PROJETOS APROVADOS 2016-2017
Nº / NOME

CONTATO

VALOR

(48)33331916
(48)99790480

R$130.000,00

ED. 1805 –
17/10/16

Projeto de cinema, fotografia e vídeo. O projeto
consiste em produção audiovisual que será
transformada em site- Armazenado em
plataforma gratuita na internet, com cerca de 40
vídeos sobre a cultura local.

(48)33710318
(48)99823962

R$118.800,00

124/16
Múltipla Dança

ED. 1805 –
17/10/16

Projeto de música e dança. A proposta do
projeto é a confecção de livro (Português e
inglês) em comemoração aos 10 anos do
Festival Múltipla dança em Florianópolis,
reunindo imagens artísticas e textos inéditos de
teóricos e artistas convidados

(48)32328975
(48)99673324

R$56.550,00

127/16
O Caco Não Lava
o Pé

ED. 1805 –
17/10/16

Projeto de teatro, circo e literatura. O projeto
Consiste em 40 apresentações teatrais infantis
em escolas públicas e distribuição de 8 mil
livros “O Caco Não Lava o Pé”

(48)37175397
(48)99874657

R$164.280,80

129/16
Bruxólicas

ED. 1805 –
17/10/16

Projeto de música, dança, cinema, fotografia e
vídeo. Gravação de CD de composições de
Acácio Piedade inspirados em dois volumas da

(48)32060221
(48)88040221

R$154.628,00

111/16
Será que é de Éter

115/16
Salve a Tainha

DIÁRIO

ED. 1805 –
17/10/16

SINOPSE
Projeto de música e dança. Serão apresentados
espetáculos de dança contemporânea com 19
canções de Chico Buarque em homenagem aos
50 anos do referido artista.

obra de Franklin Cascaes e lançamento do CD.

ED.1840 –
09/12/16

Projeto consiste em produção DE um livro de
fotografia com cerca de 90 fotos e textos do
acervo dos fotógrafos Cláudio Brandão e Sérgio
Vignes documentando a Procissão do Senhor
dos Passos em Florianópolis nas últimas três
décadas.

(48)333561599
(48)999723117

R$ 126.781,00

ED.1840 –
09/12/16

Mostra de cinema destinada ao público infantil e
aos realizadores do gênero

(48)30655058
(48)999806908

R$103.550,00

134/16
Floripa, Sua Linda

ED.1876 –
03/02/17

Livro com170 aquarelas de autoria de Maria
Gabriela Luft, retratando pontos turísticos,
praias, casarios, igrejas, fortalezas e cidade de
Florianopolis e exposição. A tiragem de 1.000
unidades com distribuição gratuita

(48)999898003

R$ 126.000,00

147/16
Coral-Escola
Florianópolis

ED.1876 –
03/02/17

Continuidade ao Coral-Escola Florianópolis,
iniciado em 2016, sendo um coral infanto-juvenil
com 40 integrantes

(48)999144445
(48)32347909

R$64.768,45

ED.1876 –
03/02/17

O projeto visa a criação de um coral adulto, de
20
a
30
integrantes.
O
projeto
funcionará no CCPan, espaço cedido pela
entidade.
Será
implementado
e
administrado
pelo
proponente.
As atividades acontecerão duas vezes por
semana,
no
período
noturno.
Serão
oferecidas aulas de teoria musical com iniciação
a flauta doce, ensaios de naipe (soprano,
contralto, tenor e baixo) e ensaios de coro, além

(48)32347909
(48)999144445

R$80.100,00

131/16
Procissão Senhor
Dos Passos:
Diversidade E
IdentidadeReligiosi
dade
133/16
16ª Mostra De
Cinema Infantil De
Florianópolis

148/16
Schola Cantorum
Desterro

de 9 master classes de canto (1 por mês)

150/16
Isabela

152/16
A Noite É Uma
Criança 16ª Mostra
de Dança Infantil
de Florianópolis
153/16
3ª Mostra de
Corais de
Florianópolis

154/16
8º Prêmio
Desterro

ED.1840 –
09/12/16

O projeto consiste na realização do CurtaMetragem “Isabela” em HD digital, com duração
de até 8 minutos que serão produzidos metade
em animação e metade em imagem-real, para
ser veiculado principalmente em mostras e
festivais de cinema, escolas, cineclubes e na
internet.

(48)998093789

R$43.000,00

ED.1840 –
09/12/16

O projeto consiste na realização da “16ª Mostra
de Dança Infantil de Florianópolis”. A mostra,
destinada a crianças de 3 até 14 anos de
idade, será realizada em 8 sessões, distribuídas
em 6 dias no palco do Teatro Ademir Rosa,
entre os dias 24 a 29 de outubro de 2017.

(48)984039394

R$122.478,00

ED.1840 09/12/16

O projeto propõe a realização da 3ª Mostra de
Corais de Florianópolis, prevista para acontecer
dias 24 e 25 de novembro de 2017, no Teatro
Governador Pedro Ivo. Além das apresentações,
a programação do evento contempla também
ações socioculturais em hospital.

(48)32325129
(48)984039399

R$118.308,00

ED.1840 09/12/16

O projeto propõe a realização do 8º Prêmio
Desterro, um festival de dança de caráter
avaliativo
que
ocorre
anualmente
em
Florianópolis desde 2010. Os bailarinos
competem em oito diferentes gêneros: Balé
Clássico, Balé Clássico deRepertório, Dança
Contemporânea, Dança de Salão, Danças
Populares, Danças Urbanas, Jazz e Sapateado.
Em cinco dias de evento será oferecida, além
das apresentações no palco, uma programação

(48)32325129
(48)984039399

R$143.698,00

que inclui palestras, fóruns, apresentações
culturais e diversos workshops voltados a
bailarinos e aos demais profissionais do setor.

156/16
A Escola Vai a
Barca de Livros

ED.1840 09/12/16

O projeto propõe a realização de 80 visitas
culturais orientadas de escolares de Ed. Inf. E
fundamental a biblioteca Barca dos Livros,
visando à formação de leitores e ao
protagonismo das crianças e jovens na
frequência ao espaço de uma biblioteca.

158/16
Anjo Guardião

ED.1876 03/02/17

O projeto da violinista Waleska Sieczkowska,
prevê a realização de 4 concertos inéditos de
música barroca para violino, utilizando um
violino montado do tipo barroco

(48) 32391300

R$34.700,00

159/16
Camerata
Florianópolis –
Temporada 2017

ED.1840 09/12/16

O projeto prevê 10 concertos com a Camerata
Florianópolis, apresentando programas de
música erudita e popular, com a regência do
maestro Jeferson Della Rocca e produção de
Maria Elita Pereira.

(48)32332324
(48)991498162

R$199.990,00

161/16
Meta Bala - Ofilme

ED.1840 09/12/16

(48)984128616

R$55.600,00

(48)32049227
(48)999710033

R$93.200,00

002/17
Manutenção
Artística do Espaço
Cultural Gov. Celso
Ramos

ED.1899 09/03/17

O projeto prevê a realização de curta-metragem
audiovisual com duração final aproximada de 20
minutos.
O projeto de manutenção do Espaço Cultural
Celso Ramos prevê 10 exposições artísticas
(duração
de
cada
exposição
de
aproximadamente de 20 dias) de diversas
modalidades, a fim de proporcionar um
ambiente de encontro que contempla as várias
linguagens artísticas e abraça as nossas

(48)38793208

R$41.630,00

multiculturalidades, promovendo a intersecção
entre elas.

ED.1883 –
14/02/17

Formação de banco de dados a partir da
digitalização de documentação existente em
Madrid e realização de exposição que tem como
base pesquisa a ser realizada no banco de
dados. Serão confeccionadas duas publicações:
Publicação I - Catálogo documental do fundo
(índice do acervo) e Publicação II - Catálogo da
exposição.

(48)984881006
(48)984881006

R$194.900,00

ED.1899 09/03/17

O projeto Museus Virtuais prevê a realização de
70 (setenta) visitas guiadas por um arteeducador a museus virtuais do Google Art
Project, no cinema do Centro Integrado de
Cultura - CIC. As visitas terão duração de 60
minutos e acontecerão durante 06 meses (abril,
maio, junho, agosto, setembro, outubro,
novembro), sendo 52 sessões voltadas para
alunos da rede municipal de Florianópolis e 18
(sendo 03 sessões por mês) voltada para a
comunidade, sendo aberta ao público.

(48)32049226
(48)991615102

R$88.190,00

005/17
Agentes do RisoAno7

ED.1883 –
14/02/17

O projeto consiste na realização de 40
intervenções cênicas com duração de 3:00hs
envolvendo 15 artistas palhaços doutores em
ambientes hospitalarrs.

(48)33719300
(48)988361394

R$140.690,00

008/17
Nani Eskelsen –
Esculturas
Semeadas

ED.1883 –
14/02/17

Exposição de 15 dias, no espaço Lindodolf Bell,
com escutura fundida em metal, estruturas
virtuais interativas além de publicação de livro
com obra da artista plástica Nani Eskelsen.

(48)32340726
(48)996007975

R$194.850,00

003/17
Histórias
Repatriadas

004/17
Museus Virtuais
3ª Edição

009/17
Paralelos na
História
Florianópolis/Rio de
Janeiro

Edição, publicação e lançamento de livro de
ED.1883 –
14/02/17

fotografias com tiragem de 1000 exemplares,:

(48)99626914

R$80.130,00

Paralelos Na História – Florianópolis/Rio De
Janeiro

011/17
Guia
Histórico/cultural e
de Belezas
Naturais de
Florianópolis

ED.1899 09/03/17

Elaboração de um aplicativo gratuito para
celular, que funciona como um guia turístico
virtual referente exclusivamente à aspectos
culturais, históricos e naturais da Ilha de Santa
Catarina. Este aplicativo sugere conteúdos de
acordo com a posição de GPS do usuário. Os
conteúdos
serão
vídeos
especialmente
produzidos para o aplicativo. Será elaborado um
site de apoio com o conteúdo complementar do
aplicativo. O site conterá textos, fotos
históricas, imagens e vídeos.

013/17
Orquestra de
Baterias

ED.1899 09/03/17

O projeto prevê a realização da 5ª edição do
evento “Orquestra de Baterias”que acontecerá
no mês de setembro no largo da Catedral

(48)991615102

R$43.540,00

014/17
Luciano Martins,
arte, cor e vida

ED.1899 09/03/17

Projeto de livro com produção artística de
Luciano Martins e releituras, na qual o artista
propõe um diálogo com algumas das principais
obras dos maiores artistas da história da arte. O
livro conterá uma etapa voltada ao apoio à arteeducação nas escolas da rede pública de
ensino.

(48)999819033

R$90.900,00

015/17
Hoje é dia de Jazz
Bebê

ED.1899 09/03/17

O projeto trata de um evento musical de jazz
emúsica instrumental que proporciona uma
experiência para pais e filhos, através do
conhecimento e o gosto pela música.

(48)33350359
(48)996421682

R$119.560,00

(48)991150227

R$105.660,00

016/17
Cruz e Sousa,
Nosso Poeta
Promotor

Filme de curta metragem em resolução 4k, com
duração entre 9 e 12 min, apto a disputar em
festivais internacionais

(48)996421682
(48)33350359

R$164.445,00

O projeto contempla a montagem e lançamento de
uma companhia de dança na cidade de
Florianópolis (SC), denominada “Coletivo dos
Abismos”. A companhia será formada por 10
bailarinos com foco em artes híbridas, mesclando
diversos estilos de dança, artes circenses, música e
teatro. O projeto terá duração de 6 meses, com
apresentação de um espetáculo de lançamento da
Companhia de Dança em Teatro de Florianópolis
(SC)

(48)32323636
(48)999628010

R$118.392,00

ED.1948 –
23/05/17

O projeto prevê 12 sessões de cinema para o
público idoso (acima de 60 anos), de forma gratuita
entre maio e dezembro de 2016. O projeto contará
com sessões mensais com filmes em cartaz. Uma
ação importante do projeto será levar em 08 microônibus, grupos de idosos residentes em casas de
cuidados para pessoas idosas da rede pública ou
privada ou grupo de idosos sediados na cidade de
Florianópolis.

(48)996551155
(48)32698665

R$185.200,00

024/17
Projeto Aterro

ED. 1883 –
14/02/17

Realização da obra audiovisual documental
intitulada provisoriamente PROJETO ATERRO,
com a produção de 100 (cem) unidades de DVD da
obra com recursos de acessibilidade para
distribuição gratuita na cidade de Florianópolis.

(48)999950206

R$190.000,00

028/17
2ª Mostra de

ED. 1911 –
28/03/17

Projeto prevê a realização da segunda edição da
Mostra Quintais Cênicos, mostra que integra o

(48)33241415

R$50.250,00

019/17
Coletivos dos
Abismos – Artes
em Movimento

021/17
Sessão Sênior
2017

ED.1899 09/03/17

ED.1899 09/03/17

Quintais Cênicos

Floripa Teatro – Festival Isnard Azevedo, onde
deverão se apresentar grupos teatrais com sede no
município de Florianópolis com espetáculos de
teatro adulto, infanto- juvenil e de rua.

ED. 1924 –
17/04/17

O projeto consiste na promoção de uma série de
eventos culturais gratuitos, apresentados sob
diversas manifestações artísticas, realizando no
ano de 2017 um evento de dois dias, 16 e 17 de
setembro na Escadaria do Rosário, TAC, Teatro da
Ubro, Largo da Alfândega, Palácio Cruz e Souza e
Célula Cultural.

(48)32049226
(48)991615102

R$199.760,00

030/17
Oficina de
Artesanato
Inclusivo- Festival
Algodão Doce

ED.1948 –
23/05/17

O projeto contempla a realização de oficinas de
artesanato inclusivo para mulheres e públicos
especiais que acontecerão em paralelo à
programação do FESTIVAL DE ARTESANATO
ALGODÃO DOCE, nos dias 09 a 12 de agosto de
2017, no Centrosul, em Florianópolis (SC). O
festival tem em sua programação exposições de
artes, feira de artesanato e a realização de 7
(SETE) OFICINAS GRATUITAS PARA PÚBLICO
ESPECIAL: deficientes intelectuais e/ou físicos e
mulheres de baixa renda de áreas de risco social do
município de Florianópolis. O acesso à feira é feito
com cobrança de ingressos, porém as oficinas
objeto deste projeto serão de acesso gratuito ao
público beneficiado.

(48)32587577
(48)999676754

R$85.000,00

031/17
Presépio – O
Centro do Natal

ED.1948 –
23/05/17

O projeto prevê a execução do presépio de natal. A
obra é de autoria do artista plástico Jone Cezar de
Araujo que criará e confeccionará o Presépio
Natural e Artesanal da Praça XV de Novembro em

(48)32330084
(48)996335949

R$59.953,00

029/17
Maratona Cultural

seu atelier atualmente localizado em Urubici/SC.
(48)99961.9007
(48)3223.0913

034/17
Isso é um bicho!
- Bicho, vírgula

ED.1924 –
17/04/17

Exposição de obras do artista Walmor Corrêa, com
lançamento de catalogo e realização de quatro
palestras.

035/17
Apesar do Mundo

ED.1924 –
17/04/17

Exposição de obras da artista plástica Juliana
Hoffmann, com lançamento de catalogo e
realização de palestras.

(48)3223.0913
(48)99961.9007

R$78.020,00

ED.1924 –
17/04/17

O projeto propõem a realização de uma
apresentação da Orquestra de Choro Campeche
em 10(dez) escolas públicas municipais de
Florianópolis, totalizando 10(dez) apresentações
musicais no projeto.Também serão realizadas
7(sete) oficinas em cada escola, totalizando
70(setenta) oficinas no projeto. Tais oficinas serão
6(seis) sobre os instrumentos utilizados no choro e
ainda uma oficina sobre a história do choro.

(48)33714777
(48)999524777

R$138.76000

038/17
Conserto Nas
Comunicades

ED.1924 –
17/04/17

Estima-se realizar 10 (dez) concertos gratuitos nas
comunidades de Florianópolis com a Orquestra
Unisul sob a regência do maestro Patrick
Cavalheiro. A quantidade está diretamente
vinculada ao montante de recursos financeiros
aportados ao projeto. Os concertos serão
temáticos, dentre: “As Quatro Estações”, “Valsas e
Polcas”, “Tributo Chiquinha Gonzaga”, “Música de
Câmara” e “Momento Mozart”.

(48)33340921
(48)999236176

R$200.000,00

039/17
Família no Circo

ED.1924 –
17/04/17

O projeto tem como proposta a realização de 15
apresentações gratuitas de grupos teatrais de
Florianópolis, nas tardes de domingo no circo
Dna. Bilica

(48)991047214

R$110.400,00

037/17
Tocando a História
do Choro

R$106.534,00

ED.1948 –
23/05/17

Espetáculo de Ballet de Repertório em dois
atos. Para esta montagem de La Filie mal gardée
são convidados o maltre e bailarino cubano Luis
Ruben Gonzalez, parceiro da Arte.Dança desde
2011 , para montar e dirigir a peça e os
bailarinos Maria Lucia Segalin e Breno
Biitencourt, que dançam no Teatro de Essen, na
Alemanha.

(48)38799978
(48)998663959

R$139.640,00

043/17
O Segredo da
Feiticeira

ED1966 –
20/06/17

o livro de literatura infantojuvenil O Segredo da
Feiticeira, de autoria de Patrícia Carpes, com
ilustrações de Beatriz Rohrig é uma obra literária
para encantar crianças e jovens em torno de temas
sobre a cultura local, do patrimônio cultural, da
identidade da Ilha de Santa Catarina e do litoral do
estado, e, a partir disso, contribuir com a formação
de leitores.

(48)996714378

R$36.410,00

045/17
Cássio Moura- CD
vol 2

ED.1924 –
17/04/17

O projeto pretende realizar o registro fotográfico
de composições instrumentais autorais inéditas
do violonista e guitarrista Cássio Moura e
produzir 1000 cópias em CDs.

(48)32322322
(48)996021948

R$96.060,00

ED. 1966 –
20/06/17

O projeto tem a finalidade de resgatar e
impulsionar o carnaval de rua de Florianópolis,
congregando foliões e entidades carnavalescas,
sem distinção, numa grande festa popular

(48)999289604

R$181.560,00

ED. 1966 –
20/06/17

o projeto prevê o lançamento de 01 CD,
contendo 15 músicas, com 1.000 copias, a ser
distribuído em escolas de música e para o
público em geral, com um show de lançamento
em teatro local.

(48)33381000
(48)996153756

R$89.400,00

041/17
La Fílle Mal Gardeé

046/17
Berbigão do Boca –
Carnaval 2018
047/17
Grupo Capuchon
Pioneiros da da
Música Autoral de
Fpolis

050/17
Orquestra sinfônica
de Florianópolis –
Orquestra Escola

ED. 1966 –
20/06/17

Realizar 4 concertos didáticos da orquestra
escola e 3 concertos da Orquestra Sinfonica de
Florianópolis sob a regência do Maestro Carlos
Alberto Angioletti Vieira e criar 54 bolsas para
estudantes de música por um período de 7
meses e formar com eles uma orquestra escola

051/17
Gravação do álbum
de estreia “Via
Várzea” da
Orquestra
Manancial da
Alvorada

ED.1948 –
23/05/17

O projeto prevê a gravação do álbum “Via Várzea” e
prensagem de 1000 cópias, além de show de
lançamento

(48)30243731
(48)999536072

R$52.200,00

052/17
Música SC

ED. 1966 –
20/06/17

O Projeto irá promover diversas ações culturais
como: o 1º Encontro de Música, o Festival Música
SC, o Music Game Challenge, as oficinas de
música além dos shows musicais.

(48)991904059

R$173.530,00

ED. 1966 –
20/06/17

O projeto prevê a edição e impressão de 200
exemplares do livro infantil “A Festa do
Gambá”para distribuição em escolas municipais
e a realização de oficinas de arte e criação
literária nas escolas municipais

(48)32622298
(48)991012774

R$8.554,50

ED. 1966 –
20/06/17

O Projeto prevê durante a comemoração do Dia
Nacional da Conciência Negra ,um evento de
premiação, totalmente gratuito, com troféu
intitulado Cruz e Souza, para todas as idades e
classes sem distinção e
apresentação do
cantor Jorge Aragão no palco principal no Largo

(48)984218748

R$199.970,00

056/17
Livro Infantil “A
Festa do Gambá e
Oficinas de Arte e
Criação Literária
em Escolas
Municipais
057/17
Negros em
Desterro

(48)999811662

R$194.100,00

da Catedral e no palácio Cruz e Souza
apresentações musicais com artistas locais
entre outras atrações.

ED. 1966 –
20/06/17

O Projeto propõe a realização de 2
apresentações de “Protocolo Elefante”, Projeto
selecionado do Rumos Itaú Cultural, vencedor
do Prêmio FUNARTE de Dança Klauss Vianna e
do Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo a
Cultura de SC. “Protocolo Elefante” teve sua
pré-estreia no Auditório do Ibirapuera em
agosto de 2016, seguida de 2 apresentações de
estreia em novembro de 2016 no SESC
Consolação em São Paulo, 6 ensaios abertos a
instituições de ensino; viabilizando o acesso à
pesquisa de forma didática e fortalecendo o
entendimento sobre o trabalho profissional
dasdiversas funções técnicas e artísticas de
uma Cia de Dança participando da rotina do
Grupo Cena 11.

(48)999729929

R$42.350,00

061/17
Personagens da
Vida Real

ED. 1966 –
20/06/17

O objetivo do projeto é fazer o resgate da história
de vida de artistas de diversas áreas da Cultura
Florianopolitana que não conquistaram o estrelado
e o sucesso. Através de reportagens e imagens
essas histórias serão contadas, mostrando o lado
humano, de pessoas que, apesar do quase
anonimato, contribuem para a construção da cultura
local.

(48)37336977
(48)999228133

R$99.376,20

063/17
Editorando a
Memória da

ED. 1966 –
20/06/17

O projeto: EDITORANDO A MEMÓRIA DA
CIDADE: A Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos, três séculos de história na Ilha de Santa

(48)999109928

R$60.967,55

060/17
Grupo Cena 11 –
Protocolo Elefante

Catarina propõe editar um livro sobre a história da
Irmandade do Senhor dos Passos de Florianópolis,
Santa Catarina. Uma das Irmandades mais antigas
do Brasil, fundada em 1765.

Cidade: A
Irmandade do
Senhor Jesus dos
Passos, três
séculos de história
na ilha de sc
078/17
CD Momentum

054/17
DVD Marley in
Camerata

059/17
Prata da Casa –
Dazaranha e
Camerata

O Projeto prevê realizar o registro fotográfico de
obras autorais inéditas do compositor,
arranjador e pianista Luiz Gustavo Zago e
produção de 1000 cópias de CDs.

(48)33049895
(48)991089973

R$191.195,00

ED. 1978 06/07/17

O Projeto prevê a prensagem de 1.000 DVDs e
Show em homenagem ao maior ícone da cultura
jamaicana, o cantor e compositor Bob Marley.
Além
dos
20
músicos
da
Camerata
Florianópolis, regida pelo maestro Jeferson
Della Rocca, participam do DVD os integrantes
da banda (Mauro Branco, Jaime Batista,
Fernando Morrison, Cahue Carvalho e Diego
Butch) e os vocalistas convidados Gabriel
Melloy e NizioJr. Os arranjos musicais foram
elaborados pelo compositor AlbertoHeller, que
também participa ao piano,trazendo para o
mundo da música clássica esse estilo que é tão
marginalizado.

(48)32332324
(48)991498162

R$ 200.00,00

ED. 1978 06/07/17

O Projeto prevê gravação do DVD acústico
intitulado “Prata da Casa - Dazaranha & Camerata
–”, com a banda Dazaranha e a Camerata
Florianópolis nos dias 27 e 28 de setembro, no
Teatro Ademir Rosa – CIC, com entrada gratuita e
aberta ao público.

(48)32049227
(48)999710033

R$199.820,00

ED. 1966 –
20/06/17

064/17
Pescadores de
Cultura:
Construindo o
Fortalecimento
Cultural de
Crianças e
Adolescentes do
Distrito de Santo
Antônio de Lisboa

ED. 1978 06/07/17

O projeto prevê a integração sociocultural de
crianças e adolescentes no território de Santo
Antônio
de
Lisboa
com
vistas
ao
empoderamento cultural e a promoção da saúde
infantil na região

(48)32351183
(48)999717762

R$ 55.200,00

065/17
Oficinas Musicais e
Empreendedorismo

ED. 1978 06/07/17

Realização de oficinas de música e
empreendedorismo, debate e pocket-shows,
ações com intuito de impulsionar a carreira de
músicos locais e convidados. Serão, por tanto: 11 oficinas musicais; - 02 oficinas de
empreendedorismo musical; - 01 debate; - 10
Pocket-shows (Itinerantes), onde 05 destes
serão realizados em escolas públicas de
Florianópolis.

(48)996795558

R$ 183.593,60

067/17
Amaro Seixas
Neto, Uma
Biografia

ED. 1978 06/07/17

(48)38790825
(48)999248268

R$ 62.590,00

(48)996714378

R$ 46.000,00

070/17
Bruxas do Mar

ED. 1978 06/07/17

O projeto prevê a produção e publicação de
biografia sobre o escritor, jornalista e intelectual
Amaro Seixa Neto.
O projeto é sobre a terceira obra de literatura
juvenil da autora Patrícia Carpes. Uma
fascinante história sobre sereias na ilha de
Santa Catarina. Os seres lendários que
aparecem em cachoeiras na ilha de Ratones e
próximos da ponte Hercílio Luz, são contadas
em livros dos Irmãos Grimm e passam por

portais mágicos que fazem a conexão entre os
mundos dos humanos e das sereias. Quatro
jovens amigos se metem em aventuras a partir
do sitia da tia Luzia e nos levam por esse
universo de seres, lendas, lugares, misturando
folclore mundial local.

071/17
Festival
Internacional de
Sapateado –
Floripa Tap

072/17
Ilha Inovação
Sustentável

ED. 1978 06/07/17

O projeto contempla a realização da
programação gratuita do Festival Internacional
de Sapateado – Floripa TAP, em Florianópolis
(SC), que acontece anualmente na cidade e
estará em sua 9ª. edição em 2018, de 27 de abril
a 01 de maio. O festival reúne artistas e
praticantes de sapateado de todo o Brasil e do
mundo em 5 dias de festival, cuja programação
conta com apresentações artísticas em vários
locais
da
cidade,
atrações
nacionais
einternacionais, oficinas de sapateado, mostra
de dança, Jam Sessions, duelos de sapateados,
palco aberto, reunindo público total de 5.000
pessoas, sendo pelo menos 3.000 pessoas
participantes gratuitos.

ED. 1978 06/07/17

Documentário de 52 minutos, realizado em vídeo
Digital de alta definição, com narrativa
envolvente, estética e linguagem modernas,
valorizando a cultura ilhoa (o esporte, o estilo
de vida, os intelectuais ilhéus, os artistas ilhéus,
músicos,
escritores,
artistas
plásticos,
cineastas, contadores de história, grupos
folclóricos, personagens típicos da Ilha) e
apresentando a questão da sustentabilidade
através
de
depoimentos
de
técnicos,

(48)32099023
(48)999229447

(48)33746794
(48)988237953

R$ 194.530,00

R$199.370,00

empreendedores, políticos, ativistas, entre
outros ilhéus que estão fazendo acontecer.
073/17
Produção de Áudio
CD “Banda
Dialetos”

ED. 1978 06/07/17

O projeto prevê a realização, gravação,
produção e divulgação de material áudio (CD)
com 10 músicas autorais do artista Patrick Body da
banda Dialetos, com o intuito de promover e
divulgar artistas locais, produtores culturais e
residentes em Florianópolis.

074/17
Jana Goulart e
Cássio Moura CD –
Falando de Amor

ED. 1978 06/07/17

O projeto consiste em gravação de CD com 10
músicas (1.000 cópias) dos artistas Jana
Goularte e Cássio Moura.

(48)32322322
(48)996021948

R$49.150,00

ED. 1978 06/07/17

O projeto pretende realizar a gravação em estúdio
do primeiro CD do músico florianopolitano Otávio
Marcolla, no qual presta um tributo ao ícone
mundial da harmônica diatônica LIttle Walter,
produzindo.

(48)984388785

R$58.100,00

077/17
Portal do Som

ED. 1978 06/07/17

O projeto promovera oficinas na Fundação Vidal
Ramos, apresentando noções acústicas e
físicas do som, músicas didáticas, técnicas
posturais e iniciação rítmica, conceitos e
aplicações de noções básicas e intermediárias
de áudio profissional, além da criação de
arranjos, gravações e trilhas.

(48)33043533
(48)988212030

R$66.130,55

079/17
Insânia Liquaz

ED. 1978 06/07/17

O projeto pretende realizar espetáculo de dança
teatro com duração de 60 minutos, com foco na
dança de salão e que tem como tema a loucura.

(48)33337581
(48)991154645

R$200.000,00

080/17

ED. 1978 -

O projeto pretende realizar oficinas artísticas e

(48)30655520

R$94.088,08

076/17
CD Otávio Marcolla
– High
Temperature _ A
Tribute to Little
Walter

(48)32353244
(48)984717984

R$85.928,00

Rope em Arte

06/07/17

culturais
direcionadas
a
crianças
e
adolescentes, contribuindo para a formação
através do lúdico e do criativo, visando
qualificar este sujeito em formação.

ED. 1978 06/07/17

O projeto pretende trabalhar aulas de canto e
mixagem com as crianças e adolescentes da
comunidade Chico Mendes, tendo como
complemento, videoclipe da música do projeto
Geração da Chico, elaborada pelas crianças.
Desta forma, valorizando, resignificando e
enriquecendo a cultura local.

(48)999995583
(48)999215503

R$59.654,00

082/17
Rancho de
Pescadores da Ilha
de SC

ED. 2014 25/08/17

Publicar o livro “Rancho de Pescador na Ilha de
Santa Catarina”, de 128 páginas, mostrando, em
linguagem poética, como vivem e se relacionam os
pescadores dentro de um ambiente onde a
comunhão com o mar é a razão de ser de todos
eles.

(48)999626914

R$ 114.250,00

084/17
1º CLAM FLORIPA
2018

ED. 2014 25/08/17

1º CLAM FLORIPA – Circuito Latino Americano de
Dança de Salão de Florianópolis , três dias de
imersão em aulas, bailes e espetáculos no Teatro

(48)99849394

R$ 136.220,00

086/17
Livro Orquídeas
Nativas de
Florianópolis

ED. 2034 25/08/17

Impresão de livro contendo todas as orquídeas
nativas existentes e encontradas (entre 250 e 300),
descrição de cada uma, seus aspectos geográficos
e biológicos além de fotos de cada uma delas. Com
texto trilíngue (Português/Espanhol/Inglês).

(48)999145928

R$ 163.340,00

088/17
12º FITA – Festival
Internacional de
Animação

ED. 2022 06/09/17

12º FITA – Festival Internacional de Teatro de
Animação, se realizará no período entre 09 e 16 de
junho de 2017, em Florianópolis. Paralelo ao
cronograma de apresentações realizará atividades

(48)999675424

R$ 121.750,00

081/17
Sonho de Rua

formativas como oficinas, palestras, mesas de
conversas
e
exposições,
totalizando
aproximadamente 50 ações

ED.2034 –
26/09/17

O Festival exibirá cerca de 100 documentários,
animações e filmes de ficção destacados
mundialmente que, pela importância de seus
conteúdos e por suas qualidades artísticas,
contribuam para divulgar temas relacionados à
preservação da vida.

(48)996912655

R$ 179.545,00

090/17
Street Art Tour

ED. 2014 25/08/17

o projeto Street Art Tour propõe a realização e a
valorização da produção artística e cultural da Arte
Urbana e dos seus agentes representados pelo
artista Grafiteiro (writter) na cidade de Florianópolis.

(48)984669403

R$ 140.000,00

091/17
Sessões Animadas

ED. 2022 –
06/09/17

Disponibilizar sessões de cinema e oficinas, para o
público infantil de forma gratuita entre agosto de
2017 a dezembro de 2017.

(48)984669403

R$ 58.240,00

ED. 2022 06/09/17

Mostra sobre arquitetura e patrimônio cultural de
Florianópolis, dividida em quatro exposições:
Raízes
Históricas,
Arquitetura
Modernista,
Arquitetura Contemporânea e Visões do Futuro. As
exposições serão organizadas a partir de
fotografias, croquis, desenhos e maquetes,
acompanhados de textos explicativos.

(48)984669403

R$ 198.845,08

ED. 2014 25/08/17

O Projeto contempla a gravação do CD Hora Certa
com a interpretação de Felipe Coelho. Serão
realizadas uma apresentação noturna para o
lançamento do CD, no Teatro Ademir Rosa e com
1hora e trinta minutos de duração e dois recitais, no
período vespertino, no Teatro da Ubro, com

(48)999671344

R$ 77.580,00

089/17
Planeta Doc 2017/
Planeta na Escola

092/17
Exposição de Arte:
Arquitetura
Catarinense em
Quatro Tempos

097/17
Gravação e Show
do CD Hora Certa
de Felipe Coelho

duração de 50 minutos. Todas as apresentações
serão com acesso gratuito.
100/17
17ª Mostra de
Cinema Infantil de
Florianópolis

101/17
Cineclube Infantil
no Cinema do
Centro Integrado
de Cultura CIC

104/17
Gravação do CD
Beleza de Abrob
Nolê

106/17
Espetáculo Figuras
do Meu Brasil

ED. 2054 25/10/17

Mostra de cinema destinada ao público infantil e
aos realizadores do Gênero, com 25 sessões em
10 dias que acontecerão no Teatro Pedro Ivo,
cinema do CIC e mostras itinerantes em escolas
públicas.

ED. 2054 25/10/17

O Projeto prevê a realização de um Cineclube
infantil no CIC, todos os sábados à tarde durante
1 ano, alcançando em torno de 5000 pessoas. A
entrada será gratuita e acontecerá um bate-papo
após todas as sessões. A programação se dará a
partir de filmes exibidos nas Mostras de Cinema
Infantil de Florianópolis e filmes infantis inéditos
na cidade. Também serão oferecidas 12 oficinas
gratuitas de audiovisual, arte e cultura para
crianças

ED. 2043 –
09/10/17

Gravação do álbum “Beleza” do artista catarinense
Abrob Noleh, com 07 faixas inéditas , prensagem
de 2.000 cópias do CD e show de lançamento do
álbum, a ser realizado na UFSC.

ED. 2060 –
03/11/17

Apresentação de dança/musical – montagem e
produção do espetáculo “Figuras do meu Brasil” ;
será realizado no dia 28 de novembro no CIC em
Florianópolis.
Será
uma
homenagem
a
personalidades relevantes para história e cultura
brasileira, buscando fazer um tributo através da
dança, ao legado de nomes como Monteiro Lobato,

(48)999806908

(48)999806908

(48)999895065

(48)999427679

R$ 103.550,00

R$ 148.300,00

R$ 74.725,00

R$ 24.560,00

Ziraldo, Anita Garibaldi, Portinari, etc...

ED. 2043 –
09/10/17

Publicação de um livro de 128 páginas intitulado
“Ostrascoisas
do
mar”,
que
será
predominantemente fotográfico, com apoio de
textos colhidos em pesquisas, depoimentos e
entrevistas com os maricultores da ilha. Será usado
o cultivo das ostras como fonte de inspiração para
fotografias artísticas e agregará todo o processo do
cultivo na parte documental. Será uma mescla entre
imagens poéticas e registros documentais desta
atividade nas comunidades de Sambaqui/Santo
Antônio e Ribeirão da Ilha. Serão feitos ensaios
fotográficos dentro dos ranchos, com os
trabalhadores nas várias atividades deste oficio.
Como não existe ainda um livro sobre esta
atividade, só fragmentos, a intenção é juntar uma
obra documental com arte fotográfica.

(48)988129583

R$ 136.250,00

110/17
Na Catraca: Teatro
Sobre Rodas

ED. 2043 –
09/10/17

Realizar a remontagem e a circulação do
espetáculo teatral “Na Catraca” por 10 bairros e
comunidades de Florianópolis. Projeto que consiste
em realizar uma peça teatral de humor, um
monólogo, dentro de um ônibus locado para esta
finalidade estacionado em local previamente
estabelecido nos bairros citados. O artista André
Silveira faz o papel de Cleovaldo, um cobrador, e o
público ocupa os assentos e assiste.

(48)32049224

R$ 74.990,00

111/17
História do Teatro
em SC: Do Sec.
XIX ao XXI

ED. 2054 25/10/17

O projeto consiste na pesquisa e levantamento de
dados historiográficos sobre o teatro catarinense do
século XIX ao XXI resultando em um livro com dois
tomos de 454 páginas cada um.

107/17
Ostras – Coisas do
Mar

(48)999119492

R$ 95.800,00

ED. 2043 –
09/10/17

trata-se de um evento de dança que mescla
características de festival e mostra de dança,
contando várias modalidades e formatos de
apresentação bem como ações paralelas
importantes para o desenvolvimento e formação.

(48)999810809

R$ 150.100,00

ED. 2060 –
03/11/17

Realização de um documentário sobre a
comunidade Vila Aparecida / Florianópolis / SC para
“divulgar histórias de moradores, desde o mais
velho ao mais novo, contando um pouco de como
era a Vila Aparecida e como está nos dias atuais
enfatizando seu a carência de incentivos e ações
sociais propostas ao auxilio as comunidades da
capital.”

(48)984281137

R$146.150,00

117/17
Pintura Muralista
do Conto de
Francklin Cascaes
em Lateral de
Prédio

ED. 2060 –
03/11/17

Mural de aproximadamente 30X7 metros, na lateral
de prédio de 10 andares,no centro de Florianópolis,
feita pelo artista Thiago Valdi, onde terá o tema do
conto “Balanço Bruxólico” do autor Franklin
Cascaes, locada na rua Deodoro. A intenção é
pontuar mais um espaço com uma pintura muralista
contemporânea na cidade. Esta pintura terá na
base da pintura um QR code e o espectador poderá
apontar seu celular e ter acesso em tempo real a
um vídeo exclusivo de até 1 min. Esse vídeo irá dar
vida aos elementos das pinturas, enfatizando a obra
de Franklin Cascaes, e será mais um recurso
cultural e educativo.

118/17
Música na Escola
Banda de
Percussão

ED. 2060 –
03/11/17

O projeto prevê 8h semanais de aulas de música
(percussão melódica, percussão sinfônica, ensaio
de naipe, ensaio geral, marcialidade, percepção
rítmico e teoria musical) para crianças e

113/17
Dança em Cena
2018 – II Edição

115/17
Os Olhos da
Comunidade

(48)999980080

(48)999210948

R$81.271,00

R$ 192.200,00

Sinfônica Fanfild

120/17
Marambolê Cultural

122/17
Oficina de Dança
para o Carnaval
2018

123/17
Pipocas nas
Comunidades –
Ano IV

adolescentes de 07 a 17 anos do Bairro Carianos,
com o objetivo de formar uma Banda de Percussão
Sinfônica. O projeto também prevê a apresentação
da Banda em espaços públicos da cidade.

ED. 2060 –
03/11/17

O projeto Marambolé Cultural visa democratizar a
cultura, levando apresentações culturais (teatro e
boi de mamão) e oficinas de percussão aos
sábados pela manhã, em 13 bairros de
Florianópolis, nos espaços onde acontecem as
feiras de artesanato. O projeto tem previsão para
acontecer de novembro a março de 2018.

ED. 2054 25/10/17

Realização de oficinas de danças abertas á
comunidade com os seguintes temas: Mestre sala e
porta bandeira – comissão de frente e ala
coreografada, objetivando a inserção de novos
integrantes e aperfeiçoando os componentes que
já fazem parte da escola, resultando no desfile para
o carnaval de 2018. O projeto irá contemplar
também as fantasias para o carnaval, por tratar-se
de uma comunidade carente, sendo que as
fantasias e acessórios serão confeccionadas por
costureiras da própria comunidade do Morro do
Mocotó.

ED. 2043 –
09/10/17

Continuidade do projeto iniciado em 2017, voltado
a promover a inclusão cultural de crianças
economicamente desfavorecidas, por meio de
acesso a sessões de cinema, com exibições de
filmes pedagógicos e debates orientados em 10
centros comunitários e instituições filantrópicas
que atendam crianças. Será exibido também um

(48)991301313

(48)999108414

(48)32391300

R$ 124.750,00

R$ 120.218,00

R$138.400,00

filme no Cinesystem do Shopping Iguatemi, 200
crianças serão transportadas, acompanhadas,
acolhidas e assistirão à sessão com direito a
pipoca.

124/17
Recitais de Natal

125/17
Manual do
Proponente LIC –
Lei de Incentivo à
Cultura 3659/91

ED. 2043 –
09/10/17

O Projeto prevê a realização de cinco
apresentações musicais no mês de dezembro –
recital natalino (concerto de música vocal e
instrumental) apresentado pela banda da PMSC
com intuito de fortalecer as tradições natalinas.
Serão realizados nos bairros do Campeche,
Ingleses, Parque de Coqueiros, Calçadão da Felipe
Schmidt, Praça Getulio Vargas e Quartel Geral da
PMSC.

ED. 2054 25/10/17

Publicação de 5 (cinco) mil exemplares intitulado
“Manual do Proponente LIC - Lei Municipal de
Incentivo à cultura nº 3659/91” . Serão distribuídos
em pontos de cultura, faculdades, bibliotecas,
conselho de cultura e comunidade em geral.

(48)21070200

(48)999162719

R$144.300,00

R$49.360,00

