ANATÔMIA
VIRTUAL

027/19 –
MARATONA CULTURAL
2019

040/19 – RENDA
DE BILRO DE FPOLIS –
RESISTÊNCIA E
FORTALECIMENTO

043/19 –
FLORIPA INSTRUMENTAL
2019

045/19 – BOT
CULTURAL DE FPOLIS

048/19 – O
ORVALHO E O RIO

053/19 –
CONEXÃO LOCAL –
COMUNIDADES
MARIQUINHA E ILHA
CONTINENTE

ED. 2414 –
10/04/19
ED. 2427 –
30/04/19
ED. 2414 –
10/04/19
ED. 2414 –
10/04/19
ED. 2468 –
28/06/19
ED. 2454 –
07/06/19

Incentivo à Cultura nº 3.659/91”, para serem
distribuídos nos pontos de cultura, faculdades.
Bibliotecas, conselho de cultura e pppulação em geral
O projeto propõe a realização de 7 vídeos tutoriais em
dança, explicitando os modos de articulação dos
conceitos que fundamentam a técnica desenvolvida
pelo Grupo Cena 11 e compartilhado de modo virtual.
Além de 4 ações artístico/pedagógicas em quatro
localidades da cidade de Florianópolis: UFSC, IFSC,
UDESC e AMOSC. A previsão de realização é:
01/05/2019 a 01/01/2020.
Promover uma série de eventos culturais gratuitos,
apresentados sob diversas manifestações artísticas
com duração de dois dias, previsto para acontecer em
17 e 18 de agosto de 2019, em diversos locais de
Florianópolis.
Produzir um livro sobre a renda de bilro em Fpolis que
discursa sobre este legado secular açoriano que
permanece até os dias de hoje. Serão 1 mil
exemplares
distribuídos
conforme
plano
de
distribuição do projeto.
Festival de música instrumental que será realizado no
Ribeirão da Ilha com 3 dias de shows, Jam sessions,
artistas locais e nacionais.
O projeto tem como produto um BOT (agente virtual
robotizado) para consulta de informações sobre
aspectos culturais da
nossa cidade.
Será
disponibilizado na web, em sites que são fontes de
informações sobre Fpolis e no whatzapp através da
inclusão do número de contatos dos usuários.
Realização de um média metragem de ficção em HD
digital com minutagem de 40 minutos, tendo como
principal janela de exibição festivais de cinema,
cineclubes e internet. As
exibições serão
prioritariamente em Fpolis – 50 semanas e durante 9
semanas em Maquiné - RS

Realização do filme documentário e
oficina de vídeo nas comunidades
Mariquinha e Ilha Continente.

719

70.000,00

(48)991863
763

R$127.540,0
0

(48)991615
102
(48)999650
483

R$199.860,0
0
R$64.735,30

(48)991466
704
(48)991131
202

R$197.000,0
0
R$193.000,0
0

(48)991946
444

R$162.112,0
0

(48)988237
953

R$199.980,0
0
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054/19 –
BERBIGÃO DO BOCA
– CARNAVAL 2020

057/19 – A
PLAILIST DO ARTISTA

059/19 – PRÊMIO
RIFFERAMA

060/19 –
CONEXÕES
URBANAS

062/19 – ARTE
E DANÇA
TEMPORADA 2019

063/19 –
PESCADORES DE

ED. 2454 –
07/06/19

Festa de abertura do carnaval de Florianópolis
2020 e como produto complementar o Festival
Gastronômico do Berbigão do Boca.

(48)999817
409

R$108.040,0
0

ED. 2454 –
07/06/19

Produção de um programa de rádio com duração de
01 hora a ser veiculado semanalmente na UDESC
FM, no qual participará um músico/musicista, banda,
compositor e interprete em um programa mediado, no
qual o artista será convidado a montar uma “playlist”
com as músicas que foram e são suas influências,
apresentando, também a sua produção autoral.
O projeto Prêmio Rifferama pretende realizar um
evento no mês de dezembro no Teatro Álvaro de
Carvalho, para promover os destaques dos
lançamentos na área da música Catarinense no ano
de 2019, com shows e premiações. A seleção dos
destaques será feita pelo jornalista Daniel Silva,
através da plataforma Rifferama, um site dedicado a
divulgar o que é produzido no cenário musical
catarinense. A previsão de execução do projeto é:
02/09/2019 a 02/02/2020.
O projeto prevê a realização de eventos artísticoculturais periódicos, a fim de valorizar e ocupar os
espaços urbanos da cidade de Florianópolis, sendo 06
shows musicais nos terminais de transporte urbano;
04 exposições/intervenções de artes visuais; 04
oficinas de arte educação.
Pesquisa, produção e apresentação de espetáculo de
dança, orquestrado ao vivo. A proposta é realizar uma
montagem inédita da Suite de Carmen para ballet,
orquestrada ao vivo pela Camerata Florianópolis, com
participação de bailarinos convidados e o corpo de
baile dos núcleos de ballet clássico, flamenco e
sapateado, além de alunos da associação Cultural
Arte.Dança. Serão duas apresentações do espetáculo
a se realizar no Teatro Ademir Rosa nos dias 14 e 15
de dezembro. A previsão de execução do projeto é:
05/08/2019 a 04/02/2020.
O projeto propõe a realização de oficinas culturais,
dentre elas, oficina de violão, de musicalização e
percussão, teatro, grafite para um público que

(48)991061
730

R$116.600,0
0

(48)999710
033

R$53.570,00

(48)991615
102

R$100.000,0
0

(48)999822
398

R$177.775,0
0

(48)996880

R$98.800,00

ED. 2468 –
28/06/19

ED. 2454 –
07/06/19
ED. 2454 –
07/06/19

ED. 2454 –
07/06/19

PROJETOS APROVADOS 2019 PARA VITRINE
CULTURA

064/19 – O
ORVALHO E O RIO

065/19 –
TIRANDO MÚSICA DA
HISTÓRIA –
FLORIANÓPOLIS

066/19 –
MONTAGEM TEATRAL

069/19 –
REINVENTANDO OLHARES

ED. 2468 –
28/06/19
ED. 2454 –
07/06/19
ED. 2454 –
07/06/19

ED. 2468 –
28/06/19

abrange a faixa etária de 8 a 17 anos e apresentação
da Bateria Mirim Baiaculosinha 2020, que acontecerá
no carnaval público em santo Antônio de Lisboa, o II
Festival de Grafite Arte de Rua, que acontecerá no
Parque da Ponta do Sambaqui, Tarrafinhas Culturais
– mostras artísticas de arte, educação e cultura
relacionadas as atividades do projeto, que
acontecerão na associação Cultural Baiacu de
Alguém, e o Espetáculo Público Arrastão Cultural
2020, na Praça de Santo Antônio de Lisboa. As
atividades visam o desenvolvimento sociocultural das
crianças e jovens a fim de gerar a integração e
impacto social positivo no território do Norte da Ilha de
Florianópolis/SC.
Realização de um média metragem de ficção em HD
digital com minutagem de 40 minutos, tendo como
principal janela de exibição festivais de cinema,
cineclubes
e
internet.
As
exibições
serão
prioritariamente em Fpolis – 50 semanas e durante 9
semanas em Maquiné - RS
O projeto pretende realizar uma série de recitais de
músicas instrumental (Clássicas, Barrocas, Beatles,
temas de filmes e autorais) executadas ao piano, para
alunos da educ. Básica e infantil, dentro das escolas
municipais de Florianópolis.

229

O projeto pretende realizar a montagem teatral do
texto Ella, de Herbert Achtembusch. A direção é de
Francisco Medeiros, renomado diretor paulista, com
assistência de direção de Vicent Mahfuz. São 4
apresentações da peça, com duração de 60 minutos,
realizadas no TAC, Sociedade Amigos do Campeche,
Clube Barrense (Barra da Lagoa), Biblioteca Barreiros,
para marcar os 34 anos da Associação Teatro Sim a
ser comemorado em 2019. A previsão de execução do
projeto é: 01/07/2019 a 12/06/2020.
Oficinas de fotografia que buscam oportunizar a
transformação social na comunidade do Norte da Ilha,
incentivando crianças e jovens de escolas públicas da
região norte da ilha, para que tenham um olhar
diferenciado sobre sua comunidade através da
fotografia, documentando pela mesma os moradores,
casas, famílias e a própria produção cultural do local,
gerando assim memória histórica para a ilha. Tem

(48)981456
209

R$55.000,00

(48)991617
005

R$76.940,00

(48)999176
161

R$135.740,0
0

(48)984443
376

R$173.698,5
0

PROJETOS APROVADOS 2019 PARA VITRINE
como produto complementar uma exposição
fotográfica, e álbuns com o resultado destas fotos
para serem distribuídos nas escolas de onde vieram
os alunos para as oficinas.

074/19 –
SESSÕES ANIMADAS

075/19 - APOIO
A PROGRAMAÇÃO
CULTURAL DA FESTA
DO DIVINO

083/19 - TUM
SOUND FESTIVAL –
MÚSICA, INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO.

090/19 ESPETÁCULO
SENSAÇÕES

093/19 - PESCA
ARTESANAL NA ILHA DE SC

ED. 2454 –
07/06/19

O projeto pretende realizar 14 sessões de cinema
abertas em uma sala de cinema com alta qualidade de
som e projeção. As sessões ocorrerão aos sábados,
entre 11h30 e 12h30. Cada sessão terá
aproximadamente 1h30min de duração e capacidade
para 191 pessoas sentadas e 6 sessões exclusivas
para escolas municipais com direito a transporte (5
ônibus por sessão, totalizando 30 locações de ônibus
com no mínimo 40 lugares cada

(48)996551
155

R$103.090,0
0

ED. 2454 –
07/06/19

Apoio à Programação Cultural da Festa do
Divino Espírito Santo e de Nossa Senhora das
Necessidades de Santo Antônio de Lisboa

(48)999650
483

R$46.000,00

ED. 2468 –
28/06/19

Realização da 3ª edição do Tum Sound Festival –
Música Inovação E Empreendedorismo, tendo como
ações voltada para lei municipal de incentivo à cultura
- 03 oficinas de música, 03 oficinas de
empreendedorismo musical e 10 pocket-shows com
previsão de acontecer nos espaços da UFSC e CIC e
em espaços públicos. Será realizado de 3 a 6 de
outubro de 2019 no CIC e na UDESC.
Apresentação de dança em formato de show com a
participação de atores de teatro e circo e cantores.
Será primeiramente realizado em janeiro de 2020 no
Teatro Pedro Ivo e depois irá percorrer várias
comunidades de norte a sul da ilha.
O Projeto tem por objetivo a publicação de um livro
(1000 unidades) denominado “Pesca Artesanal na Ilha
de Santa Catarina”, com 128 páginas, nos idiomas
português e inglês, mostrando a situação atual e
características da atividade pesqueira na Ilha de
Santa Catarina. O livro será formado por ensaios
fotográficos sobre a captura dos peixes mais comuns
na região, com a saída e chegada dos pescadores
para o mar, desde a pesca nas baías até o mar
aberto. Além disso, o projeto também busca
demonstrar os tipos de peixes, as redes e

(48)984197
294

R$199.963,0
0

(48)998460
606
(48)999626
914

R$99.625,00

ED. 2454 –
07/06/19
ED. 2495 06/08/19

R$126.600,0
0
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096/19 - NATAL É
POESIA

097/19 - ACF
CANTA MÚSICA
BRASILEIRA NAS
COMUNIDADES

098/19 ORQUÍDEAS NATIVAS DE
FPOLIS

100/19 PALAVRA

102/19 CINECLUBE INFANTIL NO
CINEMA DO CENTRO
INTEGRADO DE CULTURA CIC

110/19 MARAMBOLE CULTURAL
NAS COMUNIDADES

ED. 2495 06/08/19

embarcações utilizadas pelos pesadores. O Projeto
final será distribuído na comunidade local, onde serão
feitas as fotografias, como Armação, Pântano do Sul,
Barra da Lagoa, Ingleses, Cachoeira do Bom Jesus,
Costeira do Pirajubaé, João Paulo e Saco dos Limões,
principalmente em escolas e bibliotecas. A obra terá
como fonte também as comunidades, com o
depoimento dos pescadores.
O projeto Natal é Poesia propõe a construção e
montagem do tradicional presépio Natural e Artesanal
da praça XV de Novembro, composto por peças de
cerâmica, ferro fundido e materiais naturais
produzidos especificamente para a elaboração do
mesmo, pelo artista plástico Jone Cezar do Araújo.
Tem previsão de inicio em 08/08/2019 e termino em
31/03/2020.

(48)999170
464

R$67.705,00

ED. 2507 22/08/19

Realizar 1 concerto com repertório de musicas
brasileiras e repertório tradicional de músicas
sacras,
para apresentar em 06 (seis)
comunidades de Florianópolis.

(48)991914
144

R$78.310,60

ED. 2495 06/08/19

Produção de 1000 exemplares do livro
ORQUÍDEAS NATIVAS DE FLORIANÓPOLIS,
cuja primeira edição foi aprovada pela lei
municipal de incentivo a cultura no ano de 2018.

ED. 2495 06/08/19

Projeto que busca a concessão de incentivo para
animação, texturização e parte da pós-produção de
um curta-metragem de animação, Palavra, em coprodução com o Instituto de Cinema de Portugal.

R$103.000,0
0
R$20.798,00

ED.2512 –
29/08/19

Projeto de continuidade que propõe um
Cineclube Infantil no Cinema do CIC, com
sessões semanais aos sábados durante um ano
e três meses, e oficinas para professores da
rede pública de ensino.

(48)999145
928
(48)999834
747
(48)999806
908

ED. 2507 22/08/19

Realizar aos sábados pela manhã apresentações
musicais pelo Grupo Swing Maneiro e Marambolê e
oficinas de percussão, teclado, violão e canto coral em
08 comunidades de Florianópolis, totalizando 16,
sendo que serão 2 em cada comunidade. As
apresentações e oficinas serão realizadas nas praças,
em tendas instaladas nos bairros.

(48)991301
313

R$133.670,6
0

R$152.800,0
0
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111/19 QUARTETO CAROLINO

112/19 FESTIVAL DA PRIMAVERA
DO CONTINENTE

113/19 FESTIVAL TAC TIC TUM DE
MÚSICA INFANTIL 2020

ED. 2495 06/08/19

ED. 2507 22/08/19

ED.2512 –
29/08/19

115/19 - AVOA

ED. 2495 06/08/19

119/19 - PINTURA

ED.2512 –
29/08/19

MURALISTA DE CONTO DE
FRANKLIN CASCAES EM

O projeto do Quarteto Carolino pretende realizar o
lançamento do seu primeiro álbum de música através
de uma apresentação no teatro da UBRO no mês de
novembro. O projeto inclui a gravação do álbum com
10 músicas completas e inéditas, o lançamento e a
distribuição e divulgação do álbum em mídias digitais
(youtube, Spotify e Deezer). Com previsão de início
em 22/07/2019 e termino em 02/11/2019.
O projeto propõe a realização de um Festival
multidisciplinar gratuito, apresentado sob diversas
manifestações artísticas, realizando em Setembro,
outubro de 2019. Com duração de 01 mês no primeiro
fim de semana 02 showsno parque de coqueiros e no
final 02 shows na av. Beiramar Continental. Além do
circuito cultural com atrações folclóricas que visitará,
as escolas públicas nos dias de semana e a
Exposição Fotográfica itinerante que ocorrerá durante
o FESTIVAL.
Festival de Música Infantil que tem crianças como
artistas e público alvo principal, com duração de 3 dias
(25, 26 e 27 de setembro de 2020), com 3 espetáculos
diários totalizando 9 grupos diferentes. O espaço a ser
realizado o evento é o Teatro Álvaro de Carvalho, em
Florianópolis. Faz parte do produto uma oficina de
20h/aula – oficina de produção de instrumentos
musicais e peça musical interativa – que será ofertada
para até 30 alunos da Escola Básica Municipal Beatriz
de Souza Brito. A peça será executada no festival. A
previsão de execução do projeto é: 15/04/2020 a
27/09/2020.
O Projeto prevê a realização intervenções teatrais
interativas em 6 escolas da Rede Municipal de Ensino
de Florianópolis, com abordagem lúdica, por meio de
personagens fictícios, objetivando estimular a
criatividade, a imaginação das crianças de escolas de
Florianópolis. A execução do projeto está prevista
para setembro de 2019 à agosto de 2020. As
intervenções teatrais nas escolas acontecerão em
março de 2020, e as oficinas serão realizadas entre
abril e junho de 2020.
criação de obra de arte visual (mural) pública, na
lateral de um prédio de 10 andares, com dimensões
aproximadas de 30x10mts, utilizando técnicas de
grafitti pelo artista local Thiago Valdi. O tema da obra

(48)999322
437

R$60.286,00

(48)999820
071

R$197.500,0
0

(48)999119
531

R$103.410,0
0

(48)991546
750

R$51.696,00

(48)999186
496

R$137.800,0
0
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LATERAL DE PRÉDIO

125/19 PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CULTURAL
“COLONINHA EM AÇÃO”

127/19 ORQUESTRA DE CÂMARA
DO MORRO DO MOCOTÔ

128/19 ORQUESTRA FLORIPARTE
- NÚCLEO PRAINHA

131/19 –
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE SAPATEADO – FLORIPA
TAP

132/19 - LIVRO

é o conto “Balanço bruxólico”, compilado por Franklin
Cascaes, e haverá ainda vídeo digital (realidade
expandida) integrando a obra por interação virtual (qr
code). A realização do projeto é prevista para
setembro a dezembro de 2019.

ED.2512 –
29/08/19

Realização de oficinas musicais e artísticas –
com aulas de dança, samba e musicalidade,
aulas de mestre sala e porta bandeiras,
aprimoramento da TV coloninha.

(48)991019
628

R$194.935,0
0

ED. 2497 08/08/19

Criação da ORQUESTRA DE CÂMARA DO MORRO
DO MOCOTÓ E MONTE SERRAT por meio da
realização de aulas de violinos – violas – voloncelos e
contrabaixos com aula de teoria musical e pratica
instrumental, onde atenderá 96 adolescentes e
crianças destas comunidades e entorno.
Realizar oficinas de orquestra – ensino de
instrumentos de corda de forma coletiva e concertos
para as comunidades em torno da Passarela Nego
Quirido e continente para crianças e jovens de 7 a 17
anos com foco no contra turno escolar.

(48)999588
514

R$200.000,0
0

(48)
991913322

R$167.468,0
0

O projeto cultural contempla a realização da
programação gratuita do Festival Internacional de
Sapateado – Floripa Tap, que acontece anualmente
em Florianópolis. Em 2020 será realizada sua 11ª
edição, de 17 a 21 de abril de 2020, e ação social no
dia 22 de abril de 2020. A programação é composta
por: - Palco Paralelo (17 a 21 de abril) – Santo
Antônio de Lisboa: apresentações de grupos de
sapateado de Florianópolis, SC e Brasil; espetáculos
profissionais; apresentações musicais; duelo de
sapateadores e performances de convidados
internacionais (EUA e Suiça) - Jam Sessions (19 de
abril) – SESC Cacupé - 3 oficinas de sapateado (17 a
21 de abril) – SESC Cacupé: oficinas abertas ao
público em geral e oficina especial para surdos
- Ação Social (22 de abril) – CEDEP e IDES NAE
(Núcleo Arte e Educação – unidade Agronômica):
apresentações
O projeto propõe a elaboração de 1.000 exemplares
de um livro sobre a trajetória da artista, ceramista

(48)
999229447

R$195.000,0
0

(48)

R$200.000,0

ED. 2539 –
07/10/19
ED.2552 24/10/19

ED.2552 -

PROJETOS APROVADOS 2019 PARA VITRINE
999619007

0

Realização da décima nona edição da Mostra de
Cinema Infantil, dedicada ao público infantil, cuja
programação inclui exibições de obras audiovisuais,
encontro, debates, oficinas e atividades intolerantes.

(48)
999806908

R$181.850,0
0

ED.2552 24/10/19

Ampliação das plataformas digitais Macumbaria
incluindo reestruturação da apresentação, identidade
visual, nova rotina de vídeos, novas gravações, novos
cenários e figurinos.

(48)
991054292

R$198.250,0
0

ED. 2539 –
07/10/19

O projeto conta com a realização de 2 (dois) recitais
de Natal, sendo nos dias 08/Dez - Parque de
Coqueiros e 18/Dez – Praça Getúlio Vargas, com a
participação de corais da cidade, cantores, músicos
convidados.

(48)
21070200

R$80.000,00

ED.2552 24/10/19

O projeto Ilha Sonora trata-se de uma série
audiovisual que irá produzir 12 episódios, com o
intuito de registrar experimentações musicais de
artistas, musicistas, grupos e bandas de Florianópolis.
Os registros serão realizados em espaços públicos da
cidade, no qual o proponente tem como proposta,
buscar uma ressignificação aliando a relação
música/espaço trazendo ao público uma experiência
sensorial diferente da que estão acostumados ao
passarem pelos locais. Estes espaços são: Parque da
Luz, Escadaria do Rosário, Praça Tancredo Neves,
Memorial Miramar, Fortaleza São José da Ponta
Grossa, Fachada Museu da Cidade, Jardim Palácio
Cruz e Souza. A série, com 12 episódios terá sua
distribuição feita através de redes sociais e canais de
streaming. Previsão de realização do projeto: início –
01/01/2020 e término – 23/12/2020.
O produto cultural é um grupo de dança, composto por
20 crianças e adolescentes em situação de

(48)
999343199

R$189.100,0
0

(48)

R$118.549,0

SOBRE A TRAJETÓRIA DE
SARA RAMOS

24/10/19

Sara Ramos, com promoção de oficinas de arte,

135/19 - 19ª

ED.2552 24/10/19

MOSTRA DE CINEMA
INFANTIL DE FPOLIS

136/19 PLATAFORMA DIGITAL
MACUMBARIA

137/19 RECITAIS DE NATAL

138/19 - ILHA
SONORA

139/19 - GRUPO

ED.2552 -

exposições e ação educativa em Florianópolis.

PROJETOS APROVADOS 2019 PARA VITRINE
IGK DANÇA IGK DANCE
ANO 4

24/10/19

vulnerabilidade social, econômica e/ou cultural.
Previsão de realização do projeto: início – 03/02/2020
e término – 31/01/2020.

991676115

0

140/19 - 100

ED. 2539 –
07/10/19

O projeto consiste na realização de uma exposição
retrospectiva do artista plástico Ernesto Meyer Filho
(Itajaí, 1919 - Florianópolis, 1991) no Museu de Arte
de Santa Catarina (MASC), em comemoração aos 100
anos de seu nascimento, a ser realizada no período
de agosto a novembro de 2020, envolvendo um
programa público e gratuito de ações educativas,
contendo cursos e oficinas para estudantes,
professores e público em geral. 1. Curso sobre obras
de Meyer Filho – Terra Em Fuga, para professores da
rede pública e privada; 2. Curso sobre História da Arte
de SC;3. Quatro oficinas DAZIBAO para adolescentes;
4. Exposição de Meyer Filho.
Realizar a impressão de 1000 cópias do livro FRITZ
MULLER EM DESTERRO com texto belingue
(português/inglês) composto por 300 páginas,
relatando os 11 anos de sua vida em Florianópolis.

(48)
999116534

R$188.750,0
0

(48)
999145928

R$198.900,0
0

ED.2552 24/10/19

Este projeto pretende realizar a gravação de videaluas
de introdução à bateria, juntamente com a prensagem
de 500kits com 8 DVD’s a serem distribuídos
gratuitamente para Escolas de rede pública de ensino.

(48)991904
059

R$177.400,0
0

ED. 1556 30/10/19

Trata-se de projeto de realização de documentário de
52 minutos versando sobre a relação entre a cultura
da Ilha de Florianópolis e as técnicas gastronômicas e
de obtenção de alimento.

(48)
999721264

R$176.500,0
0

ED. 2539 –
07/10/19

O projeto Espanha Musical propõe a apresentação de
um espetáculo de música e dança espanhola a ser
realizada no Teatro Álvaro de Carvalho, e outras
quatro apresentações gratuitas em locais não
definidos.

(48)
984097565

R$43.075,00

ANOS DE MEYER FILHO

142/19 - FRITZ
MULLER EM DESTERRO

144/19 – VOCÊ
BATERISTA

145/19- CULTURA
DA ILHA

147/19- ESPANHA
MÚSUCAL

ED. 2539 –
07/10/19

PROJETOS APROVADOS 2019 PARA VITRINE

148/19 – A NOITE
É UMA CRIANÇA – 19ª
MOSTRA DE DANÇA
INFANTIL DE
FLORIANÓPOLIS

149/19 – 6ª
MOSTRA DE CORAIS DE
FLORIANÓPOLIS

150/19 – 11º
PRÊMIO DESTERRO –
FESTIVAL DE DANÇA DE
FLORIANÓPOLIS

153/19 – APAE
DANÇA FLORIPA: UM
CONVITE À INCLUSÃO

154/19 – 8º
PRÊMIO BRASIL SUL DE
MODA INCLUSIVA

155/19 - FLORIPA
SOM E SOL

ED. 2539 –
07/10/19

O projeto propõe a 19˚ Mostra de Dança Infantil de
Florianópolis (no Teatro Ademir Rosa/CIC e a 13˚
Mostra de Dança do Hospital Infantil de Florianópolis
nos dias 24 a 29 de outubro de 2020. O produto
complementar diz respeito a apresentação de 8
atrações convidadas e, também, homenagens de
personalidades que transitam pelo universo infantojuvenil.

ED. 2539 –
07/10/19

(48)
984039394

R$162.748,0
0

(48)
984039399

R$131.028,0
0

ED. 2539 –
07/10/19

O Festival de Dança Prêmio Desterro possui
competições
e
inclui
também
cursos
de
aperfeiçoament e palestras. O festival será realizado
de 28 de agosto a 02 de setembro de 2020 no CIC.

(48)
984039399

R$179.035,0
0

ED. 2539 –
07/10/19

Realizar 7 apresentações do grupo de dança APAE
DANÇA FLORIPA, formada por 15 bailarinos da APAE
Florianópolis. Serão realizadas 4 apresentações em
Fpolis, uma em São João Batista, uma em Urussanga
e mais uma em Porto Belo. Ao final do projeto os
bailarinos da APAE irão participar do Festival Nacional
Nossa Arte em Manaus representante nossa cidade.
O projeto refere-se o Oitavo Prêmio Brasil Sul de
Moda Inclusiva a realizar-se na Assembleia Legislativa
de Santa Catarina, com o objetivo de incentivar
estudantes de artes visuais e moda para produção de
peças adequadas para pessoas com deficiência,
finalizando com um desfile com a participação de 60
modelos portadores de necessidades especiais.
Envolve ainda palestras, premiação
Realizar um espetáculo musical com ações de cultura
e sustentabilidade na Beira Mar de Florianópolis no
encerramento da temporada. Com presença de
bandas locais e da banda nacional Natiruts.

(48)
988077711

R$61.738,20

(48)
999929209

R$198.000,0
0

(48)
991720820

R$200.000,0
0

ED.2552 24/10/19

ED. 2539 –
07/10/19

PROJETOS APROVADOS 2019 PARA VITRINE

158/19 CAMERATA
FLORIANÓPOLIS TEMPORADA 2020

159/19 - FLORIPA
JAZZ FESTIVAL 2020

160/19 – THUM
HAPPY SUNSET

161/19 - TUM
SOUND FESTIVAL: MÚSICA,
INOVAÇÃO E

ED.2552 24/10/19

ED. 2539 –
07/10/19

ED.2552 24/10/19

ED. 2539 –
07/10/19

O projeto prevê a realização de 8 concertos com a
Camerata Florianópolis na capital do Estado,
apresentando programas de música erudita e popular,
com a regência do maestro Jeferson Della Rocca e
produção de Maria Elita Pereira: - 5 concertos/
espetáculos no Teatro Ademir Rosa (ingressos
populares) - 2 concertos em Igrejas de Florianópolis
(entrada franca) - 1 concerto ao ar livre (acesso livre)
O projeto tem como propósito, realizar a décima
edição do Floripa Jazz Festival, na cidade de
Florianópolis/SC durante 7 dias no mês de maio de
2020. Estão previstos no projeto 17 apresentações
gratuitas, sendo: 12 shows no CIC – Centro Integrado
de Cultura distribuídos em vários locais como o MIS, o
teatro Ademir Rosa e o Cinema do Cic, e 5 shows na
praça XV de novembro. A programação será focada
principalmente na diversidade cultural e no
intercâmbio artístico entre músicos e bandas locais
com artistas brasileiros e internacionais renomados
visando fomentar a oferta cultural na cidade bem
como democratizar o acesso aos produtos culturais.
Especificamente para a Lei de Incentivo a Cultura da
Franklin Cascaes, solicita-se apoio para as seguintes
ações: cachê dos artistas que irão se apresentar na
praça XV e CIC, remuneração do coordenador, diretor
artístico e produtor executivo e remuneração para
divulgação. A previsão de execução do projeto é:
15/10/2019 a 15/06/2020.
Esse Projeto prevê a realização de shows, musicais,
intervenções artísticas, oficinas de música e
apresentação de danças, no período de setembro de
2019 a maio de 2020, na Praça Caiçara (Itacorubi),
Parque de Coqueiros, Parque da Luz, Ingleses,
Campeche/Rio Tavares. Estão previstos 10 shows de
Bandas Locais, 5 apresentações de dança, 5
intervenções artísticas, 5 oficinas de música, sendo
todas essas atividades realizadas entre as 09H00 e
22H00.

(48)
991151087

R$200.000,0
0

(48)
996585117

R$199.800,0
0

(48)
984197294

R$199.895,0
0

Realização de 8 oficinas de música – 3
oficinas de empreendedorismo musical e
10 pocket-shows

(48)
984197294

R$199.963,0
0

PROJETOS APROVADOS 2019 PARA VITRINE
EMPREENDEDORISMO

163/19 DOMINGO COM TEATRO

ED. 1556 30/10/19

O projeto Domingo no Teatro propõe a apresentação
de 47 peças teatrais no espaço do cinema do
Shopping Iguatemi aos domingos, às 11:30 da manha,
entre os meses de Novembro e Dezembro de 2019,
com apresentações também em escolas, sendo que
11

apresentações

(48)
999874657

R$199.958,9
5

terão tradução em

libras.

164/19 - DANÇA
EM CENA

165/19 NATUREZA DO DESTERRO

168/19 – STREET
ART TOUR 2020

169/19 - HOJE É
DIA DE JAZZ BEBÊ 2020

ED. 2539 –
07/10/19

O projeto Dança em Cena 2020 – IV Edição é um
evento cultural com foco na dança que conta com
várias modalidades e formatos de apresentação,
mesclando características de festival e mostra, além
de
ações
paralelas
importantes
para
o
desenvolvimento
de
bailarinos
amadores
e
profissionais, bem como para a formação de público.
O projeto prevê: mostra de dança realizada em 4 dias,
Celebra – Cias em destaque, Baile arena – espetáculo
interativo, workshops e residência artística. . A
previsão de execução do projeto é: 15/11/2019 a
31/12/2020.

(48)
999810809

R$199.850,0
0

ED. 2539 –
07/10/19

Realização de pintura muralista com referências
à natureza, arquitetura, história e cultura de
Florianópolis a ser feita no Ed. Gov. Felipe
Schmidt, na Rua Felipe Schmidt.

(48)
984669403

R$93.800,00

ED.2552 24/10/19

O projeto propõe a ampliação de um mapeamento de
obras de artes já realizada no centro da cidade,
atualização do Aplicativo Street Arte Tour, ampliação
do acervo de arte urbana, roteiros guiados para
visitações de murais e valorização dos artistas e
promotores de artes locais.

(48)
984669403

R$199.900,0
0

ED. 2539 –
07/10/19

O projeto propõem a realização de apresentações de
música instrumental juntamente com atividades de
contação de história, oficinas artísticas e oficinas
educativas em espaços públicos, ao ar livre, em
Florianópolis.

(48)
984144402

R$199.800,0
0

PROJETOS APROVADOS 2019 PARA VITRINE
170/19 FESTIVAL CONFRAILHA
BLUES

171/19 GRAVAÇÃO DO PRIMEIRO
CD DA BANDA ALFA JÁ ILHA

172/19 ORQUESTRA DE CÂMARA
“ASAS DO FUTURO”

ED. 2539 –
07/10/19

O Projeto Festival Confraria Blues 2020 oferecerá
concertos, palestras/workshops, exibição de road
movies e pocket shows com artistas do gênero blues e
profissionais do mercado da música.

(48)
999110911

R$199.600,0
0

ED. 2539 –
07/10/19

projeto é de gravação e impressão de 2.000
exemplares do CD com 8 faixas e temas relacionados
a cultura da Ilha, depois é previsto um show gratuito
para a divulgação do primeiro CD da banda Alfa já, no
TAC - Teatro Álvaro de Carvalho. E para dar
continuidade, serão realizados shows em Escolas da
Rede Pública Municipal.
Criação da ORQUESTRA DE CÂMARA “ASAS DO
FUTURO” por meio da realização de aulas de violinos
– violas – voloncelos e contrabaixos com aula de
teoria musical e pratica instrumental, onde atenderá
aproximadamente 100 adolescentes e crianças das
comunidades do sul da ilha de Fpolis.

(48)
985047282

R$21.000,00

(48)
999588514

R$200.000,0
0

ED. 2539 –
07/10/19

