
VITRINE DE PROJETOS DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA 2018  
 

070/18 – LIVRO 

MARIPOSA NEGRA 

ED.2259 – 23/08/18  
Publicação do livro Mariposa Negra, inspirado na 
história da colonização açoriana. A história se passa 
em meados do século XVIII, com personagem 
principal vindo do de uma ilha do Arquipélago dos 
Açores, em uma trama repleta de mistério com lendas 
de bruxas na ilha de SC. 

(48)999120531 
 

R$15.550,00 

072/18 – FLORIPA 

INSTRUMENTAL 
ED.2259 – 23/08/18 Realização de um Festival de Música instrumental 

realizado a nove anos no Ribeirão da Ilha com 3 dias 
de shows, jam sessions, com artistas nacionais e 
entrada gratuita. 

(48)32373606 R$98.000,00 

073/18 – 
NASCIMENTO NA ILHA TROPICAL 

ED.2259 – 23/08/18 Confecção e exposição do presépio de natal nos 
meses de novembro e dezembro na praça XV de 
novembro centro de Florianópolis. 

(48)996335949 R$61.900,00 

074/18 – TANGOS E 

VALSAS 
ED.2259 – 23/08/18 Realização dois recitais didáticos para estudantes e 

dois recitais noturnos de piano com Alexandre Dietrich 
interpretando Tangos e Valsas com a performance de 
bailarinos. 

(48)988295121 R$63.300,00 

077/18 – CASPAR 

ERICH STEMMER 

ED.2250 – 10/08/18 Documentário biográfico, média metragem de 52 
minutos em vídeo digital e alta definição sobre a vida 
de Caspar Erich Stemmer – Reitor UFSC, cujo 
objetivo é registrar e disseminar seu legado. 

(48)988237953 R$199.200,00 

078/18 – FEIRA 

MÁGICA 

ED.2259 – 23/08/18 O projeto consiste em realização de 16 apresentações 
dos espetáculos “Moleza Leveza na Terra das Ilusões” 
e “Mágica nos Trópicos”, com uma proposta de 
resgate da tradição da mágica em diferentes espaços 
das feiras livres da cidade de Florianópolis. 

(48)996585117 
 

R$40.000,00 

079/18 – CURTA 

COM A CLAUDETY 
ED.2259 – 23/08/18 Apresentação da personagem manezinha Claudety 

em lares de idosos de Florianópolis e no final será 
produzido um curta metragem das atividades que 
forem desenvolvidas. Serão 8 apresentações em 05 
asilos do município. 

(48)999529944 
 

R$135.252,00 

083/18 – CIRCUITO 

CULTURAL TECNOLÓGICO 
ED.2267 – 04/09/18 O Projeto propõe a realização do Circuito Cultural 

Tecnológico (CcT) com estações de realidade virtual 
para visitação de museus e apreciação de show e 
concertos e quatro exposições de artistas 
selecionados por meio de edital. Sem outros aportes 
financeiros o Projeto tem previsão de inicio em 
01/12/2018 e termino em 31/01/2020. 

(48)991800550 R$189.900,00 



084/18 – HOJE É DIA 

DE JAZZ BÊBE 
ED.2267 – 04/09/18 Realizar 05 edições vespertina do evento itinerante e 

um Festival que contemplará 2 dias de atividades de 
música direcionado para a família e o público em 
geral. 

(48)984144402 R$196.800,00 

085/18 – 2° CLAM 

FLORIPA – CIRCUITO LATINO 
AMERICANO DE DANÇA DE 
FPOLIS 

ED.2250 – 10/08/18 O projeto se trata da realização de encontro de 
estudantes e profissionais da dança de salão através 
de ritmos latinos com apresentações, espetáculos e 
workshops (cursos) no TAC e Hotel Magestic 

(48)984039394 R$142.320,00 

086-18 – 10° PRÊMIO 

DESTERRO – FESTIVAL DE DANÇA 
DE FPOLIS 

ED.2250 – 10/08/18 O projeto se trata da realização da 10ª edição 
do Prêmio Desterro- Festival de Dança de 
Florianópolis, com 1 encontro de dança no 
modelo avaliativo e 8 cursos com profissionais 
renomados  para um intercâmbio de novas 
práticas, um fórum e uma palestra abertos ao 
público em geral. 

(48)984039399 R$179.035,00 

088/18 – SE NÃO 

AGORA QUANDO? 

ED.2250 – 10/08/18 O projeto contempla a montagem, produção e estréia 
de um espetáculo de dança contemporânea e 
sapateado com música ao vivo, levantando a temática 
da igualdade de gênero, a situação da mulher na 
sociedade atual e o feminismo diante da sociedade 
machista consolidada. A previsão de execução do 
projeto é de 01/09/2018 a 01/02/2019. Estréia 
realizada em Florianópolis, com entrada gratuita aos 
espectadores. Ao final do espetáculo, será aberto um 
debate mediado por uma ativista feminista, com o 
intuito de estabelecer um espaço de troca, reflexão e 
discussão entre artistas e platéia referente ao tema 
abordado. 

(48)999229447 R$160.000,00 

090/18 – CURTA 

HUMOR AZUL 

ED.2267 – 04/09/18 O Projeto propõe a produção do curta metragem com 
duração de aproximadamente 15 minutos, em técnico 
Cut Out, com captação e finalização em vídeo digital 
HD, que adapta do livro de historias em quadrinhos 
“Humor Azul O Lado Engraçado do Autismo”, escrito e 
ilustrado por Rodrigo Tramonte. Sem outros aportes 
financeiros o Projeto tem previsão de inicio em 
03/09/2018 e termino em 01/02/2019. 

(48)32391300 
 

R$199.960,00 

093/18 – 
COMPANHIA DA  DANÇA LÁPIS 
DE CEDA: SERÁ QUE É DE ÉTER 

ED.2267 – 04/09/18 O projeto contempla a realização de 2 apresentações 
do espetáculo “Será que é de Éter” – da Cia Lápis de 
Seda, executadas em uma mesma data sendo, uma 
apresentação a tarde para escolas públicas municipais 
e associações que trabalham com pessoas com 
deficiência em Florianópolis, e outra a noite aberta ao 
público em geral. Ambas as apresentações são 

(48)991776003 
 

R$128.000,00 



gratuitas e serão executadas no teatro Pedro Ivo em 
Florianópolis. O prazo de execução é de 5 meses e 
abrange além das apresentações, as seguintes 
atividades: ensaios do espetáculo duas vezes por  
semana, aulas de dança e expressão corporal 2 horas 
por semana, aulas de interpretação 1 hora por 
semana, aula de musicalização 1 hora por semana e 3 
ensaios dos músicos pré-espetáculo. 

095/18 – CONFRA 

“ILHA DO BLUES” 
ED.2275 – 17/09/18 Realização de concertos e workshops com artistas do 

gênero blues e profissionais do mercado da música. (48)996127967 R$ 78.400,00 

097/18 – FESTIVAL 

DE CULTURA E 
SUSTENTABILIDADE 

ED.2267 – 04/09/18 O Projeto propõe a realização do Festival de Cultura e 
Sustentabilidade com o objetivo de proporcionar, 
gratuitamente, aos turistas e moradores do Norte e 
Leste da Ilha diversas atrações e dinâmicas 
educativas e culturais propiciando diversas fontes de 
informação, lazer e saúde. Pretende contribuir no 
fomento para o comercio de artesãos e artistas 
regionais. Sem outros aportes financeiros o Projeto 
tem previsão de início em 13/08/2018 e término em 
09/11/2018. 

(48)996313499 
 

R$ 52.080,00 

098/18 – 
ORQUESTRA DO CASTELO DE 
SCHMBRUNN AUSTRIA EM 
FPOLIS 

ED.2250 – 10/08/18 Apresentação da Orquestra do Castelo de 
SCHOMBRUNN da Áustria no Maciço do Morro da 
Cruz. Uma grandiosa apresentação que irá contemplar 
15 (quinze) comunidades no entorno do Maciço do 
Morro da Cruz. 

(48)984051906 R$ 200.000,00 

099/18 – 
FLORIANÓPOLIS PARA 
CRIANÇAS – DEZ 
ROTEIROS A PÉ PELA 
CAPITAL 

ED.2304 – 29/10/18 O projeto visa preparar um guia digital destinado a 
crianças com dez roteiros de passeios a pé, 
acompanhados de um adulto, para que possam 
conhecer a cidade de Florianópolis com abordagem 
nos temas: Arquitetura, Museus, Arqueologia, 
Fortificações e Natureza, compreendendo várias 
regiões da capital. O guia irá conter: mapas, 
indicações de trajetos, fotografias, textos explicativos 
dos locais de interesse para observação destacando a 
cultura imaterial. O guia digital será disponibilizado em 
sites de interesse da capital e disponibilização de link 
em QR Code para os doares. 

(48)999602311 R$ 35.000,00 

100/18 – 
PINTANDO MÚSICA 

ED.2313 – 12/11/18 O Projeto pretende desenvolver um Aplicativo em 
Realidade Virtual para o hardware HTCan VIVE como 
material de apoio pedagógico para o desenvolvimento 
da percepção e a educação musical por meio de 
recursos tecnológicos. 
Sem outros aportes financeiros o Projeto tem previsão 

(48)999318188 
 

R$ 50.000,00 



de inicio em 15/01/2019 e termino em 15/10/2019. 

102/18 – 
BERBIGÃO DO BOCA – 
CARNAVAL 2019 

ED.2304 – 29/10/18 Berbigão do Boca são 12 horas de festa que 
acontece sempre na sexta-feira que antecede uma 
semana do início do carnaval em Florianópolis. Ela 
é realizada no Largo da Alfândega e ao entorno do 
Mercado Público. Trata-se de um evento voltado a 
população que reúne componentes culturais e 
folclóricos ao espírito carnavalesco ilhéu. As 
camisetas são em sua maioria distribuídas 
gratuitamente aos participantes do evento. São 
distribuídos também cerca de 5000 copos do caldo 
de berbigão. O Berbigão do Boca em 2019 
comemora seus 27 anos de festa. Previsão de 
execução do projeto: 01/11/2018 a 31/05/2019. 

(48)999817409 R$ 173.580,00 

103/18 – 
CONTINENTE DA ILHA DE 
SC 

ED.2292 – 10/10/18 O projeto refere-se à concepção de um livro 
fotográfico contendo 100 páginas, que tem como 
intuito promover conhecimento e cultura por meio 
da análise de fotografias em conjunto com poesias 
sobre os bairros da região continental da ilha de 
Santa Catarina. O projeto proporcionará aos 
professores da rede municipal da região, alunos e 
comunidade, uma imersão no patrimônio artístico, 
promovendo o resgate da memória e dos 
conhecimentos expressos na produção cultural dos 
espaços urbanos. Serão publicados 1000 
exemplares no total. Período de realização: 
01/11/2018 a 31/12/2019. 

(48)999621530 
 

R$ 32.762,00 

106/18 – TEATRO 

ESCOLA 

ED.2292 – 10/10/18 Realizar 8 (oito) apresentações culturais do 
espetáculo de  teatro infantil Chapeuzinho Vermelho, 
uma releitura da peça original adaptada para aos dias 
atuais,  com uma abordagem voltada à nossa cultura e 
a preservação do meio ambiente produzida pelo 
diretor de teatro – Marcello Serra, destinado a 
crianças de escolas publicas. Alem das apresentações 
haverá uma conversa com o elenco e um tour pelos 
bastidores do teatro. 

(48)984039399 R$ 109.322,00 

107/18 – 5ª 

MOSTRA DE CORAIS DE 
FLORIANÓPOLIS 

ED.2292 – 10/10/18 Realizar a 5ª Mostra de Corais de Fpolis, como evento 
não competitivo, com a participação de 40 corais 
locais com aproximadamente 1 mil integrantes, entre 
coralistas, regentes e assistentes, bem como o público 
com previsão de mais de 1300 espectadores, entre 
eles estudantes de musica,familiares e amigos. 

(48)984039399 R$ 131.028,00 

108/18 – A NOITE ED.2292 – 10/10/18 Realizar a 18ª Mostra de Dança Infantil de 
Florianópolis com as apresentações de dança, com (48)984039394 R$ 162.748,00 



É UMA CRIANÇA – 18ª 
MOSTRA DE DANÇA 
INFANTIL DE FPOLIS 

caráter não avaliativo, com bailarinos de 3 a 14 anos. 
Faz parte da programação do projeto a Mostra 
Paralela que oferece apresentações 
interativas de dança às crianças que se encontram 
internadas no Hospital Infantil Joana 
de Gusmão. 

(48)984039394 

 

109/18 – RECITAIS 

DE NATAL 

ED.2292 – 10/10/18 Realização de 5 (cinco) apresentações musicais - 
recitais (concerto de música vocal e instrumental) com 
o intuito de levar cultura, música e lazer para todas as 
comunidades inseridas neste contexto por meio da lei 
Municipal de Incentivo à Cultura. 
No mês de dezembro serão realizadas 5 (cinco) 
recitais nos seguintes bairros: 01/Dez - Parque de 
Coqueiros; 04/Dez – Ticen - Centro de Florianópolis; 
09/Dez – Trapiche da Beira Mar Norte; 
12/Dez – Praça Nossa Senhora de Fátima – Estreito; 
18/Dez – Praça Getúlio Vargas/QCG PMSC e a 
tradicional iluminação e apresentação de natal no 
Quartel do Comando-Geral da PMSC, um dos 
principais pontos históricos da Capital e mais uma 
comunidades, desta vez do sul da ilha a ser 
contemplada (Campeche, Armação ou Ribeirão) 

(48)21070200 

 
R$ 178.199,00 

113/18 – NOS 

TEMPOS DE VINDITA – 
FLORIPA NA DEC. DE 20 

ED.2292 – 10/10/18 O Projeto propõe a produção de um filme 
documentário, de 52 minutos, no formato digital 
abordando aspectos culturais, sociais e históricos da 
cidade de Florianópolis na década de 20. Com outros 
aportes financeiros o Projeto tem previsão de inicio em 
01/02/2019 e termino em 30/09/2019. 

(48)999723898 
 

R$ 123.282,07 

117/18 - SOM ED.2304 – 29/10/18 O projeto refere-se à pesquisa, produção e 
apresentação de um espetáculo de dança da 
Arte.Dança com duração aproximada de 70 min. 
Serão realizadas duas apresentações no Teatro 
Ademir Rosa em Florianópolis. Período de 
realização: 08/110/2018 a 18/02/2019. 

 

(48)999822398 
 

R$ 65.475,00 

119/18 - BOÊMIA ED.2317 – 19/11/18 Realizar 5 (cinco) oficinas de Arte e Cultura 
abrangendo a musicalidade, produção cultural e teatro 
nas comunidades de vulnerabilidade social e 
econômica e 3 apresentações culturais a definir 
juntamente Com a FCFFC.  
 

(48)996595611 
 

R$ 92.600,00 

121/18 – 
WALMOR CORREA – 

ED.2292 – 10/10/18 O projeto trata-se da Exposição Retrospectiva do 
artista plástico catarinense Walmor Corrêa que será 
realizado no Museu de Arte de Santa Catarina – 
MASC. A exposição individual irá reunir as principais 

(48)984144402 R$ 196.700,00 



RETROSPECTIVA obras e séries distribuídas em 5 espaços no MASC 
sendo a maior exposição da carreira do artista 
realizada em Santa Catarina. 

 

122/18 – O ÍNDIO 

E A ÁRVORE 
ED.2317 – 19/11/18 Realização de filme curta-metragem em animação de 

7 minutos, através de técnica de computação gráfica 
2D, com finalização em HD. Para ser exibido em 
mostras, festivais nacionais e internacionais, TVs 
abertas, públicas e comunitárias, todas as exibições 
serão gratuitas. 

(48)991163411 
 

R$ 139.350,00 

123/18 – GRUPO 

DE DANÇA IGK DANCE – 
ANO 3 

ED.2304 – 29/10/18 O projeto tem como propósito dar continuidade as 
atividades realizadas no Grupo IGK Dance que 
desenvolve um trabalho direcionado para crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social, econômica e/ou cultural desde 2013. O 
grupo será composto por 20 crianças e 
adolescentes que participam do Programa: 
“Campeões da Vida”, no núcleo Itacorubi em 
Florianópolis. As ações previstas são: a realização 
de ensaios com um profissional da área das danças 
urbanas para a criação de coreografias, e em 
seguida, proporcionar a inserção deste grupo em 4 
festivais na grande Florianópolis e 2 fora da grande 
Florianópolis, e a participação dos integrantes em 
um curso de capacitação na área da dança. 
Período de realização: 01/03/2019 a 31/01/2020. 

 

(48)991676115 
 

R$ 74.182,00 

126/18 – 
DOMINGO É DIA DE 
TEATRO 2019 

ED.2317 – 19/11/18 Mostra de teatro infantil permanente, que contará com 
71 apresentações ao longo do ano, sendo 47 abertas 
ao público e outras 24 realizadas em creches 
municipais de Florianópolis e/ou instituições 
comunitárias. 

(48)999874657 R$ 199.993,70 

127/18 – DANÇA 

EM CENA 2019 
ED.2317 – 19/11/18 As principais ações do projeto são: Mostra Dança 

em Cena no Floripa Shopping, Celebra – Cias em 
Destaque no Teatro Pedro Ivo, Baile Arena – 
Espetáculo Interativo no Teatro Pedro Ivo, 
Workshops na Cenarium Escola de Dança e 
Residência Artística no Conselho Comunitário do 
Saco Grande – COMOSG. Período de realização: 
01/11/2018 a 31/12/2019. 

(48)999810809 R$ 199.937,00 

128/18 -
CAMERATA FPOLIS – 
TEMPORADA 2019 

ED.2292 – 10/10/18  
Realizar concertos/espetáculos com a Camerata 
Florianópolis e músicos convidados em teatro, igrejas 

e palco ao ar livre em Florianópolis. 

(48)991151087 
 

R$ 200.000,00 



130/18 – FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE 
SAPATEADO – FLORIPA 
TAP 

ED.2292 – 10/10/18 O projeto contempla a realização da programação 
gratuita do Festival Internacional de Sapateado 
Floripa TAP, que acontece anualmente em 
Florianópolis. Em 2019 realizará sua 10ª edição. O 
projeto consta em sua programação: 
Palco Paralelo (5 dias no Jurerê Open Shopping)) – 
com mostra de dança, apresentações artísticas, 
cutting contest (duelo de sapateadores). 
Jam Sessions – apresentações de sapateadores 
com improviso e participação de músicos locais. 
oficinas de sapateado – no SESC Cacupé. Oficina 
especial para surdos. ação social – apresentações 
artísticas na CEDEP. 
Período de realização do projeto: 01/01/2019 a 
01/06/2019. 

(48)999229447 
 

R$ 195.000,00 

133/18 – MOSTRA 

DE CINEMA INFANTIL DE 
FLORIANÓPOLIS 

ED.2313 – 12/11/18 Projeto de continuidade que propõe uma Mostra 
competitiva de curtas nacionais, pré-estreia de longas-
metragens nacionais, assim como exibição de longas 
e curtas estrangeiros. A ação inclui filmes, mostras, 
competitivas, encontros, debates, oficinas e atividades 
itinerantes em bairros e instituições e, paralelamente 
atividades para adultos com o Encontro Nacional do 
Cinema Infantil e do Fórum de Cinema e Educação. 
Com outros aportes financeiros o Projeto tem previsão 
de inicio em 10/12/2018 e termino em 10/10/2019 

(48)999806908 
 

R$ 192.000,00 

134/18 – CURTA O 

PARQUE 
ED.2313 – 12/11/18 Projeto propõe uma programação cultural das mais 

diversas vertentes culturais como intuito de promover 
a ocupação e espaço publico da cidade de 
Florianópolis. Sem outros aportes financeiros o Projeto 
tem previsão de inicio em 01/11/2018 e termino em 
30/06/2019. 

(48)999816887 

 
R$ 199.880,00 

138/18 – 
EXPERIMENTO 
GARAPUVU 

ED.2313 – 12/11/18 O Projeto propõe a produção de um festival de bandas 
brasileiras da cena atual em locais públicos do centro 
de Florianópolis. Sem outros aportes financeiros o 
Projeto tem previsão de inicio em 01/12/2018 e 
termino em 18/06/2019. 

(48)997934991 

 
R$ 195.250,37 

141/18 – FLORIPA 

JAZZ FESTIVAL 
ED.2333 – 11/12/18 O Floripa Jazz Festival é um evento que tem como 

objetivo popularizar e democratizar o acesso do 
público em geral a um estilo musical que sempre foi 
restrito a pequenos espaços. A proposta do projeto 
apresentado é inserir o festival e sua programação no 
cotidiano dos moradores e turistas, com shows 
gratuitos em locais como o Palácio Cruz e Souza, a 
UDESC, UFSC e o Teatro Álvaro de Carvalho. Estão 
previstas 37 apresentações distribuídas em vários 

(48) 996585117 R$ 196.470,00 



palcos da cidade no período de 13 a 19 de maio, 
sendo 19 apresentações totalmente gratuitas.  O 
Festival proporciona um espaço de grande projeção 
da produção local, além da interação com outras 
grandes bandas e grupos nacionais e internacionais. 

143/18 – 
CIRCUITO CATARINENSE 
DE QUADRINHOS 

ED.2348 – 27/12/18 Terceira edição do Circuito Catarinense de 
Quadrinhos, que é um festival de quadrinhos com 
diversas atividades gratuitas, como oficinas, cinema, 
palestras, exposições, com distribuição de revistas ao 
fim do evento e convidados de renome na área dos 
HQs. O evento acontecerá entre setembro e 
novembro de 2019, data não definida ainda. São 9 
dias de duração. Período pretendido é de 05 a 13 de 
outubro. É feito já de comum acordo no Shopping 
Beira mar. Durante estes dias o evento contará com 
autores brasileiros de destaque nacional e 
internacional, cartunistas, chargistas, ilustradores, 
roteiristas, desenhistas, pesquisadores, professores e 
editores. Uma das principais atrações é a feira de arte 
no mundo do HQ. Além de todas as informações 
trocadas entre todos os setores e pessoas que se 
interessam por este tema, formando assim uma rede 
internacional. 

(48)991165636 
 
 

R$ 188.310,00 

144/18 – 
ORQUESTRA DE BATERIAS 

ED.2332 – 10/12/18 O projeto prevê a realização da 7ª edição do evento 
“Orquestra de Baterias”, no dia 18 de agosto de 2019 
no Largo da Catedral Metropolitana Nossa Senhora do 
Desterro. Os participantes se inscrevem de forma 
gratuita por uma plataforma eletrônica, disponibilizada 
no Google. O repertório, composto por clássicos do 
rock, é selecionado por Alexei Leão e ensaiado pelos 
participantes através das redes sociais. Como produto 
complementar, está prevista a realização de 03 
oficinas gratuitas de iniciação à bateria para crianças e 
adolescentes. As oficinas serão ministradas por Rafael 
Bastos e Richard Bondan, na escola de música Rafael 

Bastos. 

(48)991615102 

 
R$ 75.550,00 

146/18 – MUSEUS 

VIRTUAIS 

ED.2333 – 10/12/18 Projeto que propõe a realização de 60 
(sessenta) visitas guiadas com um arte 
educador a museus virtuais do Google Art 
Projetc. O Projeto tem previsão de inicio em 
04/02/2019 e termino em 04/12/2019. 

(48) 32049226 R$ 98.810,00 

151/18 – KAKO DE ED.2333 – 11/12/18 O projeto consiste na realização de uma apresentação 
musical totalmente gratuita para a comunidade com 
repertório focado em grandes nomes da Música 

(48)999936340 R$ 112.100,00 



OLIVEIRA CANTA AS 
AQUARELAS 

Popular Brasileira e interpretado pelo cantor Kako de 
Oliveira e convidados.  A apresentação Teatro Ademir 
Rosa e contará com captação audiovisual. Como 
produto complementar, serão produzidos e 
distribuídos gratuitamente 500 exemplares de DVD’s, 
além da disponibilização totalmente gratuita do 
conteúdo pela internet. A data de realização da 
apresentação é 20 de abril de 2019. 

 

152/18 – 
TOCANDO A HISTÓRIA DO 
CHORO 

ED.2333 – 10/12/18 A Orquestra de Choro do Campeche, coordenada por 
Geraldo Vargas e seus componentes, se propõem a 
realizar em 10 escolas públicas, já devidamente 
listadas e com anuência de seus espaços, no 
município de Florianópolis, uma apresentação por 
escola e a realização de cinco oficinas, sendo que 4 
são de instrumentos musicais. E uma oficina sobre a 
história do choro através de vídeos demonstrativos e 
audição. Estas oficinas serão ministradas nas escolas 
onde terá as apresentações.  

(48)999524777 

 
R$ 105.895,00 

153/18 – X BIENAL 

DE TANGO DE FPOLIS 

ED.2333 – 10/12/18 Congresso Internacional de Tango com aulas, 
bailes e apresentações de bailarinos renomados 
internacionalmente ao som de DJ e da orquestra 
“Esteban Morgado y Su Cuarteto”, mostra oficial 
de tango, sarau, apresentação espetáculo 
internacional. Início em 01/12/2018 e término 
em 10/07/2019. 

(48)991149292 

 
R$ 199.240,00 

155/18 – 
EXPOSIÇÃO GRAVURAS 
DA INDIA 

ED.2339 – 19/12/18  Exposição de gravuras de seis artistas indianos. 
Gravuras que utilizam técnicas como litografia, 
gravura em metal, xilogravuras, serigrafia, cianotipia e 
fotogravuras em multimeios com duração de 30 dias, 
no CIC. A exposição compreende 113 obras.  Estes 
artistas são professores do Centro de Artes Gráficas 
da Universidade Kala Bhavana, de Santiniketan, Índia.  
Concomitante durante 7 dias, 42 horas, terá um 
workshop de impressão monocromática e goma 
dicromatada colorida. Com inscrição gratuita para 10 
pessoas sendo que é aberta para mais pessoas como 
observadores. A intenção do projeto, além de resgatar 
esta técnica das mais antigas nas oficinas, fazer um 
intercâmbio cultural entre Brasil e Índia, trazendo 
pelas obras da exposição um pouco da cultura e do 
cotidiano indiano. 

(48) 999191157 
 

R$ 157.000,00 

156/18 – SARAU 

ITINERANTE: A POESIA DA 

ED.2339 – 19/12/18  Realização de 64 apresentações do sarau 
“A poesia da palavra”, durante 4 meses, e 
os artistas circularão a bordo de uma 

(48) 996577017 R$ 145.000,00 



PALAVRA Kombi customizada. As apresentações 
terão a duração de 90 minutos e promete 
mexer com todos os sentidos do público. 

 

164/18 – 
CULTURA MANÉ 

ED.2348 – 27/12/18 Apresentações a serem realizados uma vez por 
semana, aos finais de semana (sábados ou 
domingos), em diferentes bairros de Florianópolis, que 
serão alternados. Com a apresentação das quatro 
práticas culturais: boi-de-mamão, rendas de bilro, 
bandas centenárias e dança da ratoeira 

(48) 30300009 
 

R$ 149.807,00 

171/18 – ANJO 

GUARDIÃO 
ED.2333 – 10/12/18 O projeto “Anjo Guardião – música para violino solo” 

consta com a apresentação de 4 concertos nos 
espaços Palácio Cruz e Souza (centro), Capela de 
São Sebastião (Campeche), Igreja de São Francisco 
de Paula (Canasvieiras) e Igreja de Nossa Senhora 
Imaculada da Conceição (Lagoa da Conceição), com 
a musicista Waleska Sieczkowska. As obras são de 
compositores do período barroco, a musicista utilizará 
um instrumento específico desse período. O programa 
tem aproximadamente 1h e 15 min e contará com 
pequenas explanações da violinista sobre o repertório 
e o violino barroco. Período de realização será 
setembro de 2019. 

(48)991151087 

 
R$ 31.000,00 

172/18 – VILLA 

DUO E CONVIDADOS 

ED.2333 – 10/12/18 Villa Duo apresentará uma série de 4 concertos em 
dois formatos diferentes, ambos terão a primeira parte 
do programa apresentado apenas pelo Villa Duo com 
obras de Corelli e Platti. A violista Natasha 
Sieczkowska participará na segunda parte de três 
concertos, no Teatro Álvaro de Carvalho e nas igrejas 
do Ribeirão da Ilha e Santo Antônio de Lisboa, com 
obras compostas para trio de cordas (violino, viola, 
violoncelo). Já a pianista Thais 
Nicolau irá se apresentar junto ao Villa Duo em um 
concerto no Teatro Governador 
Pedro Ivo com a obra Cuatro  Estaciones Porteñas de 
Astor Piazzolla. 

(48)991151087 

 
R$ 57.610,00 

174/18 – FLORIPA 

MUSIC FESTIVAL – PALCO 
NOS BAIRROS – A MÚSICA 
CONECTA PESSOAS 

ED.2339 – 19/12/18 Realização de 6 shows abertos ao público com 
artistas locais, contemplando os seguintes bairros de 
Florianópolis: Ingleses, Santo Antônio de Lisboa, 
Lagoa da Conceição, Campeche/Rio Tavares, Centro 
e Coqueiros. Realização de 6 apresentações musicais 
(pocket shows) nos terminais urbanos de transporte, 
também com artistas locais. Com o intuito de fomentar 
a área musical e estimular o profissionalismo e 

(48)984196118 
 

R$ 199.860,00 



formação dos artistas da cidade, o projeto 
disponibilizará 12 pacotes de capacitação para os 
artistas/bandas selecionados, que terão acesso livre a 
toda programação do evento. Início em 10/01/2019 e 
término em 30/10/2019. 

178/18 - A 

CONQUISTA CASTELHANA 
ED.2339 – 19/12/18 Publicação de um volume em História em Quadrinhos, 

no formato de Graphic Novel, com 50 páginas. Serão 
reproduzidos 10.000 (dez mil) exemplares para 
distribuição gratuita. Também será disponibilizado o 
livro em formato digital. 

(48) 984119305 
 

R$ 180.440,00 

 


