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Eu, tNST|TUTO GUAJU, CNPJ pe 10.L40.538/0001-00, proponente do Projeto MUSEU
ECOCULTURAL CAIçARA, a ser inscrito no Edital ns 003/2020 - GUARATUBA CULTURAL MANIFESTAçÃo culfuRAL, Módulo "Projeto Caiçara", venho por meio deste descrever nosso

(-,

projeto conforme abaixo segue:
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í1. Nas linhas abaixo apresentar e explicar o seu proieto:
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O lnstituto Guaju- Resgate Cultural, Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
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é uma organização não governamental de caráter socioambiental fundada no ano de 2008,
decretada de utilidade pública municipal sob a Lei ne t.363/2009, tendo como área de
abrangência todo litoral paranaense. Desenvolve ações, projetos e iniciativas inovadoras que
oportunizem o resgate cultural regional, a promoção dos arranjos produtivos locais e a
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Educação Ambiental.
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G

Nesta oportunidade, apresenta este projeto que tem como objetivo contribuir
diretamente para a perpetuação do patrimônio histórico-cultural do município de Guaratuba
através da remodelagem do MUSEU ECOCULTURAL CAIçARA, instalado no salão comunitário
pertencente ao Conselho da Capela Nossa Senhora Aparecida, localizado junto a praia de
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Caieiras.
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Vista área da Praia de Caieiras
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Neste, através de visitas guiadas os participantes terão a oportunidade de mergulharem
diretamente no conhecimento sobre nossa cultura caiçara local, arqueológica e ambiental,

Ll

através de exposições temáticas distribuídas em espaços distintos no interior do museu.
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Exemplo de visitas guiadas pelo inteiro do MEC
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A iniciativa já foi efetivamente testada enquanto metodologia de aprendizado, grau de
atratividade e feedback dos participantes durante a temporada de verão 2OL9/2020 e início do

ano escolar municipal. Em sua primeira edição, L.200 visitantes entre moradores, veranistas,
turistas e estudantes do ensino fundamental de Guaratuba, tiveram a oportunidade de
conhecer com riqueza de detalhes durante um tour eco cultural de 40 minutos por grupo
conduzido, muitas curiosidades sobre a pesca artesanal, sobre nossa ave símbolo o Guará,
peculiaridades sobre espécies marinhas animais e vegetais, mata atlântica, desvendar os
mistérios das populações sambaquieiras que habitavam nossa região há 3.500 atrás, através
das 500 peças e fotografias a disposição durante a visita.
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Parte do acervo a disposição dos visitantes

Como resultado qualitativo destas visitas, recolhido através de feedbacks com os
participantes, percebeu-se claramente o despertar para o "Conhecer paro preseruor" enquanto
processo de educação sociocultural e ambiental continuada por parte dos mesmos.
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Desta forma, com base na experiência anterior, o referido projeto foi remodelado após
análise criteriosa dos seus pontos fortes e fracos durante sua primeira edição, e ressurge com a
proposição de contribuir ainda mais para a formação continuada de crianças, jovens e adultos

no que tange a educação patrimoníal e sócio cultural de moradores e visitantes, promovendo
ainda a criação de mais um atrativo turístico para Guaratuba, trazendo inovações enquanto
estrutura disponível, atrativos e formato educacional levando consideração o presente
momento vivenciado enquanto Pandemia do COVID-19.

2. Nas linhas abaixo explicar a relevância artística e cultural de seu projeto, sua
fundamentação e obietivo:

(

O município de Guaratuba é uma das preciosidades históricas do litoral brasileiro no
tocante a passagem da colonização portuguesa por estas terras, datando enquanto fundação o
ano de L771.. Possui além das belezas naturais um patrimônio histórico artístico cultural a ser
estudado, preservado e valorizado por esta e pelas futuras gerações.

lgreja Centenária construída já na fundação do município

Dentre as riquezas históricas e culturais a serem preservadas, destacamos os dezenas de
sítios arqueológicos existentes junto a Baía de Guaratuba que remontam mais de 3.500 A.P
(antes do presente), que, por falta de conhecimento da população local acabam por ser
saqueados ou destruídos pela ação antrópica, especulação imobiliária e erosão ocasionada por
embarcações ao longo dos rios que permeiam os manguezais da região em questão.
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Riqueza de patrimônio Cultural: oficina lítica na ilha da Pescaria
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A maior do Brasil

Destacamos ainda, a cultura caiçara local, figurada por nossos pescadores artesanais e
pequenos agricultores residindo em ilhas, comunidades no interior da baia de Guaratuba, que

com seu modo de vida, de trabalho e vivências experienciais mantém vivas tradições ao longo
do séculos, contribuindo não só para a preservação desta cultura como também para a
preservação ambiental através do conhecimento empírico do local e da natureza que acabam

por possuir.
Ocorre, que desde os primórdios de nossa colonização, o desconhecimento de nossa

história e cultura já eram destaque, conforme descreve nosso eterno historiador Joaquim da
Silva Mafra que já no Prefácio de seu livro "História do Município de Guaratuba" publicado em
1952, deixa claro seu anseio que as futuras gerações tivessem no mínimo a oportunidade de
conhecerem a história deste pedaço do Paraná.
lnvestir em ações que oportunizem a valorização e perpetuação da cultura caiçara local
deve ser uma das prioridades de nosso município, um vez que um povo sem cultura tende a
perder suas raízes e enfrentar uma total descaracterização daquilo que de mais importante
possuímos: Nosso identidade.

O MEC- Museu Eco cultural surge com o propósito de perpetuação do patrimônio
histórico-cultural do município de Guaratuba, uma vez que todo acerto composto por mais de
500 peças, que estão sob nossa responsabilidade a título de cessão, compõem o maior acervo
da cidade, tanto no que se refere a quantidade como em diversidade de peças, com destaque
para as questões arqueológicas com ossadas humanas, artefatos empregados no dia a dia das
populações sambaquieiras e peças que remontam o dia a dia dos pescadores caiçaras desde o
início de nossa colonização.
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Com metodologia inovadora desde sua concepção, porém sem recursos financeiros a
época, mas com muita vontade de fazer o novo, através de parcerias com instituições de

(

pesquisa, colecionadores e mobilização comunitária, as peças foram sendo conquistadas para a
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primeira edição do projeto.
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Destaca-se ainda a formação dos monitores enquanto guias para o acompanhamento
das visitas ao interior no MEC na primeira edição. Os mesmos eram adolescentes participantes

do projeto AMIGOS DO MAR, que tem vinculação direta enquanto descendentes de pescadores
artesanais de nossa comunidade. Para atuarem no projeto, os mesmos passaram por
capacitação sobre a cultura caiçara local, pesca, ambientes estuarino e marinho, mata atlântica,
sambaquis e atendimento ao público. Na primeira edição do projeto, todo recurso financeiro

oriundo de doações espontâneas para entrada no museu foi dividida enquanto "ajuda de
custo" aos monitores participantes do projeto, sendo para eles o "primeiro emprego da vida".
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Processo de capacitação prática dos monitores
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Monitores envolvidos na primeira edição do MEC
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A relevância do projeto foi destaque nos principais meios de comunicação do Estado do
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Paraná com matérias veiculadas tanto no âmbito municipal como estadual pela impressa
escrita e televisiva. A foto abaixo, destaca a presença da equipe de reportagem da Rede

(_
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Paranaense de Televisão-RPC. Também houveram reportagem do programa Litoral Urgente da

(.

TVCI (https :/ /www.facebook.com

/watch /?v=594560341335857).
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Reportagem da

RPC

no Museu Eco Cultural na edição
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Em suma, anseia-se com a presente proposta a retomada histórica de nosso município

quanto a valorização de todo patrimônio histórico cultural ainda remanescente e pouco
conhecido e reconhecido por nossa população. Muito mais que conceitualmente um "Museu
tradicional" estamos falando de um espaço de "lnteração Socio cultural", de aprendizagem
ativa e coletiva entre visitantes e condutores das visitas.

Em complementação ao MEC, na parceria do lnstítuto Guaju com a Associação de
Moradores e Amigos de Caieiras-AMAC construiu-se a proposta de uma Agência de Turismo
Comunitário que consegue transformar todo conhecimento adquirido pelos visitantes do
museu em passeios eco culturais pela Baía de Guaratuba para contemplação "in loco" de
sambaquis, observação do guará e demais aves, e demais atrativos histórico culturais de nossa
cidade.
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Turismo de base comunitária já sendo realidade na comunidade: Passeios de barco e realização de
trilhas a ilhas e sambaquis na baía de Guaratuba
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O detalhamento da referida proposta, bem como as inovações para sua retomada
levando em consideração o momento delicado em virtude da Pandemia serão apresentadas a

(

seguir.
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3. Nas linhas abaixo explicar como é sua atuação cultural em Guaratuba-PR,
como desenvolveu a criação do seu projeto, e qual o tempo em que atua na
área do projeto apresentado - apresentando portfólio, conforme descrito no
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Edital (comprovação com documentos):
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Desde nossa concepção institucional no ano de 2008, diversas ações relacionadas a
preservação e o resgate da cultura caiçara local foram desenvolvidas no município de
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Guaratuba, com destaque para os seguintes projetos:
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Projeto Amigos do Mar - Resgate Cultural, Cidadania e Meio Ambiente: Surge antes da
constituição de nossa entidade, no ano de 2OQ7 e encontra-se em funcionamento até a
presente data (13 anos de execução). Tem como objetivos a valorização da cultura dos
pescadores artesanais, a formação cidadã plena baseada em valores e a apresentação de nova
perspectivas de atividade produtiva a empreender no nosso município com base na
sustentabilidade. Público-alvo: Crianças e adolescentes. Público atendido: 600 participantes.
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Primeira turma AM em

2OO7

e Úhima turma AM no ano de 2020

Projeto Caiçara "Educação Ambiental através das raízes do litoral": Voltado a preservação

L

ambiental sobre o viés das raízes da cultura caiçara local através do conhecimento empírico dos
moradores locais. Realizado em parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e

L
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Prefeitura Municipal de Guaratuba no ano de 2009. Público-alvo: Moradores, estudantes do
nível médio, professores e turistas durante a temporada de verão 2009/20t0. Público
atendido: 3. L00 participantes.
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Formação de professores sobre cultura caiçara e atividade com fantoches em teatro na praia

Livro e Documentário Peixes e suas histórias: Projeto que teve como fruto a publicação de um

livro e de um documentário de 45 min de duração que conta a relação cultural e ambiental de
pescadores artesanais com suas "pescarias" e apresenta seu modo de vida e sua relação com a
natureza. Realizado em parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente no anos de 2009
e 2010. Público-alvo: Moradores locais, estudantes do ensíno fundamental, médio e superior,
professores. Público atendido: 2.500 participantes.
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Cerimônia de Lançamento do Livro Baía de Guaratuba Peixes e suas histórias
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Projeto Guará: lniciado pelo anseio de tentarmos entender o porquê da extinção local de nossa
ave símbolo o Guará. Em julho de 2008 após 80 anos de extinção pesquisadores do lnstituto
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Guaju conseguiram o primeiro registro fotográfico da espécie em nossa baía. De lá pra cá, o

t

monitoramento vem sendo desenvolvido voluntariamente através de saídas, e, hoje somos
referência nacional no acompanhamento da espécie. Hoje possuímos avistamentos registrados
de 4.200 aves existentes na baía de Guaratuba. Fruto deste trabalho em 2019 publicamos o
livreto "Guará É preciso conhece-lo para preserva-1o", tendo a primeira tiragem de 5.000
unidades que serão distribuídos oportunamente (pós covid) a estudantes do nível médio após
palestra de Educação ambientale patrimonial. Surge da parceria com a SEDEST-Secretaria do
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Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Público-alvo: Moradores locais, estudantes do
ensino médio, professores. Público a ser atendido: 5.000 participantes.
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Fotos do monitoramento da ave Guará e Autores do Livro Guará

Projeto SAMBAQUI: voltado a busca de conhecimento sobre as populações sambaquieiras que
habitaram nossa região há mais de 4.000 anos, uma vez que boa parte deste patrimônio

histórico cultural tem se perdido ao longo dos anos por falta de consciência dos cidadãos,
erosão de áreas de sambaquis e descaso dos entes públicos. Fruto do projeto, diversos artigos
científicos já foram publicados, além de uma dissertação e Mestrado. O instituto na ocasião
possuía parceria com o IPHAN para a coleta de materiais encontrados e com a possibilidade de
perda pela ação das marés.

t

Estudo de monitoramento das oficinas líticas e sambaquis na baía de Guaratuba

Especificamente quanto ao projeto MEC

-

Museu Eco cultural Caiçara, hoje apresentado
a este edital, o mesmo surgiu da necessidade de Guaratuba possuir um espaço de
aprendizagem interativa voltado ao conhecimento de nossas potencialidade eco culturais, que
com a parceria de pesquisadores, colecionadores e população local tornou-se uma realidade,
possuindo 01 ano de atividade. Dentro do nosso planejamento inicial após a conclusão da
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temporada de verão 2OL9/2020 estava o atendimento de toda rede de ensino fundamental e
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dos colégios particulares. O trabalho pós verão conseguiu atender aproximadamente
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escolas, e, por conta da pandemia acabou por ser interrompido até o presente momento.
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Foto Oficialde algumas das escolas municipais que visitam o MEC

e de assessoria

(

envolvida na elaboração do projeto possuem
experiência profissional com ações e projetos voltados ao resgate da cultura local efetivamente

(

com provad a, confo rme projetos aci ma

G
G
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4. Nas linhas abaixo explicar como será sua estratégia de ação e o cronograma
de execução do projeto:

C

Para esta nova remodelagem do projeto, levando-se em consideração o período de
Pandemia e instabilidade socioeconômica, após avaliação criteriosa através da ferramenta
SWOT (Forças e Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), definímos enquanto estratégias

e

G
O
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.A equipe técnica

a

prese ntados.

essências para a consecução e o alcance de nossos objetivos os seguintes pontos:

(

rt(
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a)- Alteroção quanto o Ídade dos monitores: Em nossa primeira edição conforme

já

apresentado, trabalhamos com monitores do projeto Amigos do Mar que possuíam entre 12 e
L4 anos. Em virtude da Pandemia e, considerando que os mesmos estão em isolamento familiar

L

desde março de 2020, não empregaremos os mesmos neste momento do projeto. Optamos
pela formação de novos monitores, dando prioridade a jovens da comunidade que estão

L
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cursando ensino médio;
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b)- CapacÍtação virtual do Equipe de Trabalho: Primando pela saúde e segurança de todos,
neste momento, nossa equipe de trabalho se reunirá de forma virtual através de dois
encontros semanais de capacitação com duração de 2 horas f aula, através das plataformas
Google Meet e Toom e também de forma presencial para a parte prática da capacitação. A
capacitação terá a duração de 20 horas e contará com os seguintes módulos: Atendimento ao
público, História de Guaratuba, Ecossistemas estuarinos e costeiros, Mata Atlântica, populações
sambaquieiras e Atrativos histórico culturais do litoral do Paraná;
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c)- Das possibilÍdades de visÍtos ao MEC: De acordo com os Decretos Estaduais 6.284/2020 e
Decreto 4.3L7/2020 e vigência até a presente data, não é permitido a aglomeração de pessoas,
tendo como possibilidade o número máximo de 10 pessoas por ambiente. Desta forma, definiuse que as visitas guiadas ao MEC acontecerão das seguintes formas:
(

í-

- Presenciaí; As visitas

guiadas ao MEC na modalidade presencial acontecerão respeitando
todas as normas sanitárias em vigência quando da autorização para execução do projeto, com
destaque para uso obrigatório de máscara, medição de temperatura, hígienização com álcool

gel antes e depois da visita (entrada e saída). Os grupos de visitação terão no máximo 3
pessoas por guia com distanciamento entre visitantes/grupo. lsso se fará possível devido ao
Layout previsto que oportunizará tal distanciamento, pois cada monitor entenderá que deverá
prosseguir para o próximo espaço temático se este estiver "lívre".
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Vírtuol: Visando valorizar a segurança e saúde das pessoas, o recurso financeiro público
investido e a maior abrangência possível para a visibilidade do projeto enquanto projeto de
Educação patrimonial de nossa história, será elaborado um vídeo institucional de apresentação
virtual de todo MEC, destacando seus objetivos, espaços temáticos e seus diferenciais, além de
entidades patrocinadoras e parceiras do projeto. O vídeo ficará disponível em página específica
do projeto MEC, redes sociais do lnstituto Guaju e página oficial da Prefeitura Municipal de

(-

Guaratuba;

(

t
(
(

-

ao Vivo: Buscando inovar enquanto conceito para atividades de Educação Patrimonial,
cultural e ambiental, semanalmente a equipe do projeto realizará no mínimo "Uma Live ao
vivo" voltada especificamente a interação com os participantes da live sobre os conceitos,
peças e temáticas expostas no MEC. Na oportunidade, a equipe realizará a "visita guiada" aos
Lives

internautas, explicando com a riqueza de detalhes como se a visita fosse presencialmente. As
lives terão suas datas amplamente divulgadas com antecedência e serão transmitidas da página
na rede social do MEC.

d)- Reestruturação do espaço físico e das áreos temáticos: Considerando a possibilidade de
aporte de recursos financeiro através do presente Edital, encontra-se em fase de elaboração
uma nova disposição de todo espaço físico e das áreas temáticas visando oportunizar aos
participantes tanto segurança por conta da Pandemia além de qualidade visual através da
atratividade da exposição das peças, quadros e estruturas em exposição. Por falta de recursos
para tal, na primeira edição boa parte das peças ficou "exposta" ao ato de "manuseio" por
parte dos visitantes, o que não é ideal quando se está tratando de objetos que anseiam

de

manutenção especial como são as ossadas humanas, animais marinhos
empalhados, etc. Para tanto, um novo layout de fluxo para a passagem nas áreas temáticas
está sendo elaborado com indicativo de espaçamento e as peças terão estruturas tipo "caixa de
cuidados

acrílico" ou "caixa envidraçada" para proteção das mesmas sem perder a atratividade visual no
momento da visita;
T2
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Sugestão de caixa de vidro e com acrílico para evitar contato das peças com as peças
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e)- Novos possÍbilídodes enquonto otrativos.' Enquanto inovação, novos atrativos estão sendo
pensados para esta versão do MEC, com destaque para a instalação da "Sala Memórias", QUê
consistirá num espaço onde visitantes interessados em sentar para assistir pequenos vídeos
sobre a cultura caiçara do litoral, fotos históricas de Guaratuba, o documentário Peixes e suas

(

histórias, etc, poderão fazê-lo com auxílio de fones de ouvido, bancos com espaçamento numa

(

C

sala adaptada a esta atividade. Outro atrativo será a instalação de um aquário marinho com
animais da fauna local que possibilitem destacar sua importância para o ecossistema, como é o

c

caso do "cavalo marinho" uma espécie ameaçada de extinção e tantas outras. E, por fim,

í^'

e

f

destacamos na sala destinada ao entendimento de nossa ave símbolo o Guará, a instalação de

(r

uma televisão, com imagens inéditas de todo ciclo biológico da espécie que vai da formação

ti

dos ninhos, colocação de ovos, nascimento do filhotes e sua continuidade de vida nas fases de
filhote, jovem e adulto.

C
(

(l
(

(.
(
(,

(
(
(,

Em suma,

o projeto

MEC torna-se um grande diferencial para nosso município, pois

trata-se de um espaço inédito de riqueza eco cultural disponível a comunidade local, visitantes
e a todos que tenham interesse na temática proposta através das visitas virtuais, bem como
enquanto atrativo turístico para Guaratuba, uma vez que pode ser mais uma opção de passeio

por nossa cidade, principalmente se considerarmos que em dias de chuva o município possui
poucos atrativos para serem visitados.
Abaixo, apresentamos através da tabela 0L, uma prévia do cronograma de execução da

presente proposta, estruturado em dias de atividades, uma vez que há a dificuldade na
definição de uma data específica que dependerá de liberação efetiva dos recursos financeiros,
caso aprovado pela banca de seleção, para ser posto em ação conforme planejamento
estratégico do projeto.

\.
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Tabela 01: cRoNoGRAMA DE EXECUçÃO OO PROJETO

ATIVIDADES

DEZ|20

-

ED|çÃO lr
JAN/21

Seleção da equipe de trabalho

X

Busca de Parceiros e seleção de acervo

X

x

Reforma de reestruturação do espaço físico

x

x

Formação da equipe de trabalho

x

X

Campanha de divulgação e marketing digital

x

x

FEVIzL

MAR/21

x

x

X

x

ABR/20

ì

Abertura do MEC para visitação

x

Realização de Lives ao vivo

x

x

Conclusão das atividades do MEC
Reunião de avaliação do projeto

(

x

x

Elaboração de relatório final de atividades

x

x

x

x

(
Prestação de contas

t
(
{

x

Enquanto período de atividades de visitação, prospecta-se um período de 60 dias de
execução a serem iniciados à partir de 10 de janeiro. Caso a liberação dos recursos aconteça
com maior brevidade, há viabilidade técnica de iniciarmos com antecedência.

5. Apresentar as Diretrizes de seu proieto:
O MEC- Museu Ecocultural trata-se de uma inovação para a cidade de Guaratuba e tem

enquanto sede o salão comunitário da Capela Nossa Senhora Aparecida, localizado a rua Dario
Soares Alves, s/ne, bairro Caieiras, e conta como uma área de aproximadamente 240 metros
quadrados.

A cessão deste espaço ocorrerá de forma gratuita sendo avalizada pelo conselho da
referida capela através de "Declaração de uso" (documento anexo), como incentivo a
perpetuação da cultura caiçara local e enquanto atrativo turístico da comunidade em questão.
Enquanto contrapartida a cessão gratuita, o lnstituto Guaju se responsabilizará pela limpeza do
espaço e pagamento dos insumos "energia elétrica e água" , além de demandas relacionadas a
adaptações necessárias as questões de segurança como equipamentos de combate a incêndio e
estruturação de layout para prevenção ao COVID-19.

L4
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O layout de estruturação das salas temáticas e de fluxo dos visitas foi remodelado
levando em consideração a necessidade de distanciamento entre os visitantes e os monitores.
Para tanto, haverá a divisão dos espaços através de "Biombos" confeccionados em materiais
t

que possibilitem a saída rápida e organizada em casos de emergência. Haverá ainda uma sala
de recepção dos visitantes e controle de entrada em saída das pessoas, que funcionará também
como um posto de informações turísticas a disposição da comunidade.

As peças em exposição serão dispostas em bancadas planejadas para cada tipo de
acervo, e visando evitar o contato físico com as mesmas, tanto para fins de zelo e manutenção
da peça como para evitar o contágio do COVID-L9, estas estarão em caixas de acrílico ou de
madeira com tampo de vidro.

I

(

(
(

|.

(
(

ì

O acervo completo que estará à disposição dos visitantes passa de 500 peças, entre
fotografias, quadros, equipamentos, ossadas humanas, material biológico marinho conservado
em formol, animais empalhados, peças cerâmicas e em madeira, etc.
Quanto ao número de pessoas envolvidas destacamos parte do quadro de sócios do
lnstituto Guaju que participou de reuniões virtuais para a elaboração da presente proposta
num total de 20 membros diretos. lndíretamente, quando consideramos os pesquisadores,
colecionadores de peças, instituições de pesquisa e ensino, comunidade de pescadores
artesanais que cedem fotos, peças de ornamentação e do dia a dia dos caiçaras (redes, remos,
cestos,etc), o número chega a mais de 150 envolvidos indiretamente. Destacamos aqui a
parceria com os seguintes pesquisadores e instituições:
- Dr. Rodrigo Arantes Reis - UFPR litoral - Animais empalhados;
- Mestre Marcos de Vasconcellos Gernet - Colecionador e pesquisador sobre a cultura do litoral
paranaense e sambaquis;
- Pesquisadora Elizângela da Veiga Santos Gernet - Colecionadora e pesquisadora sobre
sambaquis;
- Pesquisador Marcos Wasilewski- Colecionador de peças;
- Pesquisadora Rosane Patrícia Fernandes - Projeto Sambaqui;
- Faculdade ISEPE Guaratuba;
- Universidade Federal do Litoral;
- MARBRASIL - Cessão da coleção de fauna e flora marinha;
- Prefeitura Municipal de Guaratuba através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
- Centro de Estudos do MAR-CEM - animais empalhados;
- Associação de Moradores e Amigos de Caieiras - AMAC;
- Conselho da Capela Nossa Senhora Aparecida - Caieiras;
- Moradores das comunidades pesqueiras de Caieiras, Cabaraquara, Parati, Piçarras e Mirim;

15
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Quanto

a

equipe técnica efetivamente envolvida com

a

presente proposta

apresentamos a tabela 02 abaixo:
Tabela 02: Estrutur
da
Técnica do
Ne
EqUIPE TECNICA
t

7

Ma riana Carolina Teixeira

eto
FUNçÃO NO PROJETO E RESUMO DO
CURRICUTUM
Coordenadora do projeto Doutora em
Ciências Ambientais, docente universitária.

Ampla experiência na área
pesquisa, gestão

pedagógica,
educação

de projetos e

ambiental.
2

Edgar Fernandez

Coordenador lnstitucional/ Marketing digital
Administrador, Filósofo, especialista em
gestão empresarial e logística, professor no
Ensino Médio e Fotografo de Avifauna. Ampla
experiência com relacionamento entre

instituições

3

Fabiano Cecilio da Silva

(

e

formação

de

parcerias,

é

educador ambiental.
Assessoria técnica - Mestre em Saúde e Meio
Ambiente, especialista em Gestão Ambiental.
Ex-oficial da marinha do Brasil, docente

universitário. Ampla experiência com gestão
de projetos, educação ambiental, organização
produtiva de comunidades, gestão de equipes

(

e liderança.

- Mestre e Doutoranda em
patrimônio cultural e Sociedade, Especialista
em gestão ambiental, docente universitária.
Ampla atuação com projetos de pesquisa e
extensão com ênfase em sambaquis.
Educadora Patrimonial e Ambiental.
Assessoria técnica - Administrador, criador de
aves ameaçadas de extinção, colecionador de
peças da cultura caiçara, profundo conhecedor
e estudioso das temáticas propostas no
projeto.
Administrativo e Financeiro - Administradora
Assessoria técnica

t
(

4

Rosane Patrícia Fernandes

5

Marcos Wasilewski

6

Nubia Marama Antochevis Machado Pereira

t

com especialização em Gestão Pública
Planejamento

7

Maria lgnez Correa

e

organização

de

e

recursos

humanos. Ampla experiência em coordenação
de equipes, RH e financeiro.
Educadora sociocultural, Marketing Digital Administradora. Experiência com setor

administrativo e financeiro de pequenas e
médias empresas, voluntária em projetos
sociais, culturais e ambientais.

8

Jeziel da Silva Malaquias

Educador sociocultural

-

Licenciado em

Linguagem e Comunicação, Técnico ambiental
1.6

"h
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,0

no programa REBIMAR. Ampla experiência
com educação ambiental e patrimonial,
estruturação de mídias digitais, navegação e
cultura caiçara.

9

Carla Faccin Fernandez

sociocultural Pedagoga,
especialista em psicopedagogia, Educação
Especial e lnclusiva e Neuropsicopedagogia.
Educadora

Ampla experiência em educação especial

e

inclusiva, além de adaptação de aprendizagem,

10

Fabíola Hortêncio da Costa Nogueira

voluntária em projetos sociais, culturais

e

ambientais.
Educadora sociocultural/ Marketing Digital

-

Pedagoga, Administradora. Ampla experiêncía
em gestão financeira, marketing em redes
sociais, voluntária em projetos sociais,

culturais e ambientais.
11

Renata Cristine Temóteo Travassos

Educadora sociocultural Formanda em
Bacharel em Biologia. Experiência com
pesquisa, educação ambiental, voluntária em
projetos sociais, culturais e ambientais.

T2

João Pedro Baraúna da Silva

Educador sociocultural Formando em
Bacharel de Artes Cênicas. Experiência com
pesquisa, teatro, cultura popular, educação
ambiental, voluntário em projetos sociais,
culturais e ambientais.

As coordenações e assessorias técnicas estarão envolvidas no projeto em caráter
voluntário, como CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL do projeto. Enquanto postos de trabalho a
serem criados pelo projeto destacamos a função de Administrativo e Financeiro (01 vaga),
educadores socioculturais (06 vagas já selecionados previamente) e monitores socioculturais
(05 vagas a serem selecionados) perfazendo um total de L2 postos de trabalho criados
diretamente.
Os educadores e monitores socioculturais após seleção e capacitação serão contratados

pelo projeto na modalidade "Bolsa-auxílio", durante dois meses de contrato, tendo como carga
horária efetiva 04 horas/dia, com uma folga semanal.

A distinção entre "Educadores" e "Monitores" socioculturais torna-se necessário para
organização efetiva das equipes de trabalho, grau de responsabilidade e dedicação ao
cumprimento dos objetivos propostos no projeto.

Além da CONTRAPARTIDA das coordenações e assessorias técnicas o lnstituto Guaju
destinará ao projeto a distribuição gratuita para os visitantes do MEC os Livretos Baía de
Guaratuba: Peixes e suas historias e do Guoró: É preciso conhece-lo pard preserva-lo. Alguns
equipamentos como tela de projeção, máquinas fotográficas, filmadora, além e todo acervo do
museu entrarão ainda como contrapartida institucional.
17
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O MEC funcionará de Terça a Domingo, das 14:00 as 18:00 horas, sendo a segunda-feira

destinada a limpeza geral e manutenção do acervo de peças do museu. Se realizará um rodízio
de folgas entre os contratados visando o envolvimento de todos nas atividades de limpeza geral
e manutenção do acervo.
Enquanto público alvo da presente proposta, destacamos moradores locais, veranistas e

r,,l

turistas que estarão em nossa cidade durante a temporada de veraneio 2O2O/202I, sem
distinção de idade para a visita. Crianças somente poderão visita o Museu devidamente
acompanhadas com um adulto responsável. A visitação ao MEC se dará de forma totalmente
GRATUITA haja visto o financiamento do presente edital.

De acordo com nossas expectativas levando-se em consideração o momento de
pandemia vivido, anseia-se um público mínimo atendido de 1.800 pessoas passando
presencialmente pelo MEC ao longo dos 60 dias de atividade.
Haverá uma campanha de mídia digital voltada a divulgação do MEC com destaque para

tÁ

i

(

a

necessidade de adequação as medidas preventivas ao COVID-19, bem como enquanto
divulgação das possiblidades de visitas virtuais e através de lives ao vivo com datas pré
definidas.

(

O projeto ora apresentado, além de contribuir diretamente para a geração de emprego

(

e renda temporária para 12 cidadãos, inclui a contratação de mais 08 prestadores de serviços,
perfazendo o total de 20 empregos. Oportunizará ainda ao município de Guaratuba, um espaço
diferenciado de valorização do patrimônio histórico cultural de nossa cidade e da

I

(-

(

peculiaridades implícitas a cultura da classe pesqueira artesanal caiçara.

t

A Tabela 03 abaixo descreve o detalhamento do Plano de Aplicação Orçamentário
previsto para a ll edição do Museu Ecocultural Caiçara. Reforça-se neste, que além dos
investimentos em "Bolsa auxilio" há necessidade da aquisição de materiais de consumo,
equipamentos permanentes, material gráfico e de divulgação para que haja o efetivo
cumprimento dos objetivos propostos no presente projeto.

18
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Tabela 03: Apresentação do Plano de Aplicação Orçamentária
PLANO DE APLTCAçÃO (Rsl
NATUREZA DA DESPESA

Quant.

Valor

Total (RS)

Unitário R$
ITEM

ESPECTFTCAçÃO

0L

Capacitação teórica e pratica dos Educadores
e monitores socioculturais (materiais de
apoio)

o2

Bolsa Auxílio Educador Sociocultural- N

01

3.000,00

3.000,00

Superior

t2

1.200,00

L4.400,00

03

Bolsa Auxílio Monitor Sociocultural- N. Médio

10

650,00

13.000,00

o4

Contratação de Administrativo e Fínanceiro

02

2.500,00

5.000,00

30 und

30,00

900,00

01

2.499,00

2.499,O0

o2

410,00

820,00

60

25,00

1.500,00

01

450,00

450,00

05

Confecção de camisetas (equipe

de trabalho e

voluntários)

t

06

Aquisição de TV Smart TV Crystal UHD 4K LED

50"
07

(

Despesas estimadas com Energia elétrica/água

lmpressão de foto imagens formato 50 x 70
08

cm

09

Manutenção do extintores de combate
incêndio

10

Aquisição de Projetor Multimídia - 3300
Lumens

0t

2.999,00

2.999,00

11

Aquisição de microfone de lapela Boya M1

01

240,O0

240,0O

12

Prestação de serviço para Confecção Biombos

01

4.500,00

4.500,00

L3

Prestação de serviço para confecção de caixas
acrílico e caixas de madeira

01

3.200,00

3.200,00

0L und

t.798,00

7.798,0O

02

450,00

900,00

t4

Aquisição Aquário Curvo Boyu Led MS-520
451

15

a

Prestação de serviço escritório contábil

t9

4:

hfifdo

Prestação de servíço

para ,

U

16

montagem/adaptação e povoamento de
aquário marinho

t7

Prestação de serviço - Elaboração campanha
Mkt e material de divulgação para mídias
sociais

01

1.100,00

l_.100,00

01

1_.000,000

1.000,00

10 und

t25,OO

1..250,00

18

Confecção de Banners Socioculturais

19

Aquisição de Termômetro lnfrav. Digital Testa

02

78,90

157,80

20

Material prevenção COVID-L9 (álcool gel,
mat. Limpeza e higienização, lixeíras, sacos de

01

550,00

550,00

01

850,00

850,00

05 und

239,00

1.195,00

04 und

trg,67

478,70

01

800,00

800,00

01

2.450,00

2.450,00

01

2.21.0,00

2.270,00

02 und

2L9,90

439,80

30 und

49,90

L.497,O0

lixo)
Aquisição Material de consumo para adm
í

2T

(tinta im pressora/prancheta,papel,canetas,
etiquetas livros registro)

22

Kit 1 Metro De Trilho Eletrificado + 5 Spots Led

7w

(

(

23

Refletor Holofote MicroLED SMD 50W
Colorido com Controle

24

Prestação de serviço

25

Kit Caixa De Som Ativa Wls 210 200w + Mesa
Som + Microfone

26

Prestação de serviço - Confecção de material
de divulgação do projeto (folders, faixas,

(
\

-

RGB

eletricista com material

material promocional)

27

Fita Led Branco Quente, 25 metros com
Fonte/Carregador

28

Prestação serviço

29

Aquisição TNT - Peça 1.00m - Gramatura 40

01 und

215,70

215,70

30

Confecção de bonés para equipe de

20 und

30,00

600,00

-

emoldurar fotos

trabalho/apoio
TOTAT GERAT RS

70.000,00

20
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Ao analisarmos o plano de aplicação orçamentária pelo viés proposto pelo presente
Edital, percebe-se total viabilidade, pois considerando a Lei 14.0177/2020 Lei Aldir Blanc que
tem como intuito promover ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da
cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período de pandemia do
Covid-L9, estaremos criando diretamente 12 vagas de emprego, mantendo vivo o conceito de
um "museu caiçara" no munícipio de Guaratuba e contratando ainda mais 08 prestadores de
serviços de atividades complementares a execução do projeto.
O diagrama abaixo apresenta a víabilidade do

projeto pelo viés da sustentabilidade
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e

socrAL

ECONOMICO - Todos os
materiais de apoio, de
consumo e permanentes

serão adquiridos

-

vagas de empregos;

no

C

município movimentando

C

a

C
(]

tempos de panr

Geração direta de 12

Envolvimento

economia

de

08

'es de serviço.

c
(

( (-,
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CULTURAL/AMB!ENTAL

-

Perpetuação da cultura
local;

-

Melhora da consciência
ambiental e cultural dos
visitantes.

(
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Çry
Os investimentos apresentados no projeto, alem de contribuírem diretamente para a
geração de emprego e renda, oportunizarão ao lnstituto Guaju manter um acervo de qualidade,
estrutura física, equipamentos e pessoal capacitado para futuras parcerias com entidades que
desejem manter o conceito de "Museu" em nossa cidade.
(

A Tabela 04 apresenta a distribuição percentual do orçamento previsto no projeto:

a

Tabela 04: Distrib
INVESTIMENTOS POR ÁREA

({'..
Í

t

ldoo

mento revisto
MONTANTE RS

PERCENTUAT DO

Geração de empregos (diretos e
prestadores de serviço)

46.507,00

oRçAMENTO
66,44%

Material Permanente
Materialde Consumo

15.007,30
8.485,70
70.000,00

TOTAL

2r,44%
12,T2%

too%

í=
E
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por ser esta declaração verdadeira, assinam e dão fé.
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r Fernan
Diretor Executivo

Adalcio Roberto Britici
Diretor Ad m/Financeiro

Guaratuba , O7 de Dezembro de 2020.
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TERMO DE CESSÃO DO ESPAçO ríSICO F'ARA USO
DO MUSEU ËCO CULTURAL

DECLARAÇÃo DE cnssÃo DE ESpAÇo

rÍsrco

Eu, JEZIEL DA SILVA MALAQUIAS, portador da carteira de identidade

no

CPF 040.432.939-09, na condição de
PRESIDBNTE DO CONSELHO COMUNITÁruO DA CAPELA NOSSA
8100938-4, expedida

pelo

SESP/PR,

SENHORA APARECIDA, autorizo o uso do SALÃO COMUNITÁnIO localizado
na Rua Dário Soares Alves, s/no, Caieiras, Guaratuba-PR para realização do Projeto

MUSEU ECO CULLTURAL CAIÇARA, proposto pelo INSTITUTO GUAJU,

CNPJ

N'

10.140.583/0001-00, durante

o

período de execução do mesmo, sem

prejudicar arealização das atividadesjá existentes no local.

E por se de minha livre e espontânea vontade, assino.
(

í

Guaratuba, 07 de dezembro de 2020.
(

JEZIEL DA SILVA MALAQUIAS
PRESIDENTE DO CONSELHO COMUNITARIO DA CAPELA NOSSA
SENHORA APARECIDA

lr) I

ILGnsEsAO] - JE1IEL IJA 5I LVÀ !'1ALÀQUIÂS

Selo:

0185524SVM00 00
Guaratuba, 08

ED'ALI{E GUILGEN J
TASELIAO

00
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ANEXO 02
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COMPROVI\çÃO DE MATÉNIN VE]CULADA SOBIïE
PROJEÏO EM SUA lE EDIçÃO

Mion, um dos principais entusiastas da medida. Em postagem divulgada no Tlvitter para
informar a sanção do projeìo. A
carteira será expedida pelos ór-

rio médico, com indicação do cóügo da ClassiÍicação Estatística fnternacional de Doenças
-Saú e
Problemas Relacionados à
de (CID). O Tbanstorno do Es-
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lógico, difi;;td;""
"
zação, além
de prejuízos a respeito do desenvolvimento de
ccimportamentos restritivos e
repetitivos.
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Por Silvana
Baitala
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târia, Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) e vo-

luntários da ONG SOS
Vira Lata.
Foram encontrados 94
cães e 11 gatos. Apesar da
vontade dos tutores, os
animais não recebiam os
cuidados necessários. Foi
constatado um forte odor

de fezes e urina que havia
sido denunciado por vizi-

troo'nnsÊr'$iaJìô

nhos e que o local não tinha estruturâ para abrigar

doação de parte dos animais e que eles mante-

nham apenas os cães e gatos que podem cuidar adequadamente. Também será

feito o acompanhamento
psicológico que se fizer

sop

necessário.
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sEus ArrltGos (sf RDtrrNclilwG):
Vir o Guorolubo e nôo conhecer o Guoró, nosso
ove símbolo, é deixoro desejorenquonÌo visitonte.
Esio ove esteve exiinlo por mois de 80 onos no
regiÕo, e, hoje pode ser ovistodo os centenos no

do boío. Além do Guoró você

poderó

conhecere fotogroforoutros dezenos de espécies
de oves morinhos em meio o noturezo.

ytslÍE AíNDA Ell l.loSSA collUNtDADE
o ,ilusEU ECoCUIÍURAL CllgAR,A:
Educoçõo ombientol pelos roízes do Iitorol.
- ExposiçÕo Moio AtlônÍico;
- Vidc Morinho;
- A ove guoro;

kc

-Somboquìs;
- Pescodores e suos hisÌórios;
- Fotos Históricos de GuoroÌubc;
- e muitos surprescs lhe esperom

t€ l (.@ C*.lú'n

Endereço: Ruo Dório Sores Alves, s/no, Cqieiros.
Os posseios sÕo

ogendodos pro

horórios que propiciem o
ovistomento (bem cedo ou
oiordinho). No posseio do torde
se gonho de presenÌe o lindo
ôr do sol em meio os
nhos. lmperdível!

RoÍEtRo IIERGUIIAi,Do NA
ÈIODIYERSIDADE IIAB.ITÚIIA
conhecero founo morinho bem de
pertinho?. Neste roteiro, iremos mergulhor junto o
odo do proio e contemplor suos riquezos como o
covolo morinho, toriorugos, peixes e lindos seres
que hobitom os costões rochosos.
Jó sonhou em

DEGUSÍE oS tIELüoRES SABoB,ES DA corïíDA cAlçARA
íuNÍo A cozlNltA colìluxÍÂRtA ENcArúÍos E DEIrcrAs.
- Ostros in noÌuro, coiçorc, Lo Coieircs;
- Moqueco de ostrc;

- Bobo de comorõo;
- Bolinho de comorÒo'
- Losonho de Peìxe ou
- File de Peixe e iscos;

seguronço. As soídos es tõ
condicionodos os condiç

climoiicqs. Agende suo soído e vivo
esto oventurq.

RoÍEtRo DAS oSÍB,AS Do
CAtsARAAUARA:
Nesto comunidode sõo produzidqs os melhores
osÌros notivos do Brosil, resiourqntes oprozíveís em

meio o moto otlôntico servem esto igucrio com
requinle e quolidode diferenciodo. Você podero

conhecer o ecossistemo monguezcl

seguronço em trilhos e desfruïqr de
incríveis junio o noÌurezo.

)t

- ComorÕo croconte;
- Cosquinho de Siri;
- Proio FeiÍo com peixe e comorõo o preÇo populcr;

ÍAcil.rDADES A SUA DrSPoSrçÃo
NA COIIUNIDADE:

5flll ttÍalAnt
PfiÔ

TroÌo-se de um mergulho
coniemploÍivo de superfície com
uso de móscqrq em opnéio. Seró
necessório seguir os regros de

CamcrÕo; flff

Do nÁe

Especiclízodo em frutos do Mcr
(41) 99807-8930 - Aberlo o Ano
MERCADO COMPER - 99207-0891
PANIFICADORA CAPIXABA - 99 646.6920
PESCADOS ETENTR - 99978-0548
PËrxARlA DA SEt ËTË - 99852.3549
PESCÁ,R|AS CUrïrVO DO MAURO- 99646-6750
TANCHES DA Gt - 99578-1003
QUIOSQUE DA ANA - 99696.0217

eutoseuc on vtneíNte - 997is-7927

- 98437-9397
99637-0935
REST. E PTZZARTA CHEROSO - 99513-5259
GRAFTCA ZTLMAR - 3472-2192
AruGUEt DE CASAS - 99944-6328
CORPO DE BOMBEIROS - I93
S.AMU - 192 - potícnMtuTAR - l?o
POUSADA DO GAUCHO

cAPrAr PESCADOS

-

Ao pARrcrpAR Dos ?AssÍlos

DEsTE

pRoJETo

vocÊ rsrÁ coNTRrBUrNDo

PARA GERAçAO DE EMPREGO E RENDA NA COMUNIDADE.

COTABOR,E COÌT

PRE8ERYAÇÃO NCSTS PAR,AíSO!

^

U,M

I ;r* R

UFPR

I Ër,Ë

J-l*-*!

aocc

ÍRfHA
IIIIA DA PESCAR,IA:

Projelo

Agência de

Turismo

Comunitário

sEóA gErìl ytNDo A CA|E|R,AS!
NOSSA PRAIA SE ATEGRA
coM suA PRESENçA!

é umo comunidode tipicomente de
pescodores orÌesonois que possuì umo proio lindo
com ógucs colmos com I km de extensÕo. AbrÌgo em
seu interior 200 fomílios que omom moror oquÌ.
Coieìrcs

Tem esÌe nome devido e umo "coieiro" ou "fóbrico de
col" que oquì exislio e produzic col poro c construçÕo

do vilo de Guorotubo no inícÌo do colonizoçõo. Estó
situodo no entrodo do borro de Guorotubo com
diversos otrotivos lurísticos e hisÌóricos que você é
convidodo o conhecer ogoro otroves de nossos
Roteiros Turísticos.

RoÍEtRo cu[ÍuRAt cAtEf R AS:
Aqui você conheceró o historio de como tudo
começou, como viviom e vivem nossos pesccdores
ortesonois. Conheceró o Vopor SÕo Poulo noufrogou

em nosso proìo quondo retornovo do Guerro do
Poroguoi. Conheceró ofì cinos lÍticos dos
comunidodes somboquieiros de mois de 3.500 onos
otros.

Novegue conosco pelo boío de Guorotubo com
todo seguronço. Rumoremos no enforno do Coso
Gronde dos Yonches. veremos ninhqis de oves no
dos Rotos e otrocoremos nesto histórico trilho
que por centenos de onos foi morodo de índios
nômodes que hobitovom o litorol poronoense.

Visitoremos somboquis e oficinos líticos

mergulhondo no possodo. Adentroremos o moto
otlôntico preservodo conhecendo espécies do
founo e floro rico do regiõo.

Poro finolizor, conheceremos o
cultivo de ostros e comorões no
fozendo morinho do Mouro,

onde você poderó degustor
deliciosos ostrqs que sõo

certificodos e considerqdos
como o 2o melhor ostro do
mundo. Aindo pode pescor em
bolsqs flutuonïes de dio ou o
noite.

ffi
ffi
E

RoÍEtRo PARÍ|U cActroEtRA

sA[Ío

PARAÍI:

Prepore-se poro conhecer um dos lugores

lindo do litorol. Vomos novegor em meio oos
monguezois preservoclos otó chegor o um Rio de
óguo doce e tronsporenie jó no comunidode de
Poroti.

Visitoro o Sclo de bênçÕos do Copelo Nosso Senhorc
Aporecido que possui umc Ìmogem fcc símile vÌndo
do Sonluório de Sõo Poulo. Teró conhecimento sobre
o founo e floro mcrinho olém do geologio do regiÕo.

Poderó degusÌor os delícios gosÌronômicos do

comunidode junÌo o cozinho e restouronle
comunitório.

Lo, sÕo moniìdos irodiçÕes como o preporo do
ForÌnho e do Combiro, olém de mel orgônico e
vóriqs delícios. A trilho duro oproximodo

minuÌos e vole o peno pois dépois dè umo
cominhodo você enconÌroró esto belezo
chomodo Solto Poroti e suo piscino noturol de
óguo cristolino e refresconÌe onde você poderó
mergr-rlhor,

ì

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CÍIECAGEM dos documentos a serem apresentados pelos proponentes

potrar, uelrm.psr*ÇÃo cur,tunnr, _
ilódulo projeto Gaiçara
Proponente' INSTITUTO GA*IU
Protocolo Administrativo n". 168 4T ZOZO.

I

EITI'ELOPE ()2

do Editat
1

Projeto Cultural devidamente preenchido
conforme Anexo V

2. Portfolio, salvo comunidades tradicionais
3. Comprova atividade anterior correlata ao
projeto

4. Apresentou Contrapartida ao Município

Sim

Não

o

I
Município de Guaratuba
Estado do Paraná
AIìIALISE dos

PRoJEfos conforme crlterios do Edital

- Módulo projeto Caiçara

INSTITUTO GAJU

Proponente:
Protocolo Administrativo n"

L6,8,47 20/20

CRITERIO

NOTA

1.

e
Relevância artística/cultural
de
e
rama de

F undamentação, Planejamento, estratégia

2. VIABILIDADE QUANTO A

Exequi bi rid ade proposta, viabi lidade técnica ô físico-Íi na nce
rra
rel aça o de custo/benefí cio; compatibil idade entre os
obj etivos, a
estratég a d e rea izaçâo e d e difusão pú bt ico alvo e resu Ita do fi na
no

3.
DOS PROFISSIONAIS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 1O postos: 30 pontos.
- NOTA FINAL

Avaliador: GABRITL

Assinatura
oata:

rìtCI

/

2020

GX)ilçâLVES T'OtttZOilI
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Obseruaçâo

I

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
cnrtÉnros PARA aNALrsE conforme TDITAL
Critério

Descrição

Pontuação

Módulo Vídeo-Aula Saberes Populares - Pertinência do conteúdo com a área de
atuação e o aspecto culturalevídenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado
a). Conteúdo e coerência

- Relevância a rtística/cu

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara
ltu

ral, Fu ndamentação, Planejamento, estratégía de açáo e
cronograma de execução

De 00 a

40 Pontos

Módulo VÍdeo-Au la Saberes Populares: Verificaçáo se o fo rmato do vídeo aprese ntado
está de acordo @m as especificações técn lcAS d o edital

b). Viabilidade quanto a sua

Execução

c). Qualificação de
profissionais envolvidos

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira reraçáo de custo/benefício;
;
compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e
resultado final previsto no projeto.
Módulo vÍdeo-Aula saberes Populares: - Tempo de atuaçâo na área:
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Cultura popular e
Módulo Projeto Caiçara Postos de Trabalho relacionados
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acíma de 10 postos: 30 pontos.

De 00 a 30 Pontos

De 00 a 30 Pontos

ì

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PROJETOS conforme criterlos do Editat
- Módulo projeto Gaiçara

INSTITUTO GAJU
Protocolo Administrativo n". t6847 2020
Proponente:

CRITERIO

!.

IìTOTA

e

Relevância artística/cultural, Fu n damentaçâo, Planejamento, estratégia
ê
de
de

tì

2 . VTABTLTDADE QUANTO A

Exeq uibi idade proposta, viabi idade técn tca e físico-fin ancer ra;
relação de custo/benefício com pati bi lida de entre OS objetivos, a
estratégi a de realização e de d ifusão, p úbt ico a lvo e resultado final
no

3. QUALIFT
DOS PROFISSIONAIS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.
. NOTA FINAL
Avaliador:

Data

aQnrilo
2020

3D

n

Obsenração

ì

Município de Guaratuba
Gritério

Esta do do Paraná
cnmÉnros pARA AIiÍALIST conforme EDITAL
Descrição
Módulo Video-Aula Saberes populares pertinê ncia do conteúdo
com a área de
atuação e o aspecto culturalevidenciado, bem como a qualidade
do vídeo apresentado

a). Conteúdo e coerência

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara
- Relevância a rtísticalcu ltu ral , Fundamentação, planejamento,
estratégia de ação e
cronograma de execução
Módulo Vídeo-Au la Sa beres Populares: Verificação se o fo rmato
do VI deo a presentado

Pontuação

De 00 a

40 Pontos

está de acordo com as especificações técn icas do edital

b). Viabilidade quanto a sua
Execução

c). Qualificaçâo de
profissionais envolvidos

Módulo Cultura Popular e
Móduto projeto Caiçara
- Exequibilidade proposta, via bilidade técnica e físico-financeira
; relação de custo/benefício;
compatibilidade entre os objetivos, a estrategia de realização
e de úfusão, púoiico atvo e
resultado final previsto no projeto.
Módulo Vídeo-Aula Saberes populares: - Tempo de atuaçâo na
área:
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos
Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). AcÍma de 10 postos: 30 pontos

De 00 a 30 Pontos

De 00 a 30 Pontos

ì

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PRoJEfos conforme criterios do Edital
- Módulo projeto Caiçara
Proponente:

INSTITUTO GAJU

Protocolo Administrativo

n". 1 6847 l2O2O
CRITERIO

t.

Iì[OTA

e

Relevância artística/cu Itu ral F u ndamentação
de
e
rama de

,

Planejamento, estratégia

2. VIABILIDADT QUANTO A
Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira;
relação de custo/benefício; compatibi lidade entre os objetivos, a
estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final
no

3.
DOS PROFISSIONAIS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Ate 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.
- ITOTA FINAL
Avaliador:

Assina

oata'

lÚ /

Lp

0

1o
1D

Obsenraçâo

I

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
cnmÉnros PARA aNALISE conforme EDITAL
Critério

Descrição

Pontuação

Módulo Vídeo-Aula Saberes Populares - Pertinência do conteúdo com a área de
atuação e o aspecto culturalevidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
a). Conteúdo e coerência

Módulo Cultura Popular e
Módulo Proieto Caiçara

- Relevância artística/cultu ral, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e
cronograma de execução

De 00 a

40 Pontos

Mód ulo Vídeo'Aula Saberes Populares: - VeriÍicação se o formato do vídeo apresentado
está de acordo com as especificações técnicas do edital.
b). Viabilidade quanto a sua
Execução

c). Qualificaçâo de
profissionais envolvidos

Módulo Cultura Popular e
Módulo Proieto Caiçara
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e fïsico-financeira; relação de custolbenefício;
compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e
resultado final previsto no projeto.
Módulo vídeo-Aula saberes Populares: - Tempo de atuaçâo na área:
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Cultura popular e
Módulo Projeto Caiçara Postos de Trabalho relacionados:
a). Ate 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De 00 a 30 Pontos

De 00 a 30 Pontos

I
Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PRoJEros conforme criterios do tdital
potler, uanu'psteçÃo cur,tunel - Módulo projeto caiçara
Proponente:

INSTITUTO GAJU

Protocolo Administrativo

n". 168.47 2020/
CRITERIO

1.

NOTA

e

Relevâ nqa artísticalcultura l, Fu n damentação, Planejamento, estratégia
de
e
de

+0

Exeq uibi idade p roposta, viabil idade técn rca ê físico-fin an cer ra;
relação de custo/benefício com pati bi lidade entre os o bjetivos, a
estratégia de real ização e de difusão, p úblico a lvo e resultado final
no

ò5

2 . VTABTLTDADE QUANTO A

3.
DOS PROFISSIONAIS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 1O pontos.
b). Ate 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.
- NOTA
Avaliador:

DOS SAilTOS

Assina
Data

Z

0

30

Obsenração

I

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CNTTÉNTOS PARA ANALISE CONfOTME TDITAL

Critério

Descrição

Pontuação

Módulo Vídeo-Aula Saberes Populares - Pertinência do conteúdo com a área de
atuação e o aspecto culturalevidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado
a). Conteúdo e coerência

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara
- Relevância artísticalcultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e

De 00 a

40 Pontos

cronograma de execução

Módulo Vídeo-Aula Saberes Populares: - Verificação se o formato do vídeo apresentado
está de acordo com as especificações técnicas do edilal.
b). Viabilidade quanto a sua
Execução

c). Qualificação de
profissionais envolvidos

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara
'Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relaçâo de custo/benefício;
compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e
resultado final previsto no projeto.

De 00 a 30 Pontos

Módulo Vídeo.Aula Saberes Populares: - Tempo de atuação na área
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até Í0 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Gultura Popular e
Módulo Proieto Caiçara Postos de Trabalho relacíonados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De 00 a 30 Pontos

^)

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
AIIALISE dos PRoJEfos eonforme criterlos do Edttat
- Módulo projeto Caiçara
Prbponente:

INSTITUTO GAJU

Protocolo Administrativo

n". 16 8,47 l2O2O
CRITERIO

1

IìIOTA

ê

Relevância artística/cu Itu ral Fu ndamentação
ê
de
ra ma de

,

Planejamento, estratégia

2 . VTABILTDADE QUANTo A

Exeq u bil idade proposta via bil idade técn rca e físico-financei
ra;
relação de cu sto/ben efí cl o; com pati bi lid ad e e ntre os objetivos,
a
estratégia de realização e de d ifusão p úbti co a lvo e resultado fina
no

3.
DOS PROFISSIONAIS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: L0 pontos.
b). Até 10 postos: 2O pontos.
c). Acima de 10 postos: 3O pontos.
- NOTA FINAL
Avaliador:

RIBEIRO DOS SATTOS

Assinatu
Data:

J9 t

-'ÊFt

2020

4o
3S

3o

Obsenração

)

Município de Guaratuba
cnffÉnfos
Critério

Estado do Paraná
PARA AIIALISE conforme TDITAL
Descrição

Pontuação

Módulo Vídeo-Aula Saberes Populares - Pertinência do conteúdo com a área de
atuação e o aspecto culturalevidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado
a). Conteúdo e coerência

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara
- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e

De 00 a

40 Pontos

cronograma de execução

Módulo Video-Aula Saberes Populares: - Verificação se o formato do vídeo apresentado
está de acordo com as especificações técnicas do edital.
b). Viabilidade quanto a sua
Execução

c). Qualificação de
profïssionais envolvidos

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara
'Exequibilidade proposla, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custo/benefício;
compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realizaçáo e de difusâo, público alvo e
resultado final previsto no projeto.

De 00 a 30 Pontos

Módulo Video-Aula Saberes Populares: - Tempo de atuação na ârea
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Gultura Popular e
Módulo Proieto Caiçara Postos de ïrabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De 00 a 30 Pontos

ì

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PRoJEfos conforme criterios do Edital
- ilódulo projeto Gaiçara
Proponente:

INSTITUTO GAJU

Protocolo Administrativo no.

L68,47 20.20,

CRITERIO
1.

NOTA

e

Relevância artí stica/cu Itu ral F u ndamentação
de
e cro
rama de

Planejamento, estratégia

2 . VTABTLIDADT QUAnTO A

Exequ biti d ade proposta viabi lidade técnica e Íísrco- fina nce ffa
relaçã o de custo/benefícro; compatibi idade entre OS objetivos, a
estratég ía de rea tzaçâo e d e d ifusão, pú bt rco alvo e resu Itado fi na
sto no
eto

3.
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cnrrÉnros
Critério

Estado do Paraná

pARA AIvALTsE conforme TDITAL
Descrição

Pontuação

Módulo vídeo-Aula saberes Populares - Pertinência do conteúdo com a área de
atuação e o aspecto culturalevidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado
a). Conteúdo e coerência

Módulo Cultura Popular e
Módulo Proieto Caiçara
- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de açâo e

De 00 a

40 Pontos

cronograma de execução

Módulo Vídeo-Au la Sa beres Popula res: Verificação se o formato do vídeo apresentado
está de acordo @m as especificações técn lces d o edital
b). Viabilidade quanto a sua
Execução

c). Qualificação de
profi ssionais envolvidos

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-flnanceira; relação de custo/benefício;
compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realização e de d-ifusão, público alvo e
resultado final previsto no projeto
Módulo vídeo-Aula saberes Populares: - Tempo de atuação na ârea:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos
Módulo Cultura popular e
Módulo Projeto Caiçara Postos de ïrabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De 00 a 30 Pontos

De 00 a 30 Pontos

MUNICIPIO DE GUARATUBA

o

(/

ENVELOPE NO O2.PROPOSTA

FELIPE BITTAR

ANEXO V

PROJETO

MODULO "PROJETO CAIçARA"
ENVELOPE 02

PESSoA rísrcn ouruRíorcn

EDITAL DE CHAMAMENTO NO

OO3I2O2O

GUARATUBA CULTURAL

MANTFESTnçÃocuLTURAL

Eu,Felipe Bittar de Azevedo, proponente doProjetoCaiçaraGhef Guaratuba,
inscrito no Edital no 0O3\2O2O - GUARATUBA CULTURAL - MANIFESTAÇÃO
CULTURAL, módulos "Projeto Caiçara", venho por meio deste descrever o meu
projeto conforme segue:

1. Nas linhas abaixo apresentar e explicar o seu projeto
A culinária possui uma ligação direta com o desenvolvimento da humanidade e
organização social humana, pois foi através da busca por alimentos e constante
aperfeiçoamente da alimentação que o homem passou a se organizar em sociedade
e desenvolver tecnologias.
Neste sentido, a culinária é um estilo de cozinhar compartilhado por um grupo de
pessoas, sendo parte importante da cultura de um povo ou de um local. As pessoas

geralmente cozinham os alimentos que encontram na área onde moram, tendo a
maioria das sociedades uma culinária tradicional que existe há muito tempo. Assim,

a culinária pode incluir pratos comuns que são consumidos no cotidiano, bem como
outros que são preparados para festivais e comemorações especiais, como os que
pretendemos expor.

Nessa perspectiva, apresentamos
que tem

o

o Projeto 1o Projeto Caiçarachef Guaratuba,

intuito de fomentar a atividade cultural e consequentemente econômica

da região, por meio do consumo de pratos típicos e demais alimentos, ingredientes,
produtos

e servicos da cidade, através da produção de um evento de cultura

gastronômica caiçara.

2. Nas linhas abaixo explicar a
fundamentaçãoe objetivo

Patrimônio cultural

relevância artística

e cultural de seu projeto,

sua

:

de uma região, a culinária também é um dos

principais

motivadores do turismo, ao considerarmos o aspecto regional em torno da culinária
local, que pode inclusive vir a ganhar destaque nacionalmente a partir de festivais
gastronômicos como o que está sendo proposto.

Assim sendo, o Projeto CaiçaraChefe Guaratuba tem importância cultural à
medida que irá difundir nacionalmente a tradição regional da cidade, por meio da
apresentação

de pratos típicos, ingredientes e participantes nativos com

suas

características únicas, possuindo inclusive grande potencial para que o projeto se
torne atrativo permanente nos roteiros de turismo da cidade.
Deste modo, o presente projeto visa apresentar a riqueza cultural da cidade por

meio da culinária

e

seus atores, consequentemente alavancando

o

turismo

gastronômico de Guaratuba, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico

da região, trazendo pa"a a cidade reconhecimento, respeito, aprovação e amor, por
todos aqueles que visitam esta terra assim como por seus moradores, sobretudo
preservando a cultura local.

Com efeito, a criação de vínculos entre mídia, culinária e identificação popular é
um dos principais motores para a geração de fluxo de turistas, apoio popular local e,
consequentemente, do fortalecimento da renda dos moradores e negocios no âmbito
local.

Nesse passo, o presente projeto se fundamenta na criação de valor e na
promoção dos pratos tipicos locais por meio de eventos junto a cozinheiros
guaratubanos e guaratubanas, selecionados nas distintas comunidades do município

por meio dos canais de comunicação, a saber, rádio local e redes sociais, com a
expectativa de que participem entre 2 a 4 competidores por etapa, num total de 4
etapas mais a final, que esta planejada para fim de março de 2021 (2710312021)

3. Nas linhas abaixo explicar como é sua atuação cultural em Guaratuba, como
desenvolveu

a criação do seu projeto, e qual o tempo em que atua na área do

projeto apresentado:

Atual residente de Guaratuba, ao longo dos últimos 20 anos venho desenvolvendo
atividades no âmbito de cultura e turismo, setores nos quais atuo diretamente com

eventos em conjunto com as principais redes hoteleiras, onde

já

realizei diversas

feiras, treinamentos, palestras, cursos, workshops, shows, entre outros, tanto para
empresas quanto para particulares. No inicio de 2020, realizamos um levantamento

dos potenciais recursos locais passiveis de promoção local guaratubana. Esse
mapeamento me equipou com conhecimento acerca das características culturais de

Guaratuba, as quais julgo essenciais para

o desenvolvimento endógeno local e

sustentável

Em termos culturais, as ações desenvolvidas visaram sempre a promoção dos
ativos locais, utilizando insumos, serviços

e

mão de obra da região do evento para

emancipação da sociedade local.

De fato, as atividades acima mencionadas me equipam com a expertise
necessária para a elaboração e gestão de projetos como os fomentados pelo
município de Guaratuba através da LeiAldir Blanc.
Ressalto que o profissional responsável pela coordenação do projeto é residente

em Guaratuba há mais de 20 anos, possuindo vínculos familiares e afetivos com

cidade, tendo contribuído com instituições de ensino superior local
culturais e ambientais

a

e projetos

4. Apresentando portfólio, conforme descrito

no Edital, comprovação

com

documentos:

5.

Nas linhas abaixo explicar comos será sua estratégia de ação e o cronograma de

execução do projeto:

Atividade

Dezembro

Elaboração Base

X

Aquisições

de

insumos e

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

X

X

X

X

X

materiais
ô

ldentificação

X

X

dos

sensibilização
competidores
Execução do projeto

X

Veiculação em midias
Mapear a gastronomia local

Entrega /

X

X

X

Finalização

X

(relatorio final do projeto)

6. Apresentar as Diretrizes de seu projeto

Fomentar a cultura local, por meio do consumo dos produtos e da culinária regional
através da promoção da gastronomia da cidade.

Para execução do projeto serão realizados 5 eventos na modalidade competição,

onde cozinheiros e cozinheiras guaratubanos apresentarão receitas típicas locais,
sendo avaliados de forma on line nas redes sociais, em caráter classificatorio não
eliminatório.
Esses eventos terão duração de 2 a 3 horas, num total de 5 eventos, resultando na
escolha do prato representante da cultura gastronômica local de 2021.

A

etapa final será realizada no Restaurante Marina Morena, localizado em

Guaratuba.

Ainda, uma sessão de fotos

e

filmagens será contemplada

à

todos

os

participantes, contribuindo pa'a a divulgação dosmesmos na cidade e região.

Como contrapartida

ao

projeto, os proponentes elaborarão um calendário

gastronômico do município de Guaratuba, baseado em sazonilidade, ingredientes e
fluxo turístico.

7.

Material que utilizará

Teremos 5 encontros no total, aos quais serão destinadosR$10.000 para aquisição

de insumos, material geral e estrutura de apoio, salientando que cada participante
será responsável por sua estrutura básica necessária.

8.

Número de pessoas envolvidas

Valor/Hora

Total de Horas

Valor total

Gestão

R$80,00/Hora

R$25.600,00

R$25.600,00

de

R$60,00/Hora

R$19.200,00

R$19.200,00

Função

Elaboração

e

do Projeto (1)
Coordenação
Projeto (1)
Musico Profissional (1)

R$500

(01

diarias)
Foto e Video (1)

(5

R$5.000
diarias)

Reporter (1)

R$1.250,00

(5

diarias)
Materíal de Apoio

R$10.000,00

Aluguel de Auto (1)

R$6oo

(05

diarias)
R$25,00/Hora

Auxiliares

R$200/Dia x4 x

1

R$800

Operacionais (4)

diárias)

Auxiliar de Edição (1)

R$1.000

(01

(5

diarias)

9. Número de postos

de trabalho relacionados à execução do projeto. lindicar quais

técnicos serão e um breve currÍculo:

Os profissionais atuantes no projeto são cidadãos residentes

guaratubanos,

conforme currículos anexos.

Em virtude das restrições sanitárias decorrentes da COVID-19,

a

captação de

imagens durante a elaboração dos pratos será no próprio estabelecimento de cada
um dos participantes, com votação online. Somente o evento com os finalistas será
realizado no Restaurante Marina Morena e suas dependências,

a saber,

espaço,

cozinha, salão e deck.

10.

Local necessário, Estrutura

A fase classificária será realizada nos locais de preferência dos participantes do
projeto. A fase final, apenas, será no restaurante Marina Morena.

11.

Cronograma de execução

Conforme tabela no5

12.Orçamento. Custo com planilhamento de gastos
projeto venha a ser aprovado:

Conforme no7 e

no8

a serem executados caso o

13.

Data provavel para a execução do projeto e duração do evento

Provável dala 2710312021, com duração de 2 a 3 horas

14.

(-'

Público alvo a ser atendido

O evento é destinado a população guaratubana, turistas e admiradores de culinaria
e cultura caiçara.

15.

Demais especificações para comprovar

o

preenchimento

dos requisitos

necessários exigidos pelo Edital, bem como para descrever o Projeto com todas as
suas características:

Anexa documentação

(

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé

Guaratuba, 08 de dezembro de 2020
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de Azevedo
cPF 287.798.838-42

RESPONSÁVEI PELO PROJETO
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Rafael Araújo Bonatto
Brasileiro, 38 anos, 1 filho.
Domicilio: Rua José de Almeida Ganett, 111
8061 0-1 64,Curitiba, PR- Brasil.
41 I 97462895

abonattor@qmail.com

Formado em Gestão ambiental e Agricultura Sustentável, Mestre em Desenvolvimento
Rural Territorial e Doutor em Agronomia, há mais de uma décadaatuo nas áreas
relacionadas a certificaçãoda produçãoagropecuária, elaboração, monitoramento e
avaliação de projetos agropecuários e ambientais, em nível nacional e internacional,
participando ativamente na identificação das demandas socioeconômicas e ambientais
locais e na proposição de sugestões pertinentes (iniciativas de extensão rural e
produção agropecuária - integração lavoura pecuária e florestas).

Perfil profissional
Atuou como analista de projetos de desenvolvimento rural e segurança alimentar
(Avaliação Ex-Ante/Post - Certificação Agrícola) junto ao SEBRAE, FAO / ONU e
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (análise dosníveis
sustentabilidade de programas governamentais).

e extensão, bem como em
desenvolvimento comunitário I rural e responsabilidade social
corporativaem países como Peru,Bolívia, Austrália, Nova Zelândia, Espanha,
Desenvolveu atividades no âmbitodo ensino, pesquisa

projetos

de

Marrocos, Honduras, Costa Rica e lndonésia.

Formação
Graduação
./ Gestão Ambiental,lESC (agosto/2009) - concluída.
,/ PDC em Permacultura e desenvolvimento rural, Austrália PermacultureCollege
(dezembro 12007) - concluída.

,/

Pos-G.raduação

,/
./

-

Mestrado
Mestrado em Desenvolvimento Rural Territorial, Universidade
(dezembro 12012) - concluída"

Pos-Graduação

de

Cordoba

- Doutorado

Doutorado em Agronomia - Sistemas lntegrados de produção agropecuária /
Desenvolvimento Ru ral S ustentável, U FPR (Feverei roi201 8)
Pós-doutorado em Agricultura e Sustentabilidade, UFPR (2019lOngoing).
.

Cursos Complementares

,/

,/
./
./

Elaboração

de Projetos Ambientais, Ayrumã / USDA

(dezembrol2}13)

concluído.
Perícia Ambiental, UFPR (Novembro12010) - concluído.
Técnicas avançadas de compostagem de resíduos sólidos agrícolas, UFPR
(Dezembro de 2010) - concluído.
Design de Ecovilas, DjanbungGardensPermacultureCollege (Dezembro12007)
- concluído.

ldiomas
Espanhol'. leitura fluente, escrita fluente, conversação fluente.
Francês. leitura intermediária, escrita básica, conversação básica
lnglês: leitura fluente, escrita fluente, conversação fluente.

Histórico profissional
Marçol2}l9 a Setembro de 2020.
Profissional responsável pela divulgação dos benefícios de insumos agrícolas
orgânicos, bem como, encarregado pela abertura de novos mercados para
Zyvyabok Trading CO.

-

fertilizantes orgânicos (América Latina, Asia e Oceania).
SustentávelShow -Março12017 amarço de 2019.

Palestrante responsável pela elaboração e divulgação de boas práticas
agropecuárias e ambientais em eventos itinerantes voltados a promoção da
sustentabilidade.
Universidadee UNINTER - Fevereuol2018 a fevereiro de 2019.
Professor Universitário - Professor Assr'sÍenfe - Brasil.

Professor responsável pelas disciplinas de Agronegócios,Gestão e
Desenvolvimento Rural Territorial, Sistema de Gestão Ambiental e Segurança
Alimentar em cursos de Graduação e Pós graduação.

.

Agência das Nações Unidas para Agricultura

r

Ministério da Agricultura, Pecuária

e Alimentação - FAO julho
de 2018.
Janeiro/2018 a
projetos
(Consultor
externo) - Honduras e ltália.
Analista de
pela
avaliação Ex-Post de projeto de desenvolvimento
Profissional responsável
rural e segurança alimentar - certificação orgânica(Avaliação dos níveis de
sustentabilidade de sistemas agropecuários e alimentares em projetos
relacionados à Denominação Geográfica Protegida- produção de café).
e Abastecimento -

Fevereirol20l4

a

fevereiro de 2016.
Analista de projetos (Consultor externo) Estado do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná.
Profissional responsável pela avaliação Ex-Post de projeto de desenvolvimento
rural e segurança alimentar / nutricional em lntegração Lavoura Pecuária (SIPA).

-

SEBRAE RSe Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- Outubrol2}14
a Dezembro de 2017.
Analista de projetos (Consultor externo) - Estado do Rio Grande do Sul.

Profissional responsável pela avaliação Ex-Ante e Ex-Post
desenvolvimento rural e segurança alimentar / nutricional (SIPA).

de projeto

Universidade Tuiuti do Paraná - Fevereirol20l3 a Março de 2016.
Professor Universitário - Professor AsslsÍenÍe - Curitiba, Brasil.

Professor responsável pelas disciplinas

de

Agronegócios, Ecologia

e

de

Meio

Ambiente, Projeto lntegrador, Gestão e Desenvolvimento Rural Territorial.

Responsável pela docência

das seguintes disciplinas em cursos de

Graduação:

Educação Ambiental Corporativa, SGA, Segurança Alimentar
Projetos.

e

Pós

Gestão

de

TNR - Dezembro/Z11} a maiol2Ol 1
Caordenador de projeto de desenvolvimento rural- Estado da Bahia.
Profissional responsável pela coordenação de equipes de campo em projeto de
energia eólica.
Atividades ligadas à comunicação social e ao diagnóstico e planejamento
socioambiental para o desenvolvimento rural em região específica do semiárido
Baiano (avaliação Ex-Ante de projeto).
lnstituto Ambiente em Movimento - lAM. - Fevereirol2O0T a abrill2911
Coordenador de projetos ambientais - Paraná, IJganda, índia e Tailândia.
Profissional responsável pela elaboração e coordenação de projetos de educação
ambiental com enfoque em jovens residentes nas comunidades rurais de baixo
IDH do Estado do Paraná e em países como Uganda, Tailândia e Índia.
NICA - Janeiro/2O1 0 a novembrol21l9
Gestor Ambiental Noosaville, Austrália.

-

Consultor em projeto de educação ambiental
orgânicos procedentes de mercado municipal.

e gestão de resíduos solidos

Prefeitura de Almirante Tamandaré - Fevereiro/20O5 a julho/2006
Educador Ambiental - Almirante Tamandaré, Brasil.
Responsável pela elaboração de material didático e pela educação ambiental em
escolas públicas rurais do município de Almirante Tamandaré.

I

nformações com plementa res
a

Paralelamente as atividades pontuadas, atuou como professor convidado dos
cursos de Pós-Graduação em Sustentabilidade (MBA) e Segurança
Alimentar,em nível Lato sensu, na Universidade Tuiuti do Paraná, Unican
(Paraguai), Universidade de Parma (ltália) e Universidade Nacional (Costa
Rica).

Possui as seguintes experiência internacionais
a

a

a

o

a

a

Peru - Atividade. Docente de cursos de segurança do trabalho e gestão de
resíduos sólidos orgânicos (compostagem). Região de Pacasmayo (costa norte
peruana).
Austrália - Atividade: Planejamento e gestão de resíduos solidos orgânicos e
educação ambiental em escolas públicas da rede de ensino australiana.
Espanha e Paraguai - Atividade: Consultoria em projetos de desenvolvimento
rural (avaliação de projetos - Ex Ante e Ex Post).
Honduras e ltália - Atividade: Coordenação de projeto de avaliação dos níveis
de sustentabilidade de sistemas agropecuários e alimentares - Denominação
Geográfica Protegida (produto - café).
lndonésia - Atividade: Consultoria em projetos de desenvolvimento rural
(diagnostico rural participativo / planejamento agrícola).
Costa Rica - Atividade: Palestrante responsável pela divulgação de boas
práticas agropecuárias em Sistemas lntegrados de Produção Agropecuária
(srPA).

FELIPE BITTAR DE AZEVEDO
Rua Engenheiro Batista Ribas, 903, Casa 5, Brejatuba, Guaratuba/PR
Tel.

(4

I) 9

969 4 - 1323, e -mail flpbittaí@mail. com

Brasileiro, 39 anos, casado, 2 Íilhos

RESUMO PROFISSIONAL

. Organizaçâo, planejamento e execução de eventos culturais,

sociais,

corporativos e particulares em hotéis, empresas, centros de convenções e demais
espaços; Contratação e negociação com fornecedores, planilha de custos,
montagem e desmontagem, contrataçáo de staff, execuçáo de brieÍing, checklists
e cronogramas; Atendimento às normas e legislações locais e nacionais,

divulgação, ações de promoções e alocação de recursos humanos, sempre
garantindo o cumprimento de contratos; Controle de carteira de clientes e
mailing, realízação de visitas tecnicas para avaliação de espaços, infraestrutura,
serviços, staff e steakholders, logística de transportes, gerenciamento de A&B;

Avaliação

e

operacionalizaçáo do pós eventos, sempre visando networking

e

sustentabilidade.

e hotelaria e seus principaisplagers;
Projeção e análise de cenárioscompetitivos; Conhecimento do funcionamento
o

Conhecimento do mercado de turismo

operacional e comercial dahotelaria; Domínio dos processos de comercialízaçâo e
operaçáo praticados nahotelaria; Capacidade de deÍinir metas eobjetivos;
Domínio das ferramentas, práticas e processos degestão.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

a

co NSULTORIA

DE NEGOCIOS

-

LosAneeles/CA

-

USA (owtl2OI9 -marl2O2O)

Consultor em eventos e turismo
M

apeamentodefatoresdofluxoempresarialcomoclima, publico-

alvoelocalização,estesqueapós analisados passam

a fazer parte de elaborado

'planejamento, que contemple o bem-estar dos clientes dentro das limitações
financeiras do empreendimento. ProÍissionalízaçáo e aperfeiçoamento de
proÍïssionais envolvidos na operação com o cliente, de modo que os serviços
apresentem um padrão de excelência. Fidelizaçâo de clientes e expansão de
marca, visando a máxima personalização dosserviços, especialmente eventos

turismo.

e

a

-jwll20 19)Gerente de Recepção
Realizaçáo de atividades e procedimentos relativos à eventos, recebimento de
TAUA ATIBAIA HOTELECONVENTION

solicitações e

ífCV I2OIB

confecção de orçamentos e

ordens de

serviço,

monitoramentodaqualidadeeapoionamontagemeorganrzaçâodesalas,bemcomoeq

uipamentos e alimentaçáo. Encaminhamento de solicitações dos hóspedes para

os demais setores e acompanhamento de satisfação e entrega do serviço.
Organrzação do ambiente de trabalho garantindo a dentro dos padrões
dahotelaria.
Gerenciamento,organizaçâo,coordenaçãoecontroledasatividadesderecepçáo,dem

odoagarantir um serviço de qualidade e a satisfação dos clientes. Planejamento

das atividades e serviços; orientação e coordenação da equipe de trabalho.

estratégico

Planejamento

conforme

feedback.

Preparaçáoeanáliseprecisadomercadoconformemetasestabelecidas.Fornecimento
deserviçosque atendam e superem as expectativas dos hóspedes.

LYNCED

a

anl2077 -nov l2OI7)

Gerente Geral e de Eventos

Coordenaçãodotrabalhodetodososdepartamentosdohotel,garantindoofuncionam
entoconforme os padrões estabelecidos. Orientação do trabalho das demais
gerencias, objetivando perfeito funcionamento e geraçáo de receita. Domínio de
processos administrativos do planejamento, organízação, direçáo e controle das

atividades operacionais, administrativas e financeiras do hotel. Planejamento,

ou plano de marketing. Pessoal,
recrutando, selecionando, orientando e treinando novos gerentes de
desenvolvendo orçamento operacional

departamento. Direção, supervisionando o trabalho dos gerentes de cada ârea.
Avaliação, veriÍìcando a execução dos planos de longo e curto prazos; Captação,
negociaçáo

e manutenção de contas, de modo a atender claramente

suas

necessidades, assim como hóspedes particulares, eventos, grupos, banquetes

e

outros serviços. Monitoramento dos parâmetros de tarifas, ocupaçáo, e demais
serviços do hotel, de acordo com o mercado.

a

ATIBAiARESID ENCEHOTEL (out I 20 I 3 -out I 20 I 6)

Assessor Comercial

Captação, atendimento e manutençáo de clientes para eventos, corporativos

e

particulares, por todos os canais disponíveis, executando tarefas
administrativas, acompanhamento de visitantes, cumprimento de normas,
procedimentos e políticas internas, representação comercial e divulgação do
hotel, elaboraçáo de propostas e visitas técnicas.

a

ATIBAIARESIDENCEHOTEL (dez I 20 1 0 -marl 20 1 3)

Supervisor de Operações

de

e

Supervisáogeraloperacional

eventos,

visandoàpreservaçáodopatrimônioeotimizaçáodosrecursos Íinanceiros,
verificando as necessidades especÍfïcas de cada departamentoe elaborando
relatórios de produtividade, acompanhando toda a rotina administrativa.

Gerenciamento dos

produtos

eserviçosoferecidospelohotel,

administraçãodepessoal,assessoriaàdiretoriaerealizaçâode

atividades

como

relações públicas.

a

MAVSA RESORTCONVENTIONSPA (set I 20 LO -dez I 20 I I)

Gerente de Recepção

DeÍinição de estratégia, planejamento, organízaçâo e controle da area de
recepção e hospedagem do hotel, trabalhando em conjunto com recursos
humanos, eventos e demais deptos. Comando de equipe, com meta e dever a
cumprir. Responsável por processos, controles e relatórios gerenciais, assim
como

mapasestatísticosdasatividades.Organizaçáoeestabelecimentodemétodosdeserviç

osderecepção

e

hospedagem. Elaboração

de treinamentos e

assistência

aoscolaboradores.

a

SPAALPESPIRACAIA (ago I 2006 -set/

20

1

O)

Supervisor de Operações e Eventos

Coordenação

das atividades comerciais, administrativas e

operacionais,

principalmente eventos, formulando políticas e procedimentos, visando a
realização de negociações com clientes e fornecedores. Acompianhamento de
manutenção, gerenciamento de hospedagem, atendimento a clientes, controle
de reservas, programaçáo e elaboração de relatórios gerenciais.

o

H

OTELB OURB

O

NALPHAVILLE (ago I 20 O 5 -ago / 20 o 6l

Chefe de Recepçáo

CheÍìa e administraçáo da Recepção e departamento de Reservas. Atendimento

ao público, suporte em vendas, eventos e governança. Trabalho em conjunto
com Recursos Humanos paÍa contrataçáo e avaliação de colaboradores, assim
como setordecompras.

FoRuAçÃoecaoÊnarce
o

Bacharel em Türismo

UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO_USF 1 999 -2OO2;

. ESPECIALIZAÇÃO
Inspiring and Moüvating Individuals- UNIVERSITY OF MICHIGAN - Coursera
Business English;
Communication Skills - UNIVERSITY OF WASHINGTON

-

Coursera.

TNFORMAçÓESADICIONAIS

C

o

Domínio das ferramentas especíÍicas para hotelaria e eventos, bem como pacote

ofÍice e internet, entre outros;
o

Curso pela Signature do Brasil: Técnicas de vendas e excelência no

atendimento ao cliente particular e eventos;

. Curso pelo SEBRAE/SP: Gestão empresarial e orientação paracrédito;
o

Curso pela Miyashita Consulting: Marketing de serviços;

r Participaçáo em feiras e eventos voltados para hotelaria eturismo.

,ì

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CHECAGEM dos documentos a sef,em apresentados pelos proponentes

potter, uenmpsreçÃo cur,tunal - Módulo projeto
caiçara
Proponente:

FELIPE BITTAR DE AZF,VF}DO

Protocolo Administrativo

n.. 168 49 I 2O2O.

ETTVELOPE ()2

do Edital

Sim

1. Projeto Cultural devidamente preenchido
conforme Anexo V

2. Portfolio, salvo comunidades tradicionais
3. Comprova atividade anterior correlata ao
projeto

4. Apresentou Contrapartida ao Município

I
N

\

Não

o

MUNICÍPIO DE GUARATUBA

e

ENVELOPE NO OZ.PROPOSTA
ADALBERTO BOANIN

Envelope 02
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA EDITA
BLANC G UARATUBA CULTURAL

- MANIFESTI

Documentos devidamente preenchidos confr

Módulo "Projeto Caiçara" e Módulo "Cultura

ANEXO V PROJETO MÓDULO "CULTURA POPULAR" e "PROJETO CA|çARA" ENVELOPE 02
PEssoA FíslcA ou JURíDtcA EDITAL DE cHAMAMENTo N" oo3/zoza- GUARATUBA çSLTURAL

-

MAN TFESTAçÃo

culrunnl

Adalberto Boarin Filho, proponente do Projeto Conexão Caiçara, inscrito no Edital ne
OO3/2C.2O - GUARATUBA CULTURAL - MANIFESTAçÃO CULTURAL, Módulos "Cultura popular',
"Projeto Caiçara", venho por meio deste descrever o meu projeto conforme abaixo segue:
Eu,

E

1 - O Projeto

projeto desenvolvido por Adalberto Boarin Filho - profissional que
atua desde o ano de 20A4, na produção de eventos que promovam desenvolvimento humano,
cultural, econômico e social.
CONEXÃO CAIçARA é um

A realização do CONEXÃO CAIçARA tem por objetivo promover a formação de plateia para a
Música Popular Brasileira, por meio de uma programação de aulas musicadas e apresentações
abertas ao público.
Em sua primeira edição, o CONEXÃO CAIçARA vai investigar as obras do compositor e escritor
brasileiro, Aldir Blanc e de Waltel Branco, maestro, compositor, arranjador, diretor musical,
nascido em Paranaguá, litoral do Paraná.

A ideia é oferecer uma nova proposta musical, com programação e aulas de aprimoramento da
estética musical. As aulas musicadas são voltadas para alunos e professores da rede pública

com o objetivo de promover o exercício de escuta atenta e orientada, ouvindo interpretações
comparadas, objetivando desenvolver o senso crítico musical.
Nas apresentações abertas ao público o

objetivo é contemplar a população de Guaratuba e
aos veranistas um entretenimento de qualidade e relevância cultural.
2 - Relevância Artística e Cultural.
O Objetivo do

projeto Conexão Caiçara é tornar conhecida a relevante produção de dois

expoentes da Música Brasileira.

WaltelBranco
"Nascido em Paranaguá em 22 de novembro de 1929, Waltel Branco consagrou-se como
arranjador, violonista e compositor. Em Curitiba, residiu em duas ocasiôes: da infância ao início
dos anos 1950, quando foi morar em Cuba; e de 1993, a convite da então presidente da
Fundação Cultural de Curitiba, Alice Ruiz, até 2017. Neste tempo tornou-se o principal símbolo
da música popular na cidade, tão importante a ponto de ter se tornado Doutor Honoris Causa
pela UFPR, No Paraná gravou três discos e teve músicas gravadas por muita gente, como
Cláudio Menandro, Mário da Silva, Rogéria Holtz, Orquestra à Base de Cordas, Orquestra
Harmônicas de Curitiba, Ezequiel Piaz, João Egashira, André Prodóssimo e Fabrício Mattos,
entre outros.

Waltelfoi da equipe de Henry Mancini, autor da famosa trilha do filme A Pantera cor de rosa.
Foi o arranjador de Retirantes, de Dorival Caymmi. Também são arranjos dele Bastidores
(Cantei, cantei), com Cauby Peixoto, Faz parte do meu show, de Cazuza, e Azul da cor do mar,
de Tim Maia, entre tantas colaborações, além de trabalhar como maestro e arranjador de João

Gilberto. Aliás, ele foi um dos principais orquestradores da Bossa Nova e do Soul brasileiro.
apaixonado por Bach, Mozart, Pixinguinha, Andrés Segóvia e pela música cubana. "

Era

Aldir Blanc
Aldir Blanc é considerado um dos melhores letristas do Brasil ao lado de Chico Buarque (L944),
Paulo César Pinheiro (1949) e Vinicius de Moraes (1913-1980). Compositor desde os L8 anos
de idade, tem cerca de 500 temas gravados, entre samba, choro, valsa, baião, bolero, fox,
frevo, por ele e por intérpretes como Elis Regina, Clara Nunes (1943-1983), Simone (1949),
Gilberto Gil (1942), Chico Buarque, Edu Lobo, Nana Caymmi, Leila Pinheiro, lvan Lins, Djavan
(1949), Paulinho da Viola, MPB-4 e Elizeth Cardoso (L920-1990). Entre suas criações, há pelo
menos dez músicas em novelas (Tieta, Suave Veneno, Chocolate com Pimenta e Gabriela).
Tem estilo de cronista urbano e, na maioria de suas letras, usa um tom jocoso e escrachado
para descrever histórias e situações corriqueiras do cotidiano. Exemplos disso são as
composições Canibaile, Par ou ímpar, Mingus Samba e O Coco do Coco (com Guinga), A Nível
de..., Bala com Bala, De Frente pro Crime, lncompatibilidade de Gênios e Kid Cavaquinho (com
João Bosco), Mandingueiro (com Moacyr Luz) e Entre o Torresmo e a Moela (com Maurício
Tapajós).
Em outro aspecto de sua obra, a linguagem, prima pela pluralidade de recursos. Desde jovem,

tem o hábito de ler autores de diferentes estilos da literatura, entre clássicos, contemporâneos
e até mesmo de livros técnicos de medicina, em que é formado. O tratamento refinado e o
conhecimento de um vocabulário vasto não são utilizados apenas no ofício de letras melodias.
No decorrer de sua carreira, além de escrever para jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo,
Blanc publica livros de estilos diferentes, em prosa e poesia, como Rua dos Artistas e
Transversais (2006), a compilação de seus livros de crônicas Rua dos Artistas e Arredores
(1973) e Porta de Tinturaria (1981), com textos também escritos para o Jornal do Brasil,
Pasquim, entre outros.

3. Desenvolvimento e Criação.
Pensando sempre nas melhores opções de cultura e desenvolvimento para o município de
Guaratuba - PR, já realizei eventos de diversos tipos e formatos de eventos em todo território
Nacional. Minha atuação em Guaratuba se dá desde o primeiro Ostra Jazz Festival, no qual
contribuí como consultor e produtor executivo para as edições já realizadas.
Na última edição do projeto em 2018, meu trabalho foi desde a escolha do localda realização,
desenvolvimento do projeto arquitetônico, montagem do evento, produção executiva e
comercialização de produtos.
Em busca do desenvolvimento cultural do Município de Guaratuba - PR foi idealizado o
projeto Conexão Caiçara, no qual a proposta é difundir a Cultura Caiçara trazendo uma
programação cultural de qualidade e acessível a toda a população de Guaratuba e aos alunos e
professores da rede estadual de Ensino.

4. Cronograma de execução do projeto:
A proposta para a execução do Projeto Conexão Caiçara se dará em quatro fases distintas
Fase 01

-

Preparaçâo do Conteúdo Programático

Fase 02

-

Assessoria de lmprensa, Comunicação e Divulgação

Fase 03

-

Realização

Fase 04

-

Prestação de Contas

5. Diretrizes do projeto:
O Projeto Conexão Caiçara utilizará equipamento áudio visuais, instrumentos musicais e
equipamentos de transmissão, estrutura de tendas e salas de aula.

Número de pessoas envolvidas diretamente:
Adalberto Boarin Filho (Produção Executiva), HerosMussischwinden(Jornalista responsável),
sandro Moser (conteúdo Programático), Glauco solter (conteúdo Musical).
Número de postos de trabalho relacionados à execução do projeto

torno de 20 pessoas trabalharão direta e indiretamente para a montagem e realização do
êvento, dentre eles teremos músicos, operador de áudio, técnico de som, técnico de Luz,
técnico de lnformática, Eletricista, cinegrafistas, Jornalista entre outros.
Em

Localpara a realização: Orla da praia Central
Estrutura:Estrutura de Palco, Tendas

Cronograma de execução:

ts/OUzAna $/O2/2O21 - preparação

do Conteúdo programático

15/o2/2o2la t8/o3/2o21 - Assessoria de tmprensa, comunicação e Divulgação
L6 / 03

/ 2O2L a t8 / O3 / 2O21 - Montagem

2I/ a3 / 2A21

-

Rea

2t/O3 /202L a 22/03/2O2t

-

Desmontagem

L9

/ 02/ 2o2L a

lização

Dados do Evento

Data para a execução do projeto - L9/O3/àOZAIa2I/O3/2O2O
Duração do evento: 03 Dias
Público alvo a ser atendido:
Estudantes e Professores da Rede Municipal de Ensino.

Moradores do Município e Guaratuba e arredores.
Turistas
06. Contrapartidas.
As contrapartidas do projeto se dará através das aulas musicadas, e pela seção de dois espaços

para difundir a gastronomia caiçara. Esse espaço o projeto disponibiliza duas estruturas de

tendas3x3metros.

E

por ser esta decl

verdadeira, assino e dou fé.

Guaratuba,0T de

de 2020.

erto Boarin Filho
CPF ne O22.O4L.L69-7I

RESPONSÁVEL PELO PROJ ETO

ILFÌcdNq1] -

Selo:
0 185524

Guaratuba,

vAillA

ultGEil

Dados do Projeto

Nome: Conexão Caiçara
Possíveldata de realização t9 a2tlo3l2O21,

Autor: Adalberto Boarin Filho
Contato (41) 99669-0808
Email: boarin@gmail.com

1- O Projeto

-

CONEXÃO CAIçARA é um projeto desenvolvido por Adalberto Boarin Filho
profissional que atua desde o ano de 2004, na produção de eventos que
promovam desenvolvimento humano, cultural, econÔmico e social.

A realização do CONEXÃO CAIÇARA tem por objetivo promover a formação
de plateia para a Música Popular Brasileira, por meio de uma programação
de aulas musicadas e apresentações abertas ao público.
Em sua primeira edição, o CONEXÃO CnlÇARA vai investigar as obras do
compositor e escritor brasileiro, Aldir Blanc e de Waltel Branco, maestro,
compositor, arranjador, diretor musical nascido em Paranaguá, litoral do
Paraná.
A ideia é oferecer uma nova proposta musical, com programação e aulas de
aprimoramento da estética musical. As aulas musicadas são voltadas para
alunos e professores da rede pública com o objetivo de promover o exercício
de escuta atenta orientada, ouvindo interpretações comparadas,
objetivando desenvolver o senso crítico musical.

e

Nas apresentações abertas ao público o objetivo é contemplar a população
de Guaratuba e aos veranistas um entretenimento de qualidade e relevância
cultural.

2 - Relevância Artística e Gultural

O Objetivo do projeto Conexão Caiçara é tornar conhecida a relevante
produção de dois expoentes da Música Brasileira.

Waltel Branco
"Nascido em Paranaguá em 22 de novembro de 1929, Waltel Branco
consagrou-se como arranjador, violonista e compositor. Em Curitiba, residiu
em duas ocasiões: da infância ao início dos anos 1950, quando foi morar em
Cuba; e de 1993, a convite da então presidente da Fundação Cultural de
Curitiba, Alice Ruiz, até 2017. Neste tempo tornou-se o principal símbolo da
música popular na cidade, tão importante a ponto de ter se tornado Doutor
Honoris Causa pela UFPR, No Paraná gravou três discos e teve músicas
gravadas por muita gente, como Cláudio Menandro, Mário da Silva, Rogéria
Holtz, Orquestra à Base de Cordas, Orquestra Harmônicas de Curitiba,
Ezequiel Piaz, João Egashira, André Prodóssimo e Fabrício Mattos, entre
outros.

Waltelfoi da equipe de Henry Mancini, autor da famosa trilha do filme A
Pantera cor de rosa. Foi o arranjador de Retirantes, de Dorival Caymmi.
Também são arranjos dele Bastidores (Cantei, cantei), com Cauby Peixoto,
Fazparte do meu show, de Cazuza, e Azul da cor do mar, de Tim Maia, entre
tantas colaborações, além de trabalhar como maestro e arranjador de João
Gilberto. Aliás, ele foi um dos principais orquestradores da Bossa Nova e do
Soul brasileiro. Era apaixonado por Bach, Mozart, Pixinguinha, Andrés
Segovia e pela música cubana.

"

2 - Relevância Artística e Gultural

Aldir Blanc
Aldir Blanc é considerado um dos melhores letristas do Brasil ao lado de Chico
Buarque (1944), Paulo César Pinheiro (1949) e Vinicius de Moraes (1913-1980).
Compositor desde os 1B anos de idade, tem cerca de 500 temas gravados, entre
samba, choro, valsa, baião, bolero, fox, frevo, por ele e por intérpretes como Elis
Regina, Clara Nunes (1943-1983), Simone (1949), Gilberto Gil (1942), Chico
Buarque, Edu Lobo, Nana Caymmi, Leila Pinheiro, lvan Lins, Djavan (1949),
Paulinho da Viola, MPB-4 e Elizeth Cardoso (1920-1990). Entre suas criações, há
pelo menos dez músicas em novelas (Tieta, Suave Veneno, Chocolate com
Pimenta e Gabriela).
Tem estilo de cronista urbano e, na maioria de suas letras, usa um tom jocoso e
escrachado para descrever historias e situações corriqueiras do cotidiano.
Exemplos disso são as composições Canibaile, Par ou Ímpar, Mingus Samba e O
Coco do Coco (com Guinga), A Nível de..., Bala com Bala, De Frente pro Crime,
lncompatibilidade de Gênios e Kid Cavaquinho (com João Bosco), Mandingueiro
(com Moacyr Luz) e Entre o Torresmo e a Moela (com Maurício Tapajos).
Em outro aspecto de sua obra, a linguagem, prima pela pluralidade de recursos.
Desde jovem, tem o hábito de ler autores de diferentes estilos da literatura, entre
clássicos, contemporâneos e até mesmo de livros técnicos de medicina, em que é
formado. O tratamento refinado e o conhecimento de um vocabulário vasto não
são utilizados apenas no ofício de letras melodias. No decorrer de sua carreira,
além de escrever para jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo, Blanc publica
livros de estilos diferentes, em prosa e poesia, como Rua dos Artistas e
Transversais (2006), a compilação de seus livros de crônicas Rua dos Artistas e
Arredores (1978) e Porta de Tinturaria (1981), com textos também escritos para o
Jornal do Brasil, O Pasquim e a revista Bundas.

3. Desenvolvimento e Criação.

Pensando sempre nas melhores opções de cultura e desenvolvimento para o
município de Guaratuba - PR, já realizei eventos de diversos tipos e formatos de
eventos em todo territorio Nacional. Minha atuação em Guaratuba se dá desde o
primeiro Ostra Jazz Festival, onde contribuí como consultor e produtor executivo
para as edições já realizadas.
Na última edição do projeto em 2018 meu trabalho foi desde a escolha do local da
realização, desenvolvimento do projeto arquitetônico, montagem do evento,
produção executiva e comercialização de produtos.
Sempre em busca do desenvolvimento da cultural do Município de Guaratuba - Pr
foi idealizado o projeto Conexão Gaiçara, onde a proposta é difundir a Cultura
Caiçara trazendo uma programação cultural de qualidade e acessível a toda a
população de Guaratuba e aos alunos e professores da rede estadual de Ensino.

4. Cronograma de execução do projeto:

A propostapara a execução do Projeto Conexão Caiçara se dará em quatro fases
distintas
Fase 01

- Preparação do Conteúdo

Programático

Fase 02 -Assessoria de lmprensa, Comunicação e Divulgação

- Realizaçáo
Fase 04 - Prestação de Contas
Fase 03

5. Diretrizes do projeto:
O Projeto Conexão Caiçara utilizará equipamento áudio visuais, instrumentos
musicais e equipamentos de transmissão, estrutura de tendas e salas de aula.

Número de pessoas envolvidas diretamente:
Adalberto Boarin Filho (Produção Executiva), Heros Mussi (Jornalista
responsável), Sandro Moser (Conteúdo Programático), Glauco Solter (Conteúdo
Musical).

Número de postos de trabalho relacionados à execução do projeto
Em torno de 20 pessoas trabalharão direta e indiretamente para a montagem e
realizaçáo do evento, dentre eles teremos operador de áudio, técnico de som,
técnico de Luz, técnico de lnformática, Eletricista, Cinegrafistas, Jornalista entre
outros.

Local para a realização: Orla da Praia Central
Estrutura: Estrutura de Palco, Tendas

Cronograma de execução:
1510112021

a

1510212021 - Preparação do Conteúdo Programático

1510212021

a

1810312021- Assessoria de lmprensa, Comunicação e Divulgação

1610312021

a

1810312021 - Montagem

1910212021 a 21 10312021

21 10312021 a 2210312021

-

Realização
Desmontagem

06. Contrapartidas

As contrapartidas do projeto se dará através das aulas musicadas, e pela seção de
dois espaços para difundir a gastronomia caiçara. Esse espaço o projeto
disponibiliza duas estruturas de tendas 3 x 3 metros.

Dados do Evento
Data para a execução do projeto - 19103120201 a 2110312020
Duração do evento: 03 Dias
Público alvo a ser atendido:
Estudantes e Professores da Rede Municipalde Ensino
Moradores do Município e Guaratuba e arredores.
Turistas

De acordo com o edital Aldir Blanc 00312020 - Guaratuba Cultural Manifestações Culturais, caso seja possível a realizaçáo presencial,
conforme regras sanitárias na época da realização do evento, o
CONEXÃO CAIçARA pretende oferecer a seguinte programação:

Sexta Feira: 19 de Março de 2021

O Legado de Aldir Blanc
Aula Musicada 1
Conteúdo Didático: Sandro Moser
Horário : 09h00 as 10h00
PúblicoAlvo: Rede de Ensino Municipal

Waltel Branco, o caiçara que conquistou o mundo
Aula Musicada 2
Conteúdo Didático: Sandro Moser
Horário: 10h30 as 11h30
PúblicoAlvo: Rede de Ensino Municipal

Sábado: 20 de Março de 2021
Local: Orla da Praia Gentral
O Legado de Aldir Blanc
Apresentação Musical
Horário : '11h30 as 12h30
PúblicoAlvo: Moradores do Munícipio e Veranistas

Waltel Branco, o caiçara que conquistou o mundo
Apresentação Musical
Horário: 13h30 as 14h30
PúblicoAlvo: Moradores do Munícipio e Veranistas

Domingo: 2'l de Março de 2021
Local: Orla da Praia Central
O Legado de Aldir Blanc
Apresentação Musical
Horário : 11h30 as 12h30
PúblicoAlvo: Moradores do Munícipio e Veranistas

Waltel Branco, o caiçara que conquistou o mundo
Apresentação Musical
Horário : 1 3h30 as '14h30
PúblicoAlvo: Moradores do Munícipio e Veranistas
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CHECAGEM dos documentos a serem apresentados pelos proponentes

- Módulo Cultura popular
Proponente:

ADATBERTO BOANIN FILHO

Protocolo Administrativo

n.. 16826 I 2A2O.

EIYT/ELOPE ()2

do Edttal

Sim

1. Projeto Cultural devidamente preenchido x^
conforme Anexo V

2. Portfolio, salvo comunidades tradicionais
3. Comprova atividade anterior correlata ao

Y7

4. Apresentou Contrapartida ao MunicÍpio

x(

A

projeto

Não

I
Município de Guaratuba
Estado do Paraná
AMLISE dos PROJETOS conforme Criterios do Edital

EDITAL MANIFTSTAcÃo cULTURAL . Módulo Cultura Popular

Proponente:

ADALBERTO BOANIN FILHO

Protocolo Administrativo

n". 16826 I 2O2O
CRITERIO

NOTA

e

1

Relevância aúí sticaicu It u ral F u ndamentação
de
e
rama de

Planejamento, estratégia

2. VIABILIDADT qUAIITO A

Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira;
relação de custo/benefício; compatibilidade entre os objetivos, a
estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final

+c

35

no

3
DOS PROFISSIONAIS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c) Acima de 1 0
30 pon tos.

. NOTA
A

KA'TASHIUA DOS SAIITOS

Assinatura
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Obseruação
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná

cnmÉnros pARA ANALrsr conforme EDITAL
Critério

Descrição

Pontuação

Módulo vÍdeo-Aula saberes Populares - pertinência do conteúdo com a área de
atuação e o aspecto culturalevidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
a). Conteúdo e coerência

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara

- Relevância artística/cultu ral, Fundamentação, Planejamento, estratégia de
ação e
cronograma de execução

b). Viabilidade quanto a sua
Execuçâo

c). Qualificaçao de
profissionais envolvidos

De 00 a

40 Pontos

Módulo VÍdeo-Au la Saberes Populares: Verificação se o formato do vídeo apresentad o
está de acordo @m as especificaçÕes técnicas do edital.
Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira relação de custo/benefício
De 00 a 30 Pontos
;
;
compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realizaçao e de difusâo, público alvo
e
resultado final previsto no projeto.
Módulo vÍdeo-Aula saberes populares: - Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos
De 00 a 30 Pontos
Módulo Cultura popular e
Módulo Proieto Caiçara Postos de ïrabalho relacionados
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PRo,.rETos conforme crlterios do Edttal
- Módulo Gultura popular
Proponente:

ADALBERTO BOANIN FILHO

Protocolo Administrativo

n.. 16826 I 2O2O
CRITERIO

1
ê
Relevância artística/cultural, Fun damentação, Planejamento, estratégia
de
e
de

2. VIABILIDADE QUANTO A
Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira;
relação de custo/benefíci o; compatíbilidade entre os objetivos, a
estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final

NOTA
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3.

DOS PROFISSIOIIAIS
QU
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.
- NOTA FINAL
Avaliador:

RIBEIRO DOS SAITTOS

Assina

nata:J
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná

cnrtÉnros

Critério

PARA AIIALISE conforme EDITAL
Descrição
Módulo vídeo-Aula saberes Populares - Pertinência do conteúdo com a área de

Pontuação

atuação e o aspecto culturalevidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado
a). Conteúdo e coerência

Módulo Cultura Popular e
Módulo Proieto Caiçara
- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e

De 00 a

40 Pontos

cronograma de execução

Módulo Vídeo-Aula Saberes Populares: - Verificação se o formato do vídeo apresentado
está de acordo com as especificações técnicas do edital.
b). Viabilidade quanto a sua

Execução

c). Qualificaçâo de
profissionais envolvidos

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custolbenefício;
compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e
resultado final previsto no projeto.
Módulo vÍdeo-Aula saberes Populares: - Tempo de atuaçâo na área
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Cultura Popular e
Módulo Proieto Caiçara Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De 00 a 30 Pontos

De 00 a 30 Pontos

I

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PROJETOS conforme Criterios do Edital
poltnr, uenu'psteçÃo cur,tunel - Módulo Cultum popular
Proponente:

ADALBERTO BOANIN FILHO

Protocolo Administrativo

n'. 16826 I 2OZA
CRITERIO

NOTA

1
e
Relevância artísticaicultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia
de
e
de

4o

2. VIABTLTDADT QUANTO A
Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira;
relação de custo/benefício; compatibilidade entre os objetivos, a
estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado finar
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3.

DOS PROFISSIOIIAIS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: L0 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.
- IYOTA FIITAL

Avaliador: REIÍATIO
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná

cnlTÉnros PARA aNALISE conforme EDITAL
Critério

Descrição

Pontuação

Módulo Vídeo-Aula Saberes Populares - Pertinência do conteúdo com a área de
atuação e o aspecto cultural evidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
a). Conteúdo e coerência

'

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara
Relevância artística/cultu ral, Fundamentação, Planejamento, estratégia de açâo e
cronograma de execução

De 00 a

40 Pontos

Mód u lo Vídeo-Aula $aberes Popu lares: Verificação se o formato d o vídeo ap resentado
está de acordo com as especificações técnicas do edita L
b). Viabilidade quanto a sua
Execução

c). Qualificação de
profissionais envolvidos

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-fi nanceira relação de custo/benefício;
;
compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e
resultado final previsto no projeto.
Módulo vídeo-Aula saberes populares: - Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Cultura popular e
Módulo Projeto Caiçara Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos,

De 00 a 30 Pontos

De 00 a 30 Pontos

I
Município de Guaratuba
Estado do Paraná
AIIALISE dos PRoüETos conforme criterios do Editar
portnr, nreulÍ'F,sreÇÃo cuLtuRAL - Módulo cultura popular
Proponente:

ADATBERTO BOANIN FILHO

Protocolo Administrativo

n". 16826 I 2O2O
CRITERIO

IìIOTA

e

1

Relevância artí stica/cultural
de
e
de

F undamentação, Planejamento, estratégia

Lt

2.

VIABTLTDADE QUANTO A
Exequibi lidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira;
relação de custo/benefício; compatibilidade entre os objetivos, a
estratégi a de realização e de difusão, público alvo e resultado final
no

3.
DOS PROFISSIONAIS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Ate 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos

. ITOTA FIITAL
Avaliador: GABRIEL FRAIÍCISCO GOnçALVES TIOMAZOIÍI
Í

aata:18 t13 tzozo

0

l,g
7

Obserrração
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
Critério

CNTTÉruOs PARA ANALISE conforme EDITAL
Descrição

Pontuação

Módulo Video-Aula Saberes Populares - Pertinência do conteúdo com a área de
atuação e o aspecto culturalevidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado
a). Conteúdo e coerência

Módulo Gultura Popular e
Módulo Proieto Caiçara
' Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e

De 00 a

40 Pontos

cronograma de execução

Mód u lo Vídeo-Aula Saberes Popu lares Verificação se o formato do vídeo apresentado
está de acordo @m as especificações técnicas do ed ital
b). Viabilidade quanto a sua
Execução

c). QualiÍicação de
profissionais envolvidos

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custo/benefício;
compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e
resultado final previsto no projeto
Módulo vídeo-Aula saberes Populares: - Tempo de atuaçâo na área:
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Cultura popular e
Módulo Proieto Caiçara Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos. 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos,

De 00 a 30 Pontos

De 00 a 30 Pontos

Município de Guaratuba
Estado do Paraná

ArtAtIsE dos PRoJtros conforme criterros do Edttal
BOrter, nr*xrrrsteçÃo cur,tun4l - tódulo Gultura popular
Proponente:

ADALBERTO BOANIN FILHO

Protocolo Administrativo no.

168.26 | 2O2A

CRITERIO
1.

NO?A

e

Relevância artísticalcultu ral Fu ndamentação
de
e
de

,

Planejamento, estratégia

2 . VIABTLTDADE QUANTO A
Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira;
relação de custo/benefício; compatibi lidade entre os objetivos, a
estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final
no

3.
DOS PROFISSIOITAIS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: L0 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.
- NOTA FINAL
Avaliador:
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Obsenração

Município de Guaratuba
Estado do Paraná

cnmÉnros PARA aNALIsE conforme EDITAL
Critério

Descrição

Pontuação

Módulo Vídeo'Aula Saberes Populares - Pertinência do conteúdo com a área de
atuação e o aspecto culturalevidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
a). Conteúdo e coerência

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara

- Relevância artística/cultu ral, Fundamentação, Planejamento, estratégia de
ação e
cronograma de execução

De 00 a

40 Pontos

Mód u lo Vídeo-Aula Saberes Populares: Ve rificação se o formato do vídeo apresentado
está de aco rdo com as especificações técnicas do edita t.
b). Viabilidade quanto a sua

Execução

c). Qualificação de
profissionais envolvidos

Módulo Cultura Popular e
Módulo Projeto Caiçara
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-f inanceira relação de custo/benefício;
;
compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e
resultado final previsto no projeto.
Módulo vídeo-Aula saberes Populares: - Tempo de atuaçâo na ârea
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Cultura popular e
Módulo Proieto Caiçara Postos de Trabalho relacionados
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De 00 a 30 Pontos

De 00 a 30 Pontos

I

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PRoJEfos conforme crlterlos do tdital
polttr, ueun'psteÇÃo cur,tunan - Módulo cultura popular
Proponente:

ADALBERTO BOANIN FILHO

Protocolo Administrativo

n.. 16826 I 2O2O
CRITERIO

1,

IìTOTA

e

Relevância artística/cu Itu ral F u ndamentação, P la n ejamento, estratégia
de
e
de

2. VIABILIDADE QUANTO A
Exequibilídade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira;
relação de custo/benefíci o; compatibilidade entre os objetivos, a
estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final
no

3.

DOS PROFISSIONAIS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: L0 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 3O pontos.

. ITOTA FINAL
Avaliador:

AQUrro

Assina

nata:rlï
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2020
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná

cnmÉnros pARA ANALTsE conforme EDITAL
Critério

Descrição

Pontuação

Mód ulo vídeo-Aula Saberes Populares - Pertinência do conteúdo com a área de
atuação e o aspecto culturalevidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado
a). Conteúdo e coerência

Módulo Cultura Popular e
Módulo Proieto Caiçara
' Relevância artística/cultu ral, Fundameniação, Plãnejamento, estratégia de ação e

De 00 a

40 Pontos

cronograma de execução

Mód u lo Vídeo-Aula Saberes Popu lares VerifÍcação se o formato do vídeo apresentado
está de acord o com as especificações técnicas do ed ita t.
b). Viabilidade quanto a sua
Execução

c). Qualificação de
profissionais envolvidos

Módulo Cultura Popular e
Módulo Proieto Caiçara
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e fïsico-financeira relação de custo/benefício;
;
compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e
resultado final previsto no projeto.
Mód ulo video-Aula saberes Populares: - Tempo de atuaçâo na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Gultura popular e
Módulo Projeto Caiçara Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 0S postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De 00 a 30 Pontos

De 00 a 30 Pontos

MUNICIPIO DE GUARATUBA
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da Medicina
Tradicional Chinesa"
L,

Amanda Carvalho Paes

ANEXO V
PROJETO

MODULO (CULTURA POPULAR" e "PROJETO CAIÇARA"
ENVELqPE 02
PESSOA FÍSICA OU JTJRÍDTCA
EDITAL DE CITAMAMA,NTO NO OO3/2020. GUARATUBA CULTURAL MANTFESTAÇÃO CULTURAL
Eu, Amanda Carvalho Paes, proponente do Projeto úúPrincípios Básicos da Medicina
Tradicional Chinesa", inscrito no Ediúat n' 00312O20 - GUARATUBA CULTURAL MANIFESTAÇÃO CULTURAL, Módulos o'Cultura Popular" E .,Projeto Caiçarao', venho
por meio deste descrever o meu projeto conforme abaixo segue:

l.

Nas linhas abaixo apresentar e explicar o seu projeto:
A Medicina Tradicional Chinesa, se baseia em conceitos Taoístas e Energeticos. Os quais focam
o indivíduo como um todo e como parte integrante do Universo. A Filosofïa Taoísta é uma das
mais difundidas na China. Os coúecimentos da Medicina Tradicional Chinesa datam de
aproximadamente 5000 a.C, são profundos, e transformadores em relação ao comprometimento
do indivíduo com a vida e com o todo. O movimento corporal é uma ferramenta poderosa e é
uma das partes primordiais dos princípios da Medicina Tradicional Chinesa. O conceito de
prevenção e tratamento de doenças da Medicina Tradicional Chinesa e da Medicina do Esporte
são compatíveis e se complementam. Após 26 anos de experiência e trabalho na area do
movimento veúo propor através deste projeto, uma proposta de abordagem simples e dinâmica
da Medicina Tradicional Chinesa em beneficio da Comunidadç Guaratubana.

2.

Nas liúas abaixo explicar a relevância artística e cultural de seu projeto, sua
fundamentação e obìetivo.
Os chineses desenvolveram ao longo de sua história uma grande quantidade de exercícios,
movimentos, danças e massagens, visando preservaÍ e recuperar a saúde por meio da
flexibilização e do fortalecimento do corpo e da mente.
O Chi Kun é derivado da Alquimia Taoista e foi introduzido em diversas artes marciais e na
medicina oriental como prëttica preventiva e curativa. A palavra Chi significa sopro vital, ar, ou
ainda energia, consciência do Ser. Kun signifïca exercício ou treinamento. Assim, Chi kun pode
ser entendido como exercício respiratório e energetico, ou seja, exercícios respiratórios que
estimulam a estrutura energética. Consiste em movimentos hannônicos aliados a respiração e
que deve ser praticado com grande concentração em determinada parte do corpo, após certo
tempo, essa concentração é transferida para outras localizações, consciência corporal. Como
resultado, ocorïe o desenvolvimento do Chi interno. Com a préúicaconstante e seu cultivo, o Chi
Kung pode ser utilizado para o beneficio do próprio praticante e também para benefïciar outros.
Traçando um paralelo entre a Medicina Tradicional Chinesa e a Medicina Ocidental do Esporte,
observei que os objetivos daprëtticado Chi Kun são variados e atendem as necessidades fïsicas
em relação ao bom funcionamento dos órgãos, ao sistema musculo esquelético e ao equilíbrio e
controle emocional que através dos conceitos da Medicina Tradicional Chinesa, são primordiais
para garantir a saúde e longevidade do ser humano. O objetivo deste projeto e introduzir a base
destes conceitos a Cornunidade Guaratubana e despertar a população para os beneficios destes
coúecimentos da rica Cultura Oriental, através de duas práticas selecionadas de Chi Kun e a
introdução a leitura dos poemas de Lao Tse através do " Tao Te Ching" ( O Livro do Caminho e
da Virtude), que é a base da Filosofia Taoista e onde se fundamenta toda conhecirnento da
Medicina Tradicional Chinesa. Estamos passando por um momento único de desafios diante do
enfrentamento da COVID-I9, diante de um fato consumado a neccssidade de buscarmos meios
1

de enfrentar as agruras que nos acometem. Esta técnica pode ser o instrumento ideal para
amenizar a complexidade dos eventos e transtornos decorrentes de tal situação, beneficiando a
todos os cidadãos que estiverem dispostos a conheçer um pouco da Cultura Chinesa atraves do
estudo da Introdução a Filosofia Taoísta, e através da prática dos exercícios de Chi Kun.

3.

Nas linhas abaixo explicar como é sua atuação cultural em Guaratuba-PR, como
desenvolveu a criação do seu projeto, e qual o tempo em que atua na área do projeto apresentado
- apresentando portÍólio, conforme descrito no Edital (comprovação com documentos):
Atuo a 18 anos na cidade de Guaratuba como Profissional de Educação Fisica e sou Especialista
em Ciência do Esporte e Medicina Desportiva. A bagagem do meu conhecimento em Medicina
Tradicional Chinesa, deu início através do conhecimento do Liangong (Ginástica terapêutica,
baseada nos movimentos do Chi Kun). Recebi em 2003, de presente uma fïta VHS, de uma
amiga bailarina. Esta fita é proveniente de um Projeto do Município de São Paulo. Gostei muito
do conceito terapêutico, da harmonia e plasticidade dos movimentos. Em2014 precisei passar
por uma cirurgia de hémia de disco, foi um momento crítico e muito doloroso em miúa vida,
até o momento em que associei a minha recuperação do pós operatório as práticas terapêuticas
do Liangong, me exercitava seguindo as orientações da Prof. Maria Lúcia Lee na TV Cultura.
Foi um ganho pessoal significativo de qualidade de vida, em relação a aplicação deste Chi Kun
no meu pós operatório. A partir deste resultado pessoal, passei a ministrar os conceitos e
exercicio do Chi Kun nas aulas de musculação terapêutica para meus alunos tanto da terceira
idade, como aqueles que precisavam de uma abordagem especíÍïca preventiva ou regenerativa.
Tive oportunidade de participar em 2018 do Congresso Mundial de Medicina do Esporte FIMS,
evento este de altíssimo nível científico, onde uma grande delegação de professores, médicos e
personalidades chinesas estava presente. Participei de todos os eventos relacionados a Medicina
Tradicional Chinesa, pois são conhecimentos consolidados a mais de 5000 anos a.C., sendo
convenientes e efïcazes. Em 2019 participei do Congresso Sul Americano de Medicina do
Esporte, evento este que ofereceu trma abordagem para intervenção do sedentarismo, aprâtíca
adequada do movimento para a Terceira ldade, e os benefïcios financeiros e sociais do
investimento em práticas públicas de prevenção de doenças, através do movimento e da cultura.

(
4. Nas linhas abaixo explicar Çomo será sua estrategia de ação e o çronograma de execução do
projeto:
Cronograma de execução:

Inicialmente iremos adotar as seguintes estrategias,
1o Fase

.

o
o
o

22 à26 de Fevereiro; Recrutar interessados em estudar os princípios básicos da Filosofia
Taoista e o propósito do Chi kun. Os interessados serão multiplicadores de
conhecimento. Divulgação será feita através de Rádio e outros meios se necessário para
o preenchimento de 20 vagas nesta etapa.
6 de Março: Aula presencial nas dependências da Escola de Natação Amanda Paes, para
os interessados que se inscreveram no projeto como rnultiplicadores.
13 de Março: Aula presencial e prática, nas dependências da Escola de Natação Amanda
Paes, destinada aos multiplicadores do Projeto.
20 de Março: Aula presençial e prâtica nas dependênçias da Esçola de Natação Amanda
Paes, destinada aos multiplicadores do Projeto.
2

.

27 de Março: Aula presencial e prërticanas 2 praias mais próximas das residências dos
multiplicadores, cada multiplicador pode convidar mais uma pessoa para participar do
evento nesta daüa.1^ aula às 7:30, 2" às 8:30.

2u Fase

o

o
c
.
t

De 22 à 26 de Março: Recrutar interessados em estudar os princípios básicos da Filosofia
Taoista e o propósito do Chi kun. Os interessados serão multiplicadores de
conhecimento. Diwlgação será fbita atraves de Rádio e outros meios se necessário para
o preenchimento de 20 vagas nesta etapa.
10 de Abril: Aula presencial nas dependências da ENAP (Escola de Natação Amanda
Paes), para os interessados que se inscreveram no projeto como multiplicadores.
l7 de Abril: Aula presencial e prática, nas dependências da ENAP, destinada aos
multiplicadores do Projeto.
24 de Abril: Aula presencial e prática nas dependências daENAP, destinada aos
multiplicadores do Proj eto.
25 de Abril: Aula presencial e prática nas 2 praias mais próxirnas das residências dos
multiplicadores, cada multiplicador pode convidar mais uma pessoa para participar do
evento nesta data.lu às 7:30, 2u às 8:30.
Justifïcamos neste formato de abordagem do evento que podemos alcançar até 100
pessoas presencialmente, com o cuidado de evitar aglomerações. Os multiplicadores
serão divididos em dois diferentes grupos para participação pratica na praia com seu
acompaúante. Tomamos o cuidado de escolher datas que não irão coincidir a dos
feriados. No entanto, caso os órgãos competentes venham a orientar novas rnedidas de
segurança para nosso Estado e Município, iremos reduzir em 50% o número de
multiplicadores e participantes. Caso nas datas marcadas para aulas práticas haja
previsão de tempestade ou chuva, colocando em risco os participantes, esta irá ocorrer
nas dependências da Escola de Natação Amanda Paes, com vagas limitadas para 10
participantes e em horário alternativo para garantir a segurança de todos os envolvidos
no projeto.

5.

Apresentar as Diretrizes de seu projeto:
Material que utilizará
Segue em planilha de custos
Número de pessoas envolvidas:
1o Fase: 20 rnultiplicadores + 20 acompanhantes
2u Fase: 20 multiplicadores + 20 acompaúantes
Total: Até 100 participantes presencialmente.
Será disponibilizado desde o dia de início de divulgação do evento, dois vídeos para
práttica de ginástica terapêutica chinesa.
A mensuração do alcance total do projeto só será possível no seu tórmino, através da
averiguação dos números registrados atraves das redes sociais que serão
disponibilizadas pelo município.

.

o
r

3

Número de postos de trabalho relacionados à execução do projeto (indicar quais tecnicos serão e
um breve currículo)
Segue Curriculum Documentado, conforme item 3.
Local necessário;
Serão utilizadas as dependências da ENAP, e Praias do Município (Caieiras, Central,
Brejatuba, Coroados), esclareço neste tópico, que a intensão é facilitar a participação
dos interessados, para tanto iremos adequar a execução das aulas praticas napraiapata
diminuir o deslocamento dos participantes e seus acompaúanks.
Estrutura,
Será utilizada a estrutura física da Escola de Natação Amanda Paes, para as aulas
teóricas e práticas presenciais dos multiplicadores. Sistema de som, apoio de pessoal
técnico na organização destes eventos será disponibilizado pela administração da
mesma e todos os custos estão embutidos.( contido em planilha de custos)
Data provável para a execução do projeto
A execução do projeto terá início no dia 22 de Fevereiro e término no dia 25 de Abril.
Avaliação do projeto, bem como a prestação de contas será entregue no dia 7 de Maio.
Público alvo a ser atendido,
Este é urn projeto que visa, atender o público em geral. Em circunstâncias normais
contemplaria principalmente a 3u idade, mas diante da situação atual, pode beneficiar na
recuperação de pessoas que tiveram sequelas respiratórias por terem contraído a
COVID-19, pode auxiliar pessoas que estão passando por processos de transtorno
psicológico, pessoas que estão sedentárias, entre outras mazelas provenientes da atual
situação. Hospitais Chineses, aderiram a práticas milenares como estas ainda em período
de internamento de pacientes com COWD-l9. Gostaria de esclarecer que não tenho a
pretensão de ensinar tecnicas tão apuradas, mas sirn deixar a contribuição que o meu
conhecimento permitir.

o
r

e

o
o

o

Veúo

atraves desta última declaração solicitar maiores esclarecimentos a respeito de como
proceder em relação a divulgação e veiculação do evento. De acordo com as orientações deste
edital, todo material deve ser padronizado, diwlgado e disponibilizado atraves dos meios de
comunicação úilizados pelo município. Peço orientações para que possa comtemplar todos os
requisitos deste edital. Caso não seja possível, solicito a prévia desclassifïcação deste projeto
diante desta banca, sem nenhum ônusjuridico,

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fe.

Guaratuba,07 de l)ezembro de2020.

Paes
CPF no 01487509901

RESPONSÁVEL PNLO PROJETO
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C

|TEM

E

c

DESCRrcÃO

ORCAMENTO

Locação e ou aquisição de materiais para apresentação e produção dos módulos do projeto nas aulas presenciais
lnserção de vinhetas de divulgação nas rádios locais
Confecção de 50 camisetas de divulgação do Evento (podendo variar para mais, conforme necessidade)
Produção de 2 vídeos em estúdio referentes a prática da MTC e sua filosofia

Rs 5.ooo,oo

Locação do espaço físico da Escola de Natação Amanda Paes, com todo suporte necessário no período do evento
Custo de Execução do Projeto

Rs 30.000,00

Divulgação do projeto dentro dos padrões estabelecido pelo Município

Rs l.ooo,oo
R$ 2.000,00
R5 2.ooo,o0
Rs 3o.oo0,oo
?

CUSTO EFETIVO

"CURRICULUM
DOCUMENTADO
(,

AMANDA CARVATHO PAES

202A

31e CONGRESSO

XI CONGRESO
SUDAMERICANO
DE MEDICINA
DEL DEPORTE

BRASILEIRO
DE MEDICINA

Do ExERcícro

rì
\-_/

E DO ESPORTE

[l
Patroclnãdor Especial

Patrocinãdor Pratâ

Patrocinador Brcn:e

ffi O}}

sANoprü

SARCOPEN'

Reatizaçâo e OÍgenização

ffi,t:
Âpoio

r{rnnrnaol

CEççOAF
SECRETARIA

EsPËeht

Do

MINlsrÉRIo DA

ESPORITE

CII}AIIAT{IA

w, BRASIL

a

4--

iia

XI CONGRESSO SUL-AMERICANO DE MEDICINA DO ESPORTE
31o coNGRESso BRASTLETRo DE MEDTcTNA
(

Do ExEncíclo

E

Do

ESPORTE.

Fábio Luís Schemiko, Prof. Amanda Paes e Dr Marcelo Bichels Leitão,

presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do
Esporte.
https://www.facebook.com/natacaosuaratuba/photos/ocb.403738566947095/403737386
9472L3/
http://natacaoguaratuba.blogspot.com/p/e-possivel-aprender-nadar-depois-de.html
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diabetes
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PARA O COMSATE AO

SEDENTARISMO POR
MEIO DOS PROGRAMAS E
PROJETOS NOÂMBITO DO
DESPORTO EDUCACIONAL,

DËSPORïE DE
PART|CIpAçA0 E O tAzER

C00RDENAD0R: Marceto
Bichets Leitão (PR)
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17:00 às 17:15 - SNELIS e os
programas e projetos parã
combãte ao sedentarismo e
democratízação do acesso
ao esporte
PALË5TRANïE

: Washingron
Stecanela Cerqueira (DF)

com

rn;:Ëetes
íDç\
\Í\J,I

I lr - Discussâo

17:15 às 17:30 - Formação
eín esportê como estratégia

príoritária para combatê
ao sedentarisnno na
consolídação de cidadãos
mais ativos
PALESTRANTÊr Luiz Ctáudio

Stanqanelli

(PR)

77:30 às 17:45, Fomento
às atividades fÍsicas para
pessoas idosas no contexto

de progressâo percentual
dessa faixa etária na

população brasíleira
PALËSTRANTË: Rony Las
Casaa (MG)

17:45 às 18:00-AB(D
20L9 - Novos Rumos, Novos
Desafios
PALESTRANïE: Luìsa

PaÍente RibeiÍo Rodrigues
oe Larvatno (DÍ-)
1B:00 às 1B:30 - DiscLrssão
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CO0RDENAD0R: Fernando
Sotera (SP)

ATUAIS PRIORIDADES

e$3üêÍã de insutina pala o

&eË cüú

5IMPÓSIO CBF. MESA
RE.DONDA: ATENÇAO

- POIíNCA PÚBUCA

-: l!\ÂDOR:
-,;--1. :ì3ã pedrosa (DF)
-

SNETIS

NACIOML DË.ESPORTE,

MESA REDONDA "
NUTROLOGIA NO EXERCÍCIO
E NO ËSPORÏÊ - I

C00RDENAD0R: FeLtipe
Pinheiro Saviotí (Sp)

- Periodização no

PALESTRANïE: André

exeÍ(ício e no êspoÍtel

1 7:20 às I 7:40 - Àtuação
dos médicos de campo
PALE5ïRANïE: Edítson
ThÍete (PR)

17:40 às 1B:00 - Controte

MÉÏODOS DE IMAGËM NA

ÂvALtAfiO D0

ÀTLETA DE

ALÏO RENDIMENTI]

17:00 às 1/;?0 Organização médica
Pedrinetli (SP)

MESA REDONDÁ "

C00RDENAD0R: Roberto
Nahon (RJ)

17:00 ás 1/:20.

treino, alimentação e
suplementação precisam
estar alínhados

17:00 às 17:20 Diagnóstìco por ínragem
à beira do campo:
"
experiôncia pioneíra no
Brasil

PALESïRANTF: Guilherme

PALESTRANTË: Carlos

Gioretlì (tu)

Bruno Reis Pinheìro

17120 às 17:40 - probìóricos
em attetas: presente e

17:20 às 1.7:40 - 0 uso da
Termografi a na lvledieina

(RJ)

anti-doping

futuro

PALËSïRANÌË: Feiix
A[buquerque Drummond

PALESTRANïE: Ricardo de

PALESïRANTE: Germana

Andrade 0[ìveira

Vasconcelos Mesquita

do Esporte
(RJ)

(RS)

18:00 às 1B:30 - Discussào

l"laftiniâno (5P)
L7:40 às 18:00 - Recursos
anabólicos fisiológicos na

Nutrologia do Ësporte
PALESTRANïE: Mìtron

Mizumoto

{5P)

17:40 às L8:00 - Utitização
da Ressonância Magnêtica
na avatiaçâo das lesôes no

espofte
PALESTRANTE: Ricardo

1B:00 às 1B:30 - DÌscussão

FerreÍra (PR)
1B:00 às 18:i0 - Discussão
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CONFERËNC|Á.

CONFERÊNCN. RÊTORNO

CONIERÊNCIA. ETICA

CONFERÊNCIA. FUNCIÓN

PECULIARIDADÊS DO

ÀL DEPORTE DE ALTA

MEDICÀ EN EL USO DE GLU-

DELMÉDrcO

ECG DO

COMPfiENCIAPOST

c0c0RTrc0EsïER0tDES

D0 ÊxERCíCto FÍstco N0

ATLETA: QUAIS
ALTERAçÕÊs DFVEM sER

EN EL FÚTBOL (Y oTROS

REGANHO DE PESO

INVESTIGADÀS?

LËSIÓN UGAMENTARIA DÊ
RODILI,A

SBEM

/

SBD

/

ABESo -

CONFERÊNCN: PAPËL

C00RDENADOR:Ctayton C00RDENAD0R:Raimundo
Luiz Dornetles Macedo

(R5)

C0NFËRENCISTA: Mario
Carra (SP)

Hespanha de Freitas (ES)
C0NFERFNCISTA: Serafim
Ferreira Borges (Ri)

C00RDENAD0R: Agustin

'

Casaccia Àlum (PARAGUAI)
C0NtËRENCISTA:

TJMPO

EN FÚTBOL

DËP0RTES)

C00RDENAD0R: iose
Andrés Arce Reyes

C00RDENAD0R: Fétix
A[buquerque Drummond

(EQUADOR)

(Rs)

CONFERENCISTA:

C0NFERENCISTAT

Alejandro 5o[er SaLazar
(c0L0MBrA)

Rodrigo

Casaccia (PARAGUAI)

DE

Josê

Vetoso (URUGUAI)

INTERVAIO . VISITA AOS ESTANDES

/

stMPÓsr0 sBMEE
SBEM/ sBD / ABESO -

CONFERÊNOA.

CONFERÊNOA. UsO DE

IDADE: ASPECÍOS

.

FíSKT NATERcEIRA

EXERCíCt0 NA CR|ANçA
NO ADUTTO OBESOS

GH Ê INSULINACOMO

SUA INFLUÊNOA NO

ANABOLIZANTE

C00RDENAD0R: Ricardo de
Andrade 0tiveira (Rl)

C00RDENAD0R: 5etafim
Ferreira Borges (RJ)

JUVENïUD. BUENOS ÂIRüS
2018
COORDENADOR:

CONFERENCI5ïA: Nabit
C0NFËRENCISTA: Yuri

CONFERÊNCIA.O

(sp)

Juan ManueI Herbefta

CENTRO DE REFERÊNCIA
DA FIMS

Márcio
Marques Dornelles (RS)

(ARGENÏINA)

Gateno (PE)

C00RDENADOR: Ricardo
Gatotti (SP)
C0NFERENCISTA: Ricardo

C0NFERENCISTA: Félix
C0NFERENCISïÁ: Hernán
Giuría (ARGENïiNA)

APARELHO IOCOMOTOR

Atbuquerque Dnrmmond
(Rs)

Munir Nahas {SP)
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MESA REDONDA -

MESA REOONDA. COLUNA
VERTEBRAL, EXERCÍCIO E

MÉToDos cIENTÍFIcos
PARÂA MELHOM DO

ESPORTE

DESEMPENHO DO AïLËTA
RENDIMENTO
COORDEMDOR : Bernardino
DE ALTO

C00RDENAD0R: FetÌpe
Hardt (5P)

(5P)

Santi (SP)
0B:30 às 0B:50 - Manejo do

0B:10 às 08:50 - Conceitos

PALESTRANTE: Gustavo
Campeto BornhoLdr (SC)

PALESTRANïE: Breno Schor
(sP)

08:50 às 09:10 - Conceitos
de acupuntura e
neuromodulação na
melhoria do desempenho
de atletas

u,.r0

investigar?

'

(SP)

|

09:10 às 09:30 - Ávatiação
da [ombalgia no atletã

PALESTRANTE: Luiza Borqes

Gentit

'

de Lima

(SC)

PALESTRANTE: Jútio César
Carvalho Nardettí (Sp)

às 09:30

-

Nutrogenômica no esporte:
individuatíaando estratÉgias
para o desempenho atlético

09:30 âs 10:00 - Discussâo

0B:30 às 08:50Rabdomiól.ise e insufi ciência
renal aguda induzidas por
exercício fisíeo extenuante:
novas perspectivàs para o
diagnóstico e prevenção

(RS)

08:50 às 09:10 - Doping
de academia: uso de
substâncips tícitas e

ilícitas e ieus efeitos

PALESTRANTE: Andreia
Carneiro da 5iiva (Rl)

cardiovasculares
PALËSïRANTE: Marcus
Vinicius Strozberg (CE)

0B:50 às 09:10 " Hiperrermia
em pÍovas de longa duração

09:10 às 09:30 Â[terações psiquíátricas
em frequentadores de
academias: anorexia,

PALESTRANTE FabÍuta

Schwartz de Azevedo (Rj)
09:10 às 09:30 - Medicina

vigorexia e adicção a
substâncias ilícitas

PALESTRANTE: Guitherme

Giore[i

(RJ)

PALË5TRANÌF: Tiago

Giacomini

0B:50 às 09:10 - Cotuna do
atleta: coüo avaliar e o que
PALESTRANÍE: Marcos Vaz

Militar e de extremos:
treinamento em situaçôes

PALFSTRANïE; Sabrina

(RJ)

adversas com apoio da
Medicina do Exercícío e do
Êsporte

Presman (U)

09:30 às 10:00 - Discussão

FísICO PROLONGADO E

C00RDENAD0R: pauto
Afonso Lourega de Menezes

08:30 às 0B:50 - Aspecros
clínÍcos do CrossFit

tÌaumã cervicâl no esporte

da Neurociência no esportÊ
de atto rendimento

MESA REDONDA -

Rr5c0s D0 EXERCÍCto
ilTÊNUANTE

C00RDENAD0R: Andrê

Pedrineili

MESA RÊDONDA.
AsPËCTOS MÉDICOS DO
ËXËRCÍCIO NAS ACÂDEMIAS

09:30 às 10;00 - Discussâo

PALESïRANTE: Bruno

ïamegão Noronha

(pA)

09:30 às 10:00 - Oiscussão
CONFERÊNCIA.A HISTÓRN
DOS SUPLEMENTOS

CONFERÊNCIA. SISTËMÁ
DE RETURN TO PIÁY

NUTRICI0NÂtS: DO
DESCRÉDNO AO

DESPUÉs DE CIRURGíA
DE LIGAMENTO CRUZqDO

PROTAGONISMO

C0N

P

FE

R

ËN C

lSïA: ïu

MENSTRUÂt,DESEMPEN'{O

TRABALHO PAM O

.

Pacheco (RS)

C00RDENAD0R: Fernando
Bianchini Cardoso (Sp)

Vertematti

C0NFERENCTSTA: Marceto
Sajuria (CHILE)

C0NFERENCTSTA:

de Áraújo (SP)

C00RDENAD0R: tvan

C00RDENAD0R:5itvana

bio

(sP)

COJ{FERÊNCN -

Ì*.-{ONFERÊNCN.

DO

sEcuro xxt?

I

:

DOR
FEMORO.PÀTEIÂR NO
EXERCíCIO: CAUSAS E

TRATAMEMOS

C00RDËNADOR: Fernando

Carmelo ïones (Sp)
C0NFFRENCTSTA:

'C0ORDENAD0R:

Marcos

Vinicius Muriano da Silva
Turibio

(sP)

Banos (SP)
C0NFERENCISïA: tvan
Pacheco (RS)

(Sp)

CONtERENCtSïA: NÍaíta poti
Samir

Salim Daher (Sp)

INTERVAIO . VISITA AOS ESTANDES

SARC0PEN|Â:A DOENÇA

ESPORïIVOEASíNDROME
RED.S {RELATIVE ENERGY
DEFTC]ENCY ÍN SPoRï)

ANTERI0R: "SANTIA6o

ri

CONFERÊNCM " CKIO

PERSPECTIVAS DE

ESPECIALISTA ËM
MEDICINA DO EXERCíCIO Ë
DO ESPORÏE

TESÏ"
C00RDENAD0R: Guitherme
Gioretti (Rj)

CONFERÊNCN.

MESÂ REDONDAFrstol.oclA D0 EXERCíCI0

MTSA REDONDA - LESÕES
DO JOELHO NO EXERCíCIO E

APTICÁDAAO ESPORTE DE

NO ESPORTE

-

III

MESA REDONDA. DESAFIOS

MESA REDONDÂ.
ASPECTOS MÉDICOs NOS

DA PRÁTICÂ DE EXERCICIOS

ESPORTES DE COMBATE

EM IDOSOS QUE SEMPRË
FORAM 5EDENTÁRIOS

.

ALTO RENDIMENTO

C00RDENAD0R: Lourenço
Sampaio de Mara (SC)

C00RDENAD0R: Bruno
Tamegão Noronha (PA)

t00RDEi''lAD0R: Rìcardo
6al.otri isP)

C00RDENAD0R: HéLdio
ForÌunato Gaspar de Freìtas

L1:30 às 11:50 - Manejo

1L:10 às 11:50 - O desafio
da perda de peso de forma

(SP)

lícita e sem preiuízo do
desempenho nos atletag

LL:30 às 11:50 - Exercício
físico e envethecimento:
da qualidade de vida ao
condicionamento Íísico

11:30 às 11:50 -

das lesôes meniscais em

Gerenciamento da fadiga no
atleta de atto rendimento

âtletas: menis(ectomia ou

PALESTRANïE: Pau[o

Zogaib (SP)

sutura? Por que preservaÍ o
menisco?
PALESTRANTE: Mário César

Búrigo Fitho
11:50 às 12:10 - Quais

de lutas
PALESïRANTE: Andrea

PALESTMNTE: Sìtvio LoPes
Alabarse (SP)

Pereira (SP)

(SC)

bioquímicos utilizo Para
"poupar" um atleta?

L1;50 às 12:10 Reconstrução do ligamento
patelo-femoral medía[ no

L1:50 às 12:10 - Lesões
no boxe e artes marciôis:
cÍitérios paÍa interruPção

PALESTRANTE: Luiz Antonio

atteta: como eu faço

do combate

11:50 às 12:10 - 0rientaçào
de atiüdade física no
paciente com prótese totat

Barcetlos Crescente (RS)

PALESTRANTE: Marcos

PALESTRANTE: Bernardino

de joelho

Henrìque Feneira Laraya

Santi (SP)

PALESTRANTE: Adriano

parâmetros ctínicos e

12:10 às 12:30 - Síndrome
do Overtraining: fatos e
controvérsias
PALESTMNTE: Fernando
Carmeto Tones (SP)
L2:30 às 13:00 - Discussão

Marques Almeida (SP)

(SP)

12:10 às 12:30 -

PALESTRANTE: Pedro

Suplementos atimentares
em esportês de combate: o
que temos de evidências?
PALESTRANïE: Ricardo de

Braches Jorge (5P)

Andrade 0tÌveìra

1,2:10 às 12:30 - Atividade,

física após artroptâstia totâl
do ioetho

(RJ)

12:10 às 12:30 - ExercÍcios
de foÌtatecimento muscutar

no idoso sarcopênico: como

oÍientar
PALESTRANTE: Gustavo

Cardozo
12:30 às 13:00 -

Distussão

(R.l)

12:30 às 13:00 - Discussão
L2:10 às L3:00 - Discussão
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Conferimos o presente certificado a

AMANDA PAES
pela sua presença, na qualidade de participante do 31o Congre$so Brasileiro de Medicina do
Exercício e do Esporte e Xl Congreso SudAmericano de Medicina del Deporte, com a carga
horária de 38 hrs, realizado no período de 28 a 31 de âgosto de 2019, no Centro de ConvençÕes
Bourbon Oataratas, Foz do lguaçu, PR.
Foz do lguaçu, 31 de agosto de 2019.
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De acordo com os princípios da medicina tradicional
chinesa, a energia vital circula pelo corpo humano
interligando toda a parte física e harmonizando os
movimentos com a emoção e a mente.

is

iF.t

*Ibjtr
Lã
l*
b{a
l4*

{s

b,
J{r

O Liangong é uma ginástica terapêutica chinesa
desenvolvida na década de 70 Pelo
Dr. Zhuang Yuen Ming e sua equipe médica.
Segue as origens milenares do Tai Chi Chuan,

incorporando as práticas corporais tradicionais
ao conhecimento da fisiologia.
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Busca a prevenção e tratamento cle

distúrbios resultantes da vicla moderna'
Apresentação e assessoria: Assx:iação Vida em l'larntcxtia
Direção: Cleston ïeixeira
Produção: Cisele Malaíronte e' Pedro Ferreira
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Ações Públicas Voltadas para Qualidade de Vida do ldoso

Cristina Medeiros da Silva Educadora Física com Especialização em Atividade Física e Qualidade
de Vida na FEF/UNICAMP
Paulo Cerri Cirurgião Dentista com Especialização em Saúde Bucal Coletiva
Sônia Maria Dorta Ferreíra Enfermeira com Especialização em Geriatria e Gerontologia na
FCM/UNICAMP

Valquíria Magrini Psicóloga com Especialização em Grupo Psicanalítico

lntrodução
No Brasil, olhar para questões vivenciadas pelas pessoas idosas significa deparar-se em um
contexto de diferenças sociais, culturais, econômicas e principalmente individuais. Um enorme
desafio para a humanidade é garantir às pessoas envelhecer dignamente com saúde e

f'

qualidade de vida. Este processo está sujeito a peculiaridades sócio-culturais e econômicas que
causam preocupação tanto aos profissionais de saúde gue atuam neste processo, quanto à
sociedade em geral. Políticas públicas voltadas para pessoas idosas. Muitas são as ações
voltadas para políticas públicas no Brasil na tentativa de garantir o direito universal e integral à
saúde. Na constituição de 1988 foi conquistado o direito à saúde através do artigo 196, que
diz: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos..." {Constituição da
República Federativa do Brasil de L988 - Seção ll - Saúde). Concomitantemente à
regulamentação do SUS, o Brasil prepara-se para responder às crescentes demandas de sua
população que envelhece. Como exemplo: a "Política Nacionaldo ldoso" (1996); "Política
Nacional de Saúde do ldoso" {1999); organização e a implantação de "Redes Estaduais de
Assistência à saúde do ldoso" - NOAS {2002); o "Estatuto do ldoso"(2003); a "Política Nacional
de Saúde da Pessoa ldosa" {2006). Com base na Lei 8.842 /gA aa Política Nacional do ldoso
{PNl), o artigo ne. l tem o objetívo de: "assegurar os direitos sociais do idoso, criando
condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade", o
que evidencia a possibilidade da proteção e a inclusão do ídoso na sociedade, sendo
necessário avaliar as dificuldades e os avanços no processo de construção da realidade sobre a
questão da velhice; enfatizando a criação, a ampliação e a melhoría de propostas de ações que
possam aumentar o nível de qualidade de vida e dignidade do idoso brasileiro (Borges, 2003) O
Estatuto do ldoso (2003) reafirma os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60
anos, procurando garantir aos idosos gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana (preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral,
intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade) sendo obrigação da

família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público (nesta ordem de responsabilização)
assegurar esse direitos ao idoso. Nosso país caminha rapidamente rumo a um perfil
demográfico cada vez mais envelhecido. Segundo o lnstituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) o número de pessoas no Brasil com sessenta ou mais anos de idade passou
de três milhões em 1960 paraL4 milhões em 2000, devendo atingir 32 milhôes em 2025.
Estima-se que existam, atualmente, cerca de L7,6 milhões de idosos; dentro deste grupo, os
denominados "idosos em velhice avançada" (idade igual ou maior que 80 anos), que também
vêm aumentando, representam 12,8% da população idosa e t,lYa da população total. Esta
mudança de perfil mobiliza os órgãos governamentais e não-governamentais para ofertar
seguridade a esta população, tanto na assistência à saúde como na assistência social. Muitos
são os desafios que se apresentam para os poderes públicos e privados, num campo que vaí

lentamente demonstrando-se digno da atenção de polítícos, administradores e pesquisadores.
{Rodrigues e Rauth, 2006} Contudo, compete à política nacional de saúde contribuir para que
mais pessoas possam alcançar as idades avançadas e desfrutar de um envelhecimento ativo e
saudável, em domínio de sua autonomia e independência. Na saúde, é relevante uma
abordagem integral, transformando o contexto atual, na produção de um ambiente social e
cultural favorável para a população idosa, tendo por princípio o respeito à dignidade de cada
um. É de suma importância a participação do profissional de saúde neste esforço e em seus
desdobramentos, não só do ponto de vista demográfico, mas com visão holística no contexto
social, psicológico, econômico e político, priorizando formas de envelhecimento ativo,
saudável e em consequência a tão almejada boa qualidade de vida

Política Pública para o Envelhecimento Saudável: Prática Corporal, Atividade FÍsica e
Alimentação Saudável
Jaqueline Girnos Sonati Doutoranda em Educação Física na UNICAMP
Roberto Vilarta Prof. Titular em Qualidade de Vida, Saúde Coletiva e Atividade Física Faculdade
de Ëducação Física - UNICAMP

lntrodução
Viver muito e viver bem!Todos almejam, mas poucos procuram investir no envelhecimento
saudável argumentando a falta de tempo e a própria condição financeira. Segundo o
Ministério da Saúde, o Brasil em 1980 tinha 10 idosos para cada 100 jovens; estima-se que em
2050, daqui a 39 anos, serão 172 idosos para cada 100jovens. Esses idosos são osjovens
nascidos entre as décadas de 80 e 90, que necessitam agora investir na sua saúde e
aposentadoria, já que o envelhecimento não começa aos 60 anos, mas é sim caracterizado por
resultados de comportamentos anteriores. Envelhecimento saudável depende muito da
prevenção de doenças e deficiências, manutenção da independêncía física e cognitiva e da
participação constante do Ídoso em atividades sociais e produtivas {Ferrari, 1999). No Brasil
existe a política nacional do idoso que tem como objetivo: "assegurar os direitos sociais do
idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na
sociedade", "considera-se idoso, para efeitos de lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade"
(MS, 1994). A lei terá 56 anos, quase idosa, em 2050. Diante desse cenário, as ações em

políticas públicas devem contemplar com mais frequêncía a população idosa e aquela passível
de prevenção, ou seja, os adultos. Estudos têm investigado os fatores que interferem no bem
estar dos idosos e na qualidade de vida, contribuindo com subsídios teóricos e metodológicos
pãra a estruturação de políticas na área de saúde (Fleck et al., 2003; Sonati et al., 2011). Um
dos fatores amplamente investigado é a atividade física como veículo essencial de transição da
fase adulta para a fase idosa de maneira saudável, jií que ela pode melhorar as funções
orgânicas, garantir maior independência pessoal e ter efeito benéfico no controle, trãtamento
e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (Matsudo & Matsudo, 1993;

Matsudo et al., 1992; Polidori et al. 2000). No Brasil, os primeiros serviços oferecidos a
população idosa e que contemplava a atividade física foram os centros do Sesc, que serviram
de modelo e estímulo para as Universidades. Dentre as universidades, a Federal de Santa
Maria no Rio Grande do Sulfoi a pioneira, em 1982, seguida pela Federal de Santa Catarina no
estado de mesmo norne no ano de 1985. Esse processo começou a desencadear a implantação

das Uníversidades Aberta da ïerceÍra ldade (UNATI) em outras universidades públicas e

privadas com parcerias entre associações de bairro e prefeituras {Benedetti et al., 2007). A
maíoria das UNATIs oferece atividade física para seus participantes, sendo algumas gratuitas
outras com pagamento mensal- lnfelizmente, como são desenvolvidas ações em localfixo,
muitos idosos não conseguem participar das atívidades, pois dependem de transporte que
muitas vezes inviabilizam a adesão. Com uma visão de regionalismo, o serviço de saúde pública
também passou a desenvolver trabalhos de atividade física para idosos em núcleos de saúde,
na tentativa de ir até os locais mais afastados do município, mas não conseguindo ainda
atender a todos, principalmente nos municípios rnaiores. A vontade de fazer prevenção existe,
mas ainda há necessidade de parcerias com as universídades e faculdades da área da saúde,
comunidade e governo para que esse tipo de ação cresça e consiga atingir seus objetivos. Os
serviços oferecidos estão acontecendo para atender parte da demanda, sendo que poucos são
aqueles apoiados em estudos científicos que aprimoram as metodologias utilizadas. Eles
acontecem como forma de "darem conta do recado". Sabemos que nessa fase da vida
ocorrem modificações fisiológicas e orgânicas importantes no organismo e que os profissionais
dispostos a trabalharem com essa faixa etária devem ter capacitação e experiência nas áreas
de geriatria e gerontologia. Lidar com o idoso é entender os fatores que envolvem o
envelhecimento, que vão além das DCNT, incluem a família e os amigos, as limÍtações físicas, o
meio ambiente e as condições psicológicas e financeiras. No Brasil quase não há dados
epidemiológicos sobre ativídade física e sua relação com a qualidade de vida, sugerindo a
necessidade de estudos sobre o assunto. O que acontece são pequenos estudos ligados a
universidades (monografias, teses e dissertações) que envolvem comunidades específicas,
sendo uma delas a de idosos. Essa produção de conhecimento sobre a qualidade de vida nas
diversas regiões do país deve receber cada vez mais esforço (ïoscano & Oliveira, 2009) da
comunidade científica, pois esse tipo de estudo nos permite entender o fenômeno do
envelhecimento e intervir de maneira mais efetiva nos programas de política de atenção ao
idoso. A Política Nacional de Promoção da Saúde fÌrma o compromisso do Ministério da Saúde
na ampliação das ações de promoção da saúde nos serviços e na gestâo do Sistema Único de
Saúde contemplando ações específícas como alimentação saudável e a prática

corporal/atividade física.
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CHECAGEM dos doeumentos a serem apresentados pelos proponentes

portnr, melrmpsreÇÃo cur,runer. - Módulo cultura popular
Proponente:

AMANDA CARVALHO PAES

Protocolo Administrativo

n". 16736 I 2O2O.

EIYITELOPE 02

do EdÍtal

Sim

1. Projeto Cultural devidamente preenchido
conforme Anexo V

2. Portfolio, salvo comunidades tradicionais
3. Comprova atividade anterior correlata ao
projeto

4. Apresentou Contrapartida ao MunicÍpio
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ATA REUNIAO
ABERTURA DO ENVELOPE NOO2
EDTTAL 03 /2O2O

MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná
ÊUARITUBA

PREFEIïIJRÂ MI.|MCIPAL

tvrulrrrcípro DE cuARATueR - paRANÁ
ATA DE
REF: EDITAL DE CHAMADA PÚELICA N" OO3/2020

-

nruruÉo

SMCT

Ata da sessão de recebimento dos envelopes ne 02, análise

da

documentação de habilitação, em atendimento ao edital de chamada
pública n' 003/202&- SMCT que destinam-se a apoio ao setor cultural do
Município de Guaratuba por meio de Edital de Fomento Cultural como
ação emergencial de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (CovidLg)tendente à
manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de
produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de

de

produções audiovisuais, de manifestações
culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que
possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de

economia solidária,

redes sociais e outras plataformas digitais.

Aos 18 dias do mês de dezernbro do ano 2020, às 1O:30 horas, em sessão pública, reuniu-se o Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e Propostas para proceder ao recebimento dos envelopes
protocolados pelos interessados na execução do objeto das Chamadas Pública n" 003/2020-SMCT. Aberta a
sessão verificou-se o número de participantes do Comitê, e constando somente a ausência da Sra. Maria do Rocio
Braga Bevervanso (internada em hospital de Curitiba em tratamento de saúde), e a presença do técnico
administrativo Dirceu do Nascimento, servidor lotado na Secretaria Municipal da Cultura e do ïurisrno. Na
abertura dos trabalhos foram
dos os s uintes
EDITAL N"003/2020

-

MANTFESTAL CULTURAL

PESSOA FíSrcA/ PESSOA JURíDrcA

CPF/ CNPJ

PROTOCOLO

MODUTO

INSTITUTO GUAJU.RESGATE CULT, EDUC, AM

10.140.s83/0001-00

16847/2O2O

PROJETO CA|çARA

FELIPE BITTAR DE AZEVEDO

287-798.838-42

16849/2O2O

PROJETO CA|çARA

ADALBERTO BOANIN FILHO

422.O41.169-7t

76826/2020

POPULAR/PROJETO

CULTURA

cAtçARA

AMANDA CARVALHO PAES
014.87s.099-01
L6736/2020
CULTURA POPULAR
Os Envelopes foram abertos pelo comitê e verificados os critérios de habilitação do projeto de acordo com o
Edital, na análise preliminar da checagem da exigência do Edital, O projeto protocolado de ne 16826 /2O2O - em
nome de Adalberto Boanin Filho, foi analisado no Modulo Cultura Popular de acordo com decisão unanime dos
membros do comitê e cumpriu as exigências do Edital ; o projeto de protocolo ng 7684912020 em nome de Felipe
Bittar de Azevedo não comprovou atividade anterior correlata ao projeto, e não se enquadrou nos objetivos do

edital, sendo desclassificado; o projeto protocolado de ne 16376/202A, não apresentou contrapartida ao
munìcípio; o projeto protocolado pelo instituto Guaju, cumpriu todas as exigências do edital. Após a definição da
habilitação dos proponentes, o Cómitê passou a analisar e classificar os projetos de acordos com os critérios
estabe

sendo a c

o final a
EDITAL Ì.1'003/2020

a somatória de cada avaliador a

-

MANIFESTAL CULTURAL

PESSOA FíSrcA/ PESSOA JURÍD|CA

cPF/ CNPJ

PROTOCOT_O

INSTITUTO GUAJU-RESGATE CULT, EDUC, AM

10.14O.583/000100

1684712020

PROJETO

287.798.43842

t684912020

PROJETO CA|çARA

FELIPE BITTAR DE AZEVEDO

RuaDr

CEP 83.280-OOO

4r *3472-8504

[:--"w

MODULO

- GUARATUBA-

CA|çAM

P

NOTA FINAL
s90
Desclassificado

MuNrcípro DE GUARATUBA
Estado do Paraná
GUARATUBT

Pf,EFE|TRA MTJNICIPAL

CULTURA
ADALBERTO BOANIN FILHO

o22.O4L.169-7I

1682612O2O

598

POPULAR/PROJETO

cAtçARA
AMANDA CARVALHO PAES

014.875.099{1

Desclassificado

CULTURA

t6736/2A2O

POPULAR

análise da Nota Final, foi declarado vencedores do certame os seguíntes proponentes
INSTITUTO GUAJU-RESGATE CULT, EDUC, AM

10.140.s83/00CI100

rc8p'7l2A2O

PROJETO CA|çARA

o22.O41.169-71

1682612A2A

POPULAR/PROJETO

CULTURA
ADALBERTO BOANIN FILHO

CAIçARA

A documentação será disponibilizada no Portal do Munícípio, após a disponibilização será aberto o prazo de 2 dias
para a interposiçâo de recursos. Escoado esse prazo, serão homologados e publicados os projetos vencedores.

Assim. dou encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Dirceu do Nascimento, lavrei a presente ata que lida e
achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros do Comitê
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Rua Dr. João Cândido, no 380, centro, CEP 83.280-000

Fone:41 -3472-8500
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PONTUAçÃO FINAL
EDTTAL OO3 l2O2O
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coMlrÊ

DE CREDENcIAMENTo,

srtnçÃo

E DE

ANÁLrsE Dos pRolrTos E pRoposrAs - LEr AIDIR BtANc

MODUTO CUTTURA POPUTAR

PROPONENTE

ADALBERTO BOANTN - L682612020

99,67

AMANDA PAES - PROT. L6736/202A

DESCI*ASSIFICADO

1()

coutrÊ

DE CREDENCTAMENTo,

snlnçÃo

E DE

euÁusn Dos pRotETos E pRoposrAs - tEt ALDIR BLANC

PRoPoNENTE:

ADALBERTO BOANIN FILHO

PROTOCOLO ADMINTSTRATIVO NS

L682612020
MODULO CULTURA POPUTITR

CRITERIOS
RCICIO

DEBURA

GABRIEL

MARCIA

JoÃo

RENATO

HEROS

TOTAL

CONTEUDO E COERENCIA

0

40

40

40

40

40

40

240

vIABILTDADE euANTo a execuçÃo

0

30

28

35

30

25

30

L7B

euAlrFrcAçÃo oos PRoFIssroNAIs

0

30

30

30

30

30

30

180
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100
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100
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MÉDIAARITMÉTIcA
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MODUTO PROIETO CAICAR,A

PROPONENTE

INSTTTUTO GUAIU - PROT. 16847 /2O2O

98,33

FELIPE BTTTAR - 16849/2A20

DESCLASSIFICADO

no

C

coutrÊ

DE CREDENcIAMENTo,

C

snmçÃo

E DE

enÁusn Dos pRoIETos

E
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NENTE:

16847

COLO ADMINISTRATIVO NS

MODULO PRotETç CAIçARA

CRITERIOS
ROCIO

DEBURA GABRIEL MARCIA

foÃo

RENATO

HEROS

TOTAT

CONTEUDO E COERENCIA

0

40

40

40

40

30

40

230

vTABILIDADE euANTo e ExEcuçÃo

0

30

30

35

35

20

30

180

nos pnoFrssroNArs

0

30

30

30

30

30

30

180

o
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100
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105
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100
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RETIRADA DOS ENVELOPES NOO2

MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná
GUARÂTUBA
PHEFEITURA MUNICIPAL

RETIRADA DE ENVELOPES

Eu, ANDERSON DE SOUZA, representante da empresa DAVID DE SOUZAGUARATUBA-ME , inscríta no CNPJ/MF sob ne 04.241.596/0001,-72, retirei o
envelope n"02 dos projetos culturais do Chamamento Público ns OO4/2020 SMCT- que destina-se a apoio ao setor cultural do Município de Guaratuba por
meio de Edital de Fomento Cultural como ação emergencial de enfrentamento
ao SARS-CoV-2 (Covid19) tendente à manutenção de agentes, de espaços, de
iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de
economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de
manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e
culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio
de redes sociais e outras plataformas digitais, referente protocolo pe

tt66o/2020.

Guaratuba, L8 de dezembro de

rínnnlenv^
ok r,Mo o
'nÀpr"rãntant6
DAVID DE SOUZA-GUARATUBA-M

Rua Dr. João Cândido, no 380, centro, CEP 83.280-000

Fone:41 -3472-8500
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MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná
GUARÂTUBA
PREFEIïURA MUNICIPAL

RETIRADA DE ENVELOPES

Eu, VALENTIM DIAS TEMOTEO JUNIOR, representante da empresa VALENTIM

DIAS TEMOTEO JUNIOR 04641170975 , inscrita no CNPJ/MF sob pe
04.24I.596/000T-72, retirei o envelope n"02 dos projetos culturais do
Chamamento Público ne OO5/2020 -SMCT- que destina-se a apoio ao setor
cultural do Município de Guaratuba por meio de Edital de Fomento Cultural
como ação emergencial de enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covid19) tendente à
manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de
produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de
atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou

disponibilizadas por meio de redes sociais
referente protocolo ne 3J660 /2020.

e outras

plataformas digitais,

Guaratuba,2t de dezembro de 2020
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ENVELOPE NO 01
ISR/AEL MONTESU MA OLIVEIRA

D

W

MUNICIPÍO DE GTJARATUBA
PR

PROCESSO

DATA:

TIPO GERAL. N" 17594 I 2O2O
22112120 - c):20

EXCELBNTISSIN{O SENHOR. PREFEITO DO MUNTCÍPTO T}E GUARATUBA

O abaixo qualiíìcado, requsl a Vossa Exçclência Lura vcz cumprit[rs
as forrnalidades legais. autorização puÌra o atenclirnento do pediclo:

Requerente:

ISRAELMONTESUMAOLIVEIRA

CPF/CNPJ: 717.416"661-04
Endereço: RUA CLEVELANDIA,
Complernento:
Cidade:
GUARATUBATelefone/Celular l(47)

Email:

991

RGlInsc. Est.: 2.184.t(46
1098

Bairro FICìIJEÌRA
CEP: 8321J0-000

| l-1917

israelmontesumafa;hotrnail.c

ASSUNTO/MOTIVO: CFIAMAMENTO PURLICO
LOCAL ORIGENI:

PROTOCOLO

LOCAL DESTTNO:

SECRETAzuA DE TURISMO E CULTURA

CRIADO POR:

Vanessa Leffer Guedes

ENCAN4INHO ENVELOPE OI E 02 PARA CHAMAMENTO PURLICO
MUSICA VÍOPO AULA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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coPEL

www.copel.com
0800 5í 00 116

Copel Dlstribuiçâo S.AJosé lzidoro Biâzetto, 1 58 bl,C - Mossunguó - Curitlba PR - CEP 81 2OO"24O
CNPJ| 04,368.898/O0Ol -06^ lE 90.233.073-99 - lM 423.992-4

de referênc

ISRAEL MONTESUMA OLIVEIRA
R CLEVELANDIA, 1098 - Q 326 L 04
FIGUEIRA - GUARATUBA - PR - CEP: 83280-000

Uni ade

umidora

Novembro12020
Ve

717.416.661-04

13t',,212020
FAT-oí -20209764467 87 6-7 0

Rêsponsabilidade da Manutenção de llumina Pública: Municipio 0800 777 2910/RUl
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MD 027g3g121n - r'rO.'
Leitura Atual

Constante dê
Multiplicação

Consumo
Médio Diário

Próxima Leitura
Prevista

6,80 kwh

2111212020

2011112020

24652
I

ffi
kwh

Mês

Dt.Pgto.

Valor

10t2020

214

24t11t2020

206,27

09t2020

182

2311012020

178,98

0812020

196

14109t2020

186,33

07t2020

t/o

13t08t2020

176,88

0612020

155

1010712020

163,64

o5t2020

154

0910612020

163,20

04t2020

162

12t05t2020

169,96

03t2020

128

30t03t2020

143,27

02t2020

107

1010312020

I 19,31

o1t2020

132

21t01t2020

149,31

1212019

108

2011212019

121,80

11t2019

112

12t12t2019

126,88

Norn prscnl/coNra oe eNeRcn eLÉtRtcn N. tos.oog.gzz . sÉnte e
Emitida em 2111112020

Valor

Valor

Base Aliq,

Produto
Descrição

Un, Consumo Unitário Total

Cálc.

ICMS

ÉNERGIA ELETRICA CONSUMO

kwh

153,77

29,OOy.

204 0,753775 153,77

ACRESCII\4O MORATORIO
JUROS CONTA ANTÉRIOR
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

1,89
0,46
2,75
45,54

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO

0,512770

Base de Cálculo do ICMS
153,77

Valor ICMS

Valor Total da Nota Fiscal

44,58

204,41

Reseryado ao Fisco
Tsnsâo Contatada: 1271220 volts
Limit€ AdequadoTênsão; 117 a 133/202 a 231 volts

7ED0.5468.084D.E847.9092,5E0C.8E25.2205
ANEEL 130/2005.
não relacionados
e doações.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplsntes CADIN/PR
Aoora ó possivel r€correr à Ouvidoria da Copel pelo Sito ou l\4obile.
DËBrros: 10t2020 R$ 206,27
Periodos Band.Tarif .: V etdei22l 1 0-20 I 1 1

Autenticação Mecánica

Mês
91429463

1112020

Vencimento

Valor a Pagar

13t1212020

204,41

üÍ

Íl

83660000002 7 044101 1 1000 3

10202099 764467876703
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As lnlormaçÕas Suplementares reÍerentes a Histôrico de pagamentos, Medição 6 fâturamento, Composição se valorÉs de tarifa, Jur,os multas e
acréscinros, lndicadores de contìnuidade e lìmìtes aplicáveis, estão disponÍveis para emissâo em www.cop6l.com e nos canais de atendim.ento.
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DATA DA LEITURA

E[#EI EIË*,ilE

Baixe o

l$lic,iÌivô
da CÕF[:L

M

i'ffiffi#

ISRAEL MONTESUMA OLIVEIRA
R Clevelandia, 1098 - Q 326 L 04
Figueka
CEP: 83280-000 - Guaratuba - PR
idade Consumidora

ffiffii

ffiffiffi
ANIIROIo

nlülric*

,Àir|ËËL; 1ô7

Ligação gratuita de têleÍones fixos s móveis

-I-IÂcÈsse 3
Agünnìa Vìnual
dã COfTEL

$rtt: www.copel.com
üiivislarit Lìnp*i: 0800 64 70 606

lO$

1
lv!rÊl?8,lg3270.Ol*5kg !u. tíÊr 16 15:tl3r54 2010
FpsMp203 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
FPS - Fundos ê Progranas Sociais
F1836249
---- Participante - Dados cadastraic -------''Inscricao: 1.903.9t8.399-9 - ISRAEL MOMfESUMA OLIVEIRA

t6/03/20L0
15 :43 :48

IVIAE } IVIARIA AFONSINÀ MOìWTESU!4A OLII/EIRA
Pai .: I'UCIO SERGIO PORTO OIJIVEIRA

t L7/A9/L984 Sexo: M CPF: 7L7,4L6.66L-04 Titulo Eleitorr 17859762054
UF: DF Dt.&nissao: O2/0t/2402
Org.Ernis: SSP DF
Rc :'2184846
"
UF: Dt.Emissao:
Serie:
CTPS:
BRASIÏJEIRO
Nacionalidade:
DF
UF:
BRÀSILfA
Naturalidade:

Nasc.

Endereco :

RUA PEDRO

Bairro: PANIAÌ{AL
Complemento: AP 302
UF: SC
SC
:
FLORIAIüOPOLIS
Municipio
Endereço valido para correspondencia: SIM

Inclusao : 1,6/03/2OtO Agencia Cadastrante:

-'

NT.:

VIEIRÀ VIDAL

1453

-

a28

CEP: 88-040-0L0
TRTNDADE

Ajuda F3 Sair F5 Encerra

J

s

PASEP

I

Inclusão

I

rtl

I

t_

lAlteração

de inscrição do participante

I Nr.

-

Inclusão e lteração de
Dados do participante
INCLUSÃO - Preencher todos os campos
exceto o número de inscrição
ALTERAÇÃO - Preencher o campo número de
inscrição e os campos a altcrar

BANCO DO BRASIL

l

I Nome do participante

ln",otAv:tl t
I Nome do participante

I

(

tWlrottJ

I

Data de Nascimento

([
Nacionalidade:

nf

Estado

u

17 8 6q 7 L

l

-

í3t041,'/n ),7,,

ob/t,

mae

lA,a,L,

',

u/tiAt torLtitt/tëtitfltnt

7

1o
Naturar o"'
,Jrusílì
I

N ome

r5r\)

cPF

4

ríturo de Ereitor:

títê

continuação )

tut o J/rítêl
-r A -t J: Ít o t[--t5 Lt d: Lr -rNome
do pai
r

r

t

Nome da mãe ( continuação )

0

Lr !-t-rLt fr

r

-t

o

L

I

Nome do

I

Sexo M

pai

-r

( continuação )

L
CGC do empregador

- masçulino I Ano lo emprego
F - feminino
I

',-ú-,
Nr. do documento de identidade

56 t?t I I I I

2t1t(,(t,{'4'á

Endereço ( Rua, Av.

Data de emissão

ffiTtnt'l tZtçtto t2 K,u ,rt t

I Endereço (

UF

emlssor

t?

,

t( to

I

,D

r

Praça, etc. )

o

v

é

rZ

continuação )

I

L
Endereço (continuação)

I

|

( Bloco, Sala,

N

3

contato:

Telefone

etc. )

rro ou Distrito

?

L

Município

I
I

UF

CE P

C

Carimbo do CGC do

Local e data

í6s eçp s?61üüoï - 8ãl

{/"

-Q.\r;tl,x-r

\'Ò

'

n1a-l,*(-ì. ,.',5

I

UnlversidocJe Federql

de Sontc Cotorlno

Çonlunto UniverslïÓrio, s/n
- cEP 88040 - 900

R|ANÓPOLIS -

9C rl

ú/t4

\
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W
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ANExo vI - DEcLARAÇÃo - INExIsrÊNcra DE TMrEDIMENTo
EDITAL DE CHAMAMENTO

NO OO4/2020

- GUARATUBA CULTURAL.

MUSICA

Eu,
CPF n'
com

-o

na Rua
Cidade Guaratuba-PR

DECLARO, tendo-se em vista o CHAMAMENTO PUBLICO No 004/2020 - GUARATUBA
CULTURAL - MUSICA, que não pertenço aos quadros da Administração Direita ou
Indireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos membros do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc
do Município de Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco até o 3o. grau, nem possuo
qualquer outro impedimento para participar do certame.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

(,,renní,lo n

.eA. tt2

r2o2o.

Data

Assinatura

Observação: Reconhecer firma desta declaração
c 06

ffi

Reconheço por semelhança a(s)firma(s) de:
I Lus 133

j O] -ISRAEL

MONTESUMÀ OLIVEIBÂ

Selo:

0185524SVAAo000000
Guaratuba, 22 de

FRUTOS

úry

ü

MINISTÉR|O DA FAZENDA

Seçretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERÏDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DÍuDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: ISRAEL MONTESUMA OLIVEIRA
CPF:.717.416.661 -04

Ressalvado

o

direito de

a

Fazenda Nacional cobrar

e

inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da pGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas'a' a 'd' do parágrafo único do art.
8.212, de 24 de julho de 1 991 .

1.,1

da Lei

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet,

no

nos

endereços <http://rfb. gov. br> ou <http ://www. pgfn.gov. br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1Ot2A14
Emitida às 08:34:34 do dia 0811212020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 0610612021.
Código de controle da certidão: 5E4D.CE82.6548.3C69

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

\,

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos ïributários e de Dívida Ativa Estadual
No 023122035-49

Certidão fornecida para o CPF/MF: 717.416.661'04
Nome: CPr ruÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Eslado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identiíicado,
nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida atê 0710412021 - Fornecimento Gratuito
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. Pr.gov.br
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Emitído via lnlemel P(tblica
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MUNIGIPIO DE GUARATUBA

K

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Gertidão Negativa de Oóbitos

No

29561 t 2.020

CONTRIBUINTE GLOBAL
Requerente: lsrael Montesuma Oliveira CPF/CNPJ: 71741666104

Contribuinte:

ISRAEL MONTESUMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ:

717.416.661-04

Logradouro:

R RUA CLEVELANDIA,

Bairro:

FIGUEIRA Cidade:

No: 1098

Guaratuba

Complemento:
Observação:

Finatidade

cÓotco vALtDAÇÃo: 3o1E4sBFAFE2A95184B7EF188BBDB49F

Com provação Situação Cadastral

Certificamos para os devidos fins, que até a presente data não existem débitos

vencidos referentes a Tributos Municipais, assim como nada consta em Dívida Ativa
relativo ao contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos contatados
posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta certidão.
Esta certidão é válida até 2110312021.

MUNICIPIO DE GUARATUBA.

21 I 12I2O2O
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MUNICÍPIO DE GUARATUBA

(:ì

U

FABnÍcro

ENVELOPE NO 01
vTRUEL DE MEDETRos

\i

.t

\"t

MUNICIPTO DE GUARATUBA
PR

PROCESSO

DATA:

TIPO GERAL. N"
22112120

-

17614 I 2O2O

10:25

EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARATT]BA

O abaixo qualificaclo, r€quer a Vossa Excelêrrcia urÌ14 vcz cr;mpriilas
as formaliclades legais. autorização para o atenclimento do pediclo:

Requerente: FABRICIO VIRUEL DE MEDEIROS
RG/Insc. Est.:
CPF/CNPJ: 069.tJ79.ü89-82

Endereço:
Complemento:
Cidade:
,

Bairro
CEP:

Telefone/Celular I
Email:

ASSUNTO/MOTIVO: CHAMAMENTO PUBLTCO

LOCAL'ORIGENI: PROTOCOLO
LOCAL DESTTNO: SECRETARTA DE TURISMO E CULTLIRA

(â

CRÌADO

POR:

Vanessa Leffer Guedes

ENC]AIVIINHO ENVELOPE O I E 02 PARA CHAMAMENTO PUBLICO
MUSICAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

a/

OA4,2O2A N4ODULO Í-IVF]

il

o,e

lnd

of/ho Htlrl

tg' l"oP'b{fu'try ''Jü)
yYrynu Yp ïryf\, oílhqì2J
aD4ffq

*

w
_

I

t^rtt riJô rfrRUfL

r.lÍDftros
ltt

Ía+í*f

/

lv, lffi

91r 6121 -2

gtÊP

t

Ú

069. g?9
n$íh

:":a

JOÀO

2

IlÍlotrrO

BEt{Etgrfittl

kr,\,

EUìrICE
D8

lo -É€ oc
t ! -<f.
o+

DE

o6659358652

22

V
B

4dÉg

f^talcto Yrru8r ot HEoEttot
fAn nA 25DÊzto2o Gmitloc glrvro rsDEz2o2o

fiSurnr,

EVITE PROBLETíIAS COI{ SEU PAGAiIENTO:
xÃo eorrr o cóorso DE BARRAS ou
PAGUE O MESiIO EOLETO OUAS VEZES.

a

1r"-

í
,

í:?

Caso o boleto já tenha vencido ou se você
quiser pagar um vslor dlter€ntê do totà|, Oor€
um novo boleto no nomo apllcatlvo.

I'l! PlgüÌ|lÌloJ S A

r8t3ô110000r5€

t"*-

?g!2120?0

l&./<{..rtrtu.,

8*r.61

3úí004899?5r4?.8

ç

29a

At7St3,81ü 600't8.9925í9 47000309207

í

8{830000089f63

P.Édd p.dorürdnülg n! RÉe Ê.dGcô ü &!dcú(o Ê4xs1e
*.{7õ+*l*'
N0

J

Fhorn'llor

r8a6r?0000r58

SÀ

4809ã14Ì

18r1?ê0?0

DM

18r13?020

l.J

1ô,S180msr{t.8

?0

Clu
ìl'l& acu pgnlÍlD an (hacÂ
2) lllo üGlf, mir itô b prímdlo !m o lt@o tdb.
t)Êm ilç ú ffitËrto E ln 4 pnd q,rííuó, xâlr ogalmi
5r

0.00

ô.ü
odÀ

ofFdD ff ür lút

o

ffieilo

0.m
0,00

lür

Pgrnríìlos

S

^

Fúíicio Vruel

lrDÉsr

ú

0608?e6h'

Fbóatro9

ìodãôor 689 rorÉo
832ffi00. (mho- OËúrbâPR
Joáo

FtcH oc

aoflrsti

çÀo

il
Sdos

{

lra"l/

q

"'"s

^3

1d" Bg3:ú ?ï"1

9,0*-q'tt

ffi38

PR

,f_
"jw

.â^

vr

.

/i)

t

.l

ilililt

:

i
]

iltil tilr

lilll ffi fillll ffi

ffiilmffiilüu

FAERICIO VIRUEL DE MEDEIROS
nltAçÂo...........: JoAo ANToNro BENEVENUïI

DE MED€lRos
EUNICE TORÊÊS VIRUEL DE MEDEIROE
NASCIMENTO....:
ÊEXO: MASCULINO

tTtoü1987

ESÍAOO ClVlL...: SOLïEIRO
NATURALIO^OÊ,: CUBITIBA - PÊ
DOCUMENTO.....: C l 9416l'272 t1n1n0ffi SESP FÊ

Ltl

H" 9.049, DE 18 DE ItAtO OE 1e$
CpF.............,..: A68.879.988"&2 CllH.,...r

ïÍï.

ELE|ïOR:

tocAUD

ffi,04
ïA OE 8il188ÃO, SFIÍËIPR 'zuttâtï

t Lt

n

W

20t12t2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
GERTIDÃo NEGATIVA DE DÉBIToS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A D|VIDA ATIVA
DA

UNÉO

Nome: FABRICIO VIRUEL DE MEDEIROS
GPF: 069.879.089-82

Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
que
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
Ressalvado

o

direito de

a

pela Secretaria
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da União (DAU) junto

à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)'

e da PGFN e abrange
alíneas'a'a'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei no

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB
inclusive as contribuições sociais previstas nas
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn'gov'be'
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1'751, de 211012014.
Emitida às 11:09:57 do dia20t1212020 <hora e data de Brasília>.

Válida alê 1810612021'
Código de controle da certidão: AA7D.0534'A667'688E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'

f-ú

&

1t1

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
No 023204324'56

Certidão fornecida para o

CPF/MF:

069.879.089-82

Nome: FABRICIO VIRUEL DE MEDEIROS
ainda não
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos
de
Secretaria
da
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros
acima identificado'
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte
nesta data.

quais tenha sido
Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas
bem como' ao
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária'
descumprimento de obrigações tributárias acessÓrias.
Válida até 191O4t2021 ' Fornecimento Gratuito
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. Pr'gov. br

Págína 1 de 1
Emitído vìa lnternet Pública (20/12/2020
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MUNICIPIO DE GUARATUBA

H

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Gertidão Negativa de Débitos

No

29467 12020

CONTRIBUINTE GLOBAL
Requerente : FABRIC lO Vl RU EL CPF/CNPJ : 06987908982

Contribuinte:
GPF/GNPJ:

Logradouro:
Bairro:

069.879.089-82
,

NO:

Cidade:

Complemento:
Observação:

Finalidade

coDlGo VALIDAÇÃo: 3B48E5D0021CC8D18A88BA1C18BD388D

CADASTRO EM EMPRESAS E/OU ORGÃOS PÚBLICOS

Certificamos para os devidos fins, que até a presente data não existem débitos

vencidos referentes a Tributos Municipais, assim como nada consta em Dívida Ativa
relativo ao contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado

o direito da Fazenda Municipal

cobrar débitos contatados

posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta certidão.
Esta certidão é válida até 2010312021.

Este CPF/CNPJ não consta no Cadastro Geral de contribuintes do Município de
Guaratuba.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar
débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando

os registros de pendências junto à Fazenda Pública Municipal, constatamos não existirem
débitos em nome do requerente, nesta d

MUNICIPIO DE GUARATUBA. 2Ol1
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ANEXO V
PROJETO MoDULo MUSICA MÓDULOS MUSICA ,,LIVE

CULTURAL'"
Eu, Fabrício Viruel de Medeiros, proponente do projeto inscrito no Edital

n"

0412020

- GUARATUBA CULTURAL -

MUSICA, Música "Líve

Cultural" e/ou Módulo Música "Festival Drive Tltru" venho por meio
deste descrever o meu projeto conforme abaixo segue:

1

APRESENTAÇAO DO PROJETO:

R- O Projeto Rock Consciente vem da idéia de unir a música com o
estilo musical oriundo do Rock, tendo por objetivo a
conscienttzação os jovens de nosso município a percoffer em um

caminho depaz, sem violencia e drogas que tanto assolam o mundo.

2.

RELEVANCIA ARTISTICA E CULTURAL DO PROJETO:
R- O despertar da música sempre foi muito marcante e presente na
vida dos jovens, por isso queremos usar a musica como veículo de
comunicação para atrair-los

e

conscientiza-los em um caminho

correto e prospero, longe de rebeldia e drogas, pois todos sabemos
que é de extrama importânciapara a formação de adultos dignos.

Além de servir como inspiração para a nossa geração mostrando que
nosso munlclplo apola

3.

A

a classe musical.

TURAL EM G
COMO IREMOS DESENVOLVER A CRIA ÇÃo Do
SOBRE

ATUAÇAO

1)

lrt*

pRoJETo, E

o rEMpo DE ATUAÇÃo NA Ánp.l Do

PROJETO APRESENTADO:
R- Atuando há mais de 5 (cinco) anos em diversos locais de nossa
cidade, entre eles igrejas e eventos privados, tendo sempre como

público alvo a ala jovem, por este motivo gostariamos de agregar
valor em nossa música, mostrando os valores reais, de como

essa

classe em formação pode ter um futuro formado por dignidade que
todos merecemos.

ESTRATEGIA DE AÇÃO E CRONOGRAMA DE
EXECUÇÃO OO PROJETO:

4

R-

O cronograma de execução do referido projeto será em formato

de "live" com o tempo médio de apresentação de 1(uma) hora
45(quarenta

e cinco) minutos. Mesclando,

e

além das músicas,

trazemos também relatos de artistas consagrados na linha do Rock,

dispondo exemplos de superação, a luta e vitória contra as drogas,

e

como o caminho cultura e das artes guiam os jovens para uma vida
próspera.

5.

ABAIXO AS DIRETRIZES DO SEU PROJBTO:

R-

O material que iremos utilizar na live será: s instrumentos

musicais particulares da cada integrante da banda. (Guitana, Batena,
Contra Baixo, Microfones, amplificadores, cabos, e caixas de som).

O Número de pessoas envolvidas: a banda BIG ONKEL é formada
por 04 (quatro) integrantes sendo eles: Vocalista, Guitanista, Baterista
e Baixista.

A

Banda

é integrada por músicos

experientes, onde trilham o

(

ütu-ry

{

caminho da música por diversos anos, além disso compactuam com
os mesmos objetivos e ideais.

Além disso, será contratado uma empresa especializada em
filmagens paru atransmissão da referida live.
Ressalta-se que, além dos instrumentos pessoais citados acima iremos

dispor de caixas ativas para retorno do som, pedestais e cabeamentos
tanto na parte musical quanto na captação de imagem e som da live.

Local: RESTAURANTE MARINA MORENA,

respeitando o

distanciamento social, bem como todas as medidas de prevenção
contra a COVID 19.

Cronograma de execução: Nosso cronograma inicia-se com

a

apresentação de todos os musicos envolvidos no projeto, e logo após
executamos nosso repertório musical, intercalando com um bate-papo

consciente, discorrendo sobre o tema abordado aos jovens. (Projeto

Rock Consciente).

Público alvo a ser atingido: Nosso publico alvo será os jovens
Guaratubanos, que esteja interessados

abertos

a

conhecer

no estilo musical (Rock)

um pouco da historia do Rock e

suas

ramificaçãoes

A Data provavel para execução do projeto será: 18 de

de

#

2021, ás l6:00 hrs.

Tempo de execução: 1(uma) hora e 45(quarenta

ORÇAMENTO: Empresa

e

minutos

de Filmagem: R$ I .300,00 (mil) reais

Vocalista: R$350,00 (trezentos e

) reais
t

Baterista: R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais.

Baixista: R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais.
Guitarrista: R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais.

Divulgação do evento em rede social e rádio ou caffo de som:
R$300,00 (trezentos) reais.

Total: R$ 3.000,00 (tres mil) reais.

5- Demais especiÍicações para comprovar o preenchimento dos
requisitos necessários exigidos pelo Edital bem como para
descrever o Projeto com todas as suas características.

R- O projeto iniciou a partir de uma vontade em conscientizar e
estruturar os jovens para o melhor caminho, resgatando os valores que

todo cidadão Guaratubano merece ter.

A

atenção que

o

nosso

município dispõe para as artes é encantadora, e com isso queremos
agregar os valores que pregamos ao longo de nossa tragetória musical,

que

o caminho da educação, cultura e

artes, sempre será

a maior

sensibilidade que o ser humano pode ter em sua tragetória de vida.

Por isso, queremos através do canto, da música chegar a cada lar,
oferecendo o melhor que a cultura musical.

Com isso, colocamos

o referido projeto ëL disposição para

apresentação em escola de nosso municipio de : 45(quarenta e cinco)

minutos.
E por ser esta declaração por verdadeira, assino e dou fe.

Guaratuba,22 de dezembro de 2020.
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ANEXO III - TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS
EDITAL DE CHAMAMENTO - GUARATUBA CULTURAL _
MANIFESTAÇÃO
CULTURAL
Para o Módulo ooVídeo-Aula Saberes Populares"

Eu,

Fabrício Viruel de Medeiros proponente do Projeto Hino de
Guaratuba, inscrito no Edital n" 003/2020 - GUARATUBA
CULTURAL - MANIFESTAÇÃO CUITURAL, venho por meio desta
declaraçáo, para todos os fins CEDER o direito do autor e o direito de
imagem para o uso do vídeo autoral próprio apresentado, pelo ptazo de 0l
(um) ano para uso exclusivo do Município de Guaratuba-PR através da
Secretaria Muncipal da Cultura e do Turismo, a partir da aprovação do
projeto.
E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé.

Guaratuba,22 de Dezembro de 2020.
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ANExo vr - DECLARAÇÃo - INEXISTÊNcIa DE IMnEDIMENTo
EDITAL DE CHAMAMENTO

NO OO4/2020

- GUARATUBA CULTURAL.

MUSICA

Eu,
CPtr'

RG

no

com

domicílio

na

Rua
Cidade Guara

Exped.

no

PR

DECLARO, tendo-se em vista o CHAMAMENTO PUBLICO No 004/2020 - GUARATUBA
CULTURAL - MUSICA, que não pertenço aos quadros da Administração Direita ou
Indireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos membros do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc
do Município de Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco até o 3o. grau, nem possuo
qualquer outro impedimento para participar do certame.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

Gua6"[r/lú,

/

Locdl

lil

r toJo

Data

(==
Assinatura do

firma desta declaração

ffi

zre@&

ffi

l*il?lffEtlftrfri

Reconheço por semelhança a(s)Íirma(s) de
I

LtiISKxpll] -FAERICJC VIRUEL DE

Selo:

0185524SVAAo000000
Guaratuba, 22 de

MEDEIROS
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNÉO

Nome: FABRICIO VIRUEL DE MEDEIROS
CPF: 069.879.089-82

Ressalvado

o

direito de

a

Fazenda Nacional cobrar

e

inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto

à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas'a'a'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet,

nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wwwpgfn.gov.be.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
Emitida às 11:09:57 do dia 2011212020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1810612021.
Código de controle da certidão: AA7D.0534.A667.688E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
No 023204324-56

Certidão fornecida para o

CPF/MF:

069.879.089-82

Nome: FABRICIO VIRUEL DE MEDEIROS
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 191041202í - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. or.oov.br

Página 1 de 1
via lnternet Pública (20/122020 11:07:43)

Enitib

& ?frú,,u

N

MUNICIPIO DE GUARATUBA

X

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Gertidão Negativa de Débitos

No

29467 12020

CONTRIBUINTE GLOBAL
Requerente: FABRICIO VIRUEL CPF/CNPJ: 06987908982
Contribuinte:
GPF/CNPJ:

Logradouro:
Bairro:

069.879.089-82
,

NO:

Cidade:

Complemento
Observação:

Finalidade

coDlco VALIDAçÃo:

3B48E5D0021CC8D18A88BA1C18BD388D
CADASTRO EM EMPRESAS E/OU ORGÃOS PÚBLICOS

Certificamos para os devidos fins, que até a presente data não existem débitos

vencidos referentes a Tributos Municipais, assim como nada consta em Dívida Ativa
relativo ao contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado

o

direito da Fazenda Municipal cobrar débitos contatados

posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta certidão.
Esta certidão é válida alé 2010312021.

Este CPF/CNPJ não consta no Cadastro Geral de contribuintes do Município de
Guaratuba.

Fica ressalvado o direito de

a

Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar

débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verifìcando

os registros de pendências junto à Fazenda Pública Municipal, constatamos não existirem
débitos em nome do requerente, nesta data.

MUNICIPIO DE GUARATUBA.
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ANEXO V
Eu, Fabrício Viruel de Medeiros, proponente do projeto inscrito no Edital

no

-

0412020

GUARATUBA

CULTURAL MUSICA,

modo

apresentação, venho por meio deste descrever o meu projeto conforme
abaixo segue:

1

APRESENTAÇAO DO PROJETO:

R- O

Referido projeto "HINO

DE GUARATI-IBA" tem por

objetivo apresentar ao cidadão Guaratubano o resgate á cultura de
nossa cidade, demonstrando através do canto o Hino de Guaratuba,

onde podemos relembrar o amor pelo nosso municipio, bem como
ajudar

a reviver o espírito natalino em tempos de pandemia,

demonstrando aos cidadãos Guaratubanos que sempre poderá haver
amor e esperança, principalmente em tempos de pandemia.

2.

RELEVANCIA ARTISTICA E CULTURAL DO PROJETO:
Através do Projeto "HINO DE GUARATTIBA" na voz de Maíra
dos Santos de Freitas, concretizamos a demonstração de carinho
afinidade com o municipio de Guaratuba/PR, trazendo o resgate

e

ás

tarzes históricas e culturais, relembrando nosso maravilhoso Hino, e

uma breve canção de natal.

3

SOBRE

A ATUAÇÃO CULTURAL EM

GUARA
COMO IREMOS DESENVOLVER A CRIAÇAO DO
PROJETO, E O TEMPO DE ATUAÇAO NA AREA DO
PROJETO APRESENTADO:

|,fu

s

R- Atuando há mais de 5 (cinco) anos em diversos locais de nossa
cidade, entre eles igrejas e eventos privados, apresentamos o resgate
ás raizes históricas e culturais do município de Guaratuba.

A fim de que seja apresentado
inserir

a

para os moradores locais, buscando

cultura Guaratuba por meio desta

apresentação,

aproveitando o espaço também temos uma breve canção de natal.

ESTRATÉCI,q, DE AÇÃO E CRONOGRAMA DE
EXECUÇÃO OO PROJETO:

4.

R-

O cronograma de execução do referido projeto será em formato

de

"apresentação"

com o tempo de 05 (cinco)

minutos,

demonstrando o Hino de nossa cidade, bem como um medley de
nataI.

5.

ABAIXO AS DIRETRIZES DO SEU PROJETO:

R- O material que utilizamos na apresentação foi:
Guitarra com amplificador para a mesma, junto com uma base pré
gravada e com

avoz somente pegando

a ambiência.

Local: Gravado em minha própria residência.

Público alvo a ser atingido: a apresentação tem como publico alvo
os moradores locais, buscando inserir a cultura Guaratubana em
todas as gerações.

Tempo de execução: 05 (cinco) minutos

ORÇAMENTO: Valor Total: R$1.000,00 (mil reais).

N

5- Demais especiÍicações para comprovar o preenchimento dos
requisitos necessários exigidos pelo Edital bem como para
descrever o Projeto com todas as suas características.

"HINO DE GUARATIJBA" concretiza a demonstração
de carinho e afinidade com o municipio de Guaratuba/PR, trazendo o
resgate ás raizes históricas e culturais, relembrando nosso maravilhoso
Hino, bem como para acalentar nossos cidadãos em tempos de pandemia,
R- O Projeto

inserimos um trecho de noite feliz, canção natalina amadapor todos.

Para que seja apresentado para os moradores locais, buscando inserir a
cultura Guaratuba por meio desta apresentação.

E por ser esta declaração por verdadeira, assino e dou fé.

Guaratuba,22 de dezembro de 2020.

CPF/MF:
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ANEXO III - TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS
EDITAL DE CHAMAMENTO - GUARATUBA CULTURAL _
MANIFESTAÇÃO
CULTURAL
Para o Módulo "Vídeo-Aula Saberes Populares"

Eu,

Fabrício Viruel de Medeiros proponente do Projeto Hino de
Guaratuba, inscrito no Edital n'00312020 - GUARATUBA
CULTURAL - MANIFESTAÇÃO CULTURAL, venho por meio desta
declaração, para todos os fins CEDER o direito do autor e o direito de
imagem para o uso do vídeo autoral próprio apresentado, pelo prazo de 01
(um) ano para uso exclusivo do Município de Guaratuba-PR através da
Secretaria Muncipal da Cultura e do Turismo, a partir da aprovação do
projeto.
E por ser esta declaraçáo verdadeira, assino e dou fé.

Guaratub a, 22 de Dezembro de 2020.

cPF/MF
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MUNICÍPIO DE GUARATUBA

o

ENVELOPE NO 01
DAVID DE SOUZA

MUNICIPIO DE GUARATUBA
PR

PROCESSO

DATA:

TIPO GERAL - N" 17598 I 2O2O
22ll2r2tt - e'3{)

EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍT'IO T'E GU.\RATUBA

-ì

O abaixo qualiÍìcado, recÌuel'a Vosszr Excelência ullla vcz cumpriclas
as fcrrmalidades legais. autorizíìção paruì o atenclimento do peclido:

Requerente:

DAVID DE SOUZA - GUARATUBA
CPF/CNPJ: 04.241.59610001-72 RG/Insc. Est.:
Endereço: AV.SANTA CATARINA, 119
Bairro COROADOS
Complemento:

Cidade:

GUARATUBA-

Telefone/Celular

Email:

CEP:

832t10-000

41347265631

noemiabalestreía)hotmail.co

ASSUNTO/MOTIVO: CHAMAMENTO PUBLICO
LOCAL ORIGENT:

PROTOC]OLO

LOCAL DESTINO: SECRETARIA DE TURISMO

)

CRIADO POR:

E C]ULTURA

Vanessa Letfer Guedes

ENCAMINHO ENVELOPE OI E 02 PARA CHAMAMENTO PUBLICO N" OO4i2O2O,PROJETO
CULTURAL MODULO MUSICA FESTIVAL DRIVE THRIJ. CONFORME DOC]UN4ENTO EM
ANEXO.

I

ENVELOPE 1: EDITAL DE CHAMAì|EìITO
ALDIR BLANC GUARATUBACUITURAL -i
PÍojeb Culürral Mótlulo llúsio Festival
Èefe*hrra Municipal de GuarãhlbÊ - PR
"DAVID DE SOUZA. GUARATUBA. I'IE
CÍ{PU MF: 04241.596 | ÚOAt'72

I

E-mail: Anderconprosom0hoünail.otlt
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA

NÚMERO DE I,ISCRçÃO

DAVID ÍIE SOT'ZA

RÍDrcA
DATÀDEÂEERTUFÁ

COMPROVAT.ITE DE INSCRIçÂO E BE SITUAçÃO

04.241.59Ê1000í-72
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47.S3-g-00. Gomércio varelista especializado de eletrodomésticos e e4uipamentos de áudio e vÍdeo
73.19.0-Í14 -

)

Consultoria em publicldadç

90.0Í-9{16 -Atlvidades de sonorização e de iluminação
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PR
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TÉEFq{E

davl@equlpeprosom.com.br

t/tl) 3472-65d1

(EFR)

ENTE FEDERÃIVO
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SITUAçÃO C.ADÂSTRÀL

03n112005
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ESPFCIAL

ESPECIAL

Aprorado pela lnstrução Normeti\a RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Página:

Emitido no dia O2l12l?íIi20 às l9:35:4íl (data e hon de Brasífia).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: DAVID DE SOUZA - GUARATUBA
C N PJ : 04.241 .596 I 0001 -7 2

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiíicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da União (DAU) junto
Procu radoria-Geral da

F

azenda Nacional (PG

à

FN ).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Reíere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012014.
Emitida às 19:15:09 do dia0611212020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 0410612021.
Código de controle da certidão: 882A.8903.E857.F087
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UfuT

I

\-

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
No 023200809-99

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.241.596/0001-72
Nome: DAVID DE SOUZA-GUARATUBA
Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
, íatu reza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida atê

1710412021 -

Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. pr. gov. br

)
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MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Gertidão Negativa de Débitos

No 29270

I 2020

CONTRIBUINTE GLOBAL
Requerente: DAVID DE SOUZA CPF/GNPJ: 35780258953
Gontribuinte:

DAVID DE SOUZA - GUARATUBA

CPF/CNPJ:

04.241.596t0001-72

Logradouro:

R AV.SANïA CATARINA, No: 119

Bairro:

COROADOS Cidade:

Guaratuba

Complemento:
Observação:

Finalidade

coDlco VALIDAçÃo:

00c8181185EE5EE2803613440017
CADASTRO E/OU CONCORRÊNC|A E/OU LIC|TAçÃO

Certificamos para os devidos fins, que até a presente data não existem débitos

vencidos referentes a Tributos Municipais, assim como nada consta em Dívida Ativa
relativo ao contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado

o direito da Fazenda Municipal cobrar debitos contatados

posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta certidão.
Esta certidão e válida até 1810312021.

MUNICIPIO DE GUARATUBA. 1811212

0

\
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Consulta Regularidade do Empregador

lmprimir

Voltar

rËÁrËnERÍ\l-

ÜAIXA

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

04.24t.596/OO0L-72

Razão

DAVID DE SOUZA GUAMTUBA

al:
Endereço:

/ BALNEARIO
/ PR / 83280-000

RUA SANTA CATARINA 119

cUARATUBA

COROADOS

/

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que,
nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico - FGTS.
presente certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

o

Validade

:

30

/ tL / 2O2O a

Certif ica çã o

i

Nú

29 / L2/

2020

mer o= 2O2O!1 3 00030

31

5227 5L97

Informação obtida em LB/!2/2020 15:26:t5

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da caixa:

www.caixa.gov.br

,)

ü
https://

gov.brlconsultacrf/pages/impressao j sf

t811212020
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i ,ì'i.;.ì j;:l''f ; ì i;U;jTl"rl,{ ilO TfìÂirÀï,Hi)
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NoMe: DAVID DE SOUZA - GUARATUBA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ, 04.24L.596/A00I-12
Certidão n": 32302040/2020
Expedição: A8/U/202A, às L2:38:48

Val-idade: 05/06/202l. - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedì-ção.

que DÀVrD DE SOUZÀ - euARÀruBA (!tA[Rrz E FrLrArs),
certifíca-se
inscrj-to(a) no CNPJ sob o no 04.24L.596/OO0L-72, NÃo CoNSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
CertÍdão emitida com base no art. 642-A da Consolídação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2-44a, de 7 de julho de 20\r, e
na Resolução Administrativa no 7410/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabil-idade dos
Tríbunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anterj-ores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabafho na
Tnternet (http : / /www. tst . j us . br) .
Certidão emitida gratuitamente.
TNFORMAçÃO TMPORTÃNTE

Do Banco Naciona] de Devedores Trabalhistas
constam os dados
necessários à ident.ificação
das pessoas naturais e juríd.icas
inadimpfent,es perante a JustÌ-ça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais
trabalhisLas,
inclusive
no concernente aos
recolhimentos
previdenciários,
a honorários,
a custas,
a
emolumentos ou a recol,himentos determinados em l-ei,. ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

l.lúir j. :l:-;; r

ii1-ì.,

e:tt

aì*;,:

,,,.^-.--R,,.,,,

1.1:ì
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\,
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tiotu?1

DEcLARAçÃo

-

tlvexlsrÊructn DE IMPEDIMENTo

RG n" 2.L64.380-7, orgào Exped' ssP/PR
Eu, David de souza, cPF n"357.802.589.53

comdomicilionaruaSantaCatarinallgCidadeGuaratuba_PR
PÚBUCO N" OO41202O - GUARATUBA
Declaro, tendo - se em vista o CHAMAMENTO
quadros de administração direita ou
cuLTURAL- MÚSlcA, que não pertenço aos
sou um dos membros do Comitê de
indireta do município de Guaratuba - PR; que não
e Propostas para fins da Lei Aldir
Credenciamento, seleção e de Análises de Projetos
estes possuo parentesco até o 3s'
Blanc do Município de Guaratuba - PR, nem com

Grau,nempossuoqualqueroutroimpedimentoparaparticipardocertame.
ciente de que
por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar
informações aqui prestadas'
responderei criminalmente em caso de falsidade das

Guaratuba, t8 de Dezembro de 2020

Assinatura do Declarante
TO

9at,
,/Â.

Reconheço por semelhança a(s)Íirma(s) de:
ILRidGLX0] -DÃVrD DE 50UZÀ.,

Selo:

0185524SVAAo0000

Guaratuba, 18 de
1..
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. CÓDIGO DE
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL' MPS
ue.cIoNAL Do SEGURo socÌAl- - INSs
rNsiiruro
-s'ncriËiap.re.

(@

nA REcEITA PREvtppNclÁrue' - sRp

GUIA DA PREVIDÊNCT.q' SOCIAL - GPS

mr*uürriar lgcrec
1-

SOCIAL/FONE/ENDEREÇO
NOME OU
04.241.59610001-72
DE SOUZA - GUARATUBA
SANTA CATARINA 119

COMPETÊNCIA
IDENTIFICADOR

2003
1012020

04.241.596i0001-72
125,95

. VALOR DO INSS

BA PR
83280-000

ul

. VALOR OUTRAS

. VENCIMENTO
exclusivo INSS)

E

:t
ú
É,
t-

0,00

2111212020
O. ATM/MULTA E

z,
o
IJ

13,

139,25

ll.TOTAL

Ë

ú
ú
Ê:

ï

F

-

vwtsrÉRIo pn pnEvnÊuclA soclAl, - MPS
rNiiïrúro
-s-úúrenrnr.re'cIoNAL Do sEcuRo socrAl - -INSS
DA REcEITA PREvnrNcIÁut snp
ffirrcgüíactÀ

tocÍltt

l.NOMEOU

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. GPS

SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

cóoIco tB

2003

couperÊucn

1012020

- IDENTIFICADOR

04.241.596/0001 -72

. VALOR DO INSS

125,95

04.24'1.59610001-72
DE SOUZA - GUARATUBA
SANTA CATARINA 119
PR
83280-000

l

itl

E

ã
ü
É,

t-

a
o
IJ
i

VENCIMENTO
exclusivo INSS)

. VALOR OUTRAS

2111212020

receita de valor inferior ao
vedada a utilização de GPS para recolhimento de
que resultar valor inferior deverá
A
receita
pelo
INSS.
publicada
resoluçâo
em
nos meses subsequentes, até
adicionada a contribuição ou importância correspondente
superior ao valor mrnlmo fixado.
o total seja igual

10 - ATM/MULTA E

I - TOTAL

0,00
13,30
139

r
ü
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MUNICIPIO DE GUARATUBA
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rJ

ENVELOPE NO 01
LIRES OLIVEIRA JORGE

. MT]NICIPIO DE GI.JARATTIBA
PR

PROCESSO

DATA:

TIPO GERAL - NU 17597 I2O2A
22r12120

- 9:2\)

EXCBI,ENTISSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPTO NN GUARATTiBA

^ì

O abaixo qualiÍïcado, requer a Vossa Bxcelência Lula vez cuntpt'itlas
as tbrmalidades legais. autorização pariÌ o atendirnento do pedido:

Requerente:

LIRES OLIVEIRA JORGE

CPF/CNPJ: 643.048.(t89-34

RG/Insc. Est.:

Endereço: RUA:FRANCISCOARCEGA,0I
Complemento:
Cidade:
GUARATUBA-

Bairro CIOHAPAR
CEP: 83280-000

TeleÍbne/Celular (41) 99S73- 54441t11) 99813-5414

Email:

letnardarianny@gmail.com

ASSUNTO/MOTM: CHAMAMENTO PUBLICO
LOCAL ORIGEM:

PROTOCOLO

LOCAL DESTINO:

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

CRIADO POR:

Fernanda Tizzone

ENCAMINHO ENVELOPE OI E 02 PARA CHAMAMENTO PUBLiCO OO4I2O2O, MODULO
MUSICA LIVE CULTURAL, CONFORME DOCUMENTO IlM ANEXO.
\
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DECLARAçÃO
Eu, LIRES OLIVEIRA JORGE, brasileira, portadora do CPF: 643.048.689-34,
residente e domiciliada na rua Francisco Árceg a, 1348 - casa 01 , Bairro: Cohapar, na
cidade de Guaratuba/PR, DECLARO para os devidos fins que não pertenço e não
tenho nenhuma ligação com a administração direta ou indireta deste Municipio, e não
sou membro do Comitê de Credenciamento, Seleção de análises de Projetos e
propostas para fins da Lei Blanc do Município de Guaratuba/PR, nem com estas
possuo parentesco até 30 grau, conforme anexo Vl.
Por ser verdade, firmo a presente.

I

Guaratuba,22 de dezembro de 2020
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OLIVEIRAJORGE

99627847

R FRANCISCO ARCEGA, 1348 - CASA,I

GUAMTUBA-PR

CÊP:83280000
CPF:64304868934
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O dêblto suJslta ao corte a
8ncêrredo se mantldo 3
em
conÍorme leglslacao. Atraso de 46 dlas
atlvldadcs acessorlas podÊm sÊr
pcrmanecc valido. Sc pago, desconsldere.
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cobrancas

ao

valorÊs da

.146,06

reavlso arìtcrlor

No. Medidor: 0313433499 - BIFASIÊO

Meô Referencia: 10/2020

. constantedei .Tptd . consumo ', I}ata
Í[a€ Muttipilcacao : Fdurads Medto/Dia ,npr6üithtaolro
i
14840 I í82t9,h
1,00 i rsllr.s,h 5,6ekwh i ign0nc'o
Prevista: 18r/1 1/2020
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Prodúo

Un.
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01 ENERGIAELETRICACONSUMO
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Valor
Consumo Unitario

182

KWh

0,?50494

Baae de

Allít.

Calculo

lcMs

136,59 136,69 29,My"
41

03 ACRESCIMO MORATORIO

04

Valor
Total

MULTA PORATRASO NO PAËAMENT
JUROS COÌ.ITAANTERIOR

ds

do

ICMS:

Nota Fiscal:
Reservado ao Fi8co

AAED.2F74.í
INCLUSO NA

coFtNs

21

R$ 3,02,

B.CE9A.2í 6í.A5FC.Bí BC.504F

ANEEL í3OT2OO5.

relacionados a
Atraso sup€rior a 45dla6 6ujelta lnclusao no cadastro de inadlmplentes CAOIN/pR
Agora ê possivel recorrer a Ouvldorla da Copel pÊlo Slte ou Moblle.
DEBITOS: 09/2020 R$ 146,06
Periodos Band.TarlÍ. : Verde:18/09-1gfi 0
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Por menos que pareça e por mais trabatho que. dê ao interessado' a carteira profis'
sional é um documento indispehsável à pro'
teção do trabalhadgr.

,

FL F.

civil e de trabili'

Elemento: de qualificação

a carteira

taiQo'l'profissoin$1,

rAnïtrrnAPnorJ@
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representa tam'

tem"tìtrrlo originário para a colocação, para

a

CJ

'Èinilical e, ainda, um instrumento
prátíco do contrato inclividual de trabalho'

inscrição'
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A carteira, pelos lançamentos que recebe,
configura a história de uma vida. Quem a
examinar, logo verá se o portador é um tem'

Ta

boi
..gi

peramento aquietado versátil; se ama a
profissão escolhida ou ainda não encontrou a
própria vocação; se andor-f de fábrica em fá'
brica, como uma abelha, ou permaneceu no
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mesmo estabelecimento, subindo a escala Pro.''':
fissional. Pode ser um padrão de honra' Po''i
<le ser uma advertência'
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(a) Alexandre lVlarcondes Filho
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERflDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA
DA UNÁO
Nome: LIRES OLIVEIRA JORGE
GPF: 643.048.689-34

o

direito de

a

e

inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
Ressalvado

Fazenda Nacional cobrar

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto

à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do arl. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet,

nos

endereços <http ://rfb. gov. br> ou < http ://unww. pgfn. gov. br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014
Emitida às 08:23:43 do dia 2211212020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2010612021.
Código de controle da certidão: 88F1.427D.83F6.DCO8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

,rry

{t
{

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
No 023210154-30

Certidão fornecida para o CPF/MF: 643.048.689-34
Nome: LIRES OLIVEIRA JORGE

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

'-)

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida alé

2010412021 -

Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br

R

0
Página 1 de 1
Emitido via lntemêt Pública (21/12/2020 17:17:09)
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MUNICIPIO DE GUARATUBA

K

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Positiva de Débitos

No

29569 12020

CONTRIBUINTE GLOBAL
Requerente: Lires de Oliveira Jorge GPF/GNPJ: 64304868934
Gontribuinte:
CPF/GNPJ:

Logradouro:
Bairro:

643.048.689-34
,

No:

Gidade:

Complemento:
Observação:

Finalidade

coDlco VALIDAÇÃo:

cEE1D711C50F96237FE9B9B1240E93DD

Comprovação Situação Cadastral
Certificamos que até a presente data existe débito tributário relativo ao
contribuinte acima identifi cado.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos contatados
posteriormente mesmo referente ao perÍodo compreendido nesta certidão.
Esta certidão é válida até 2110312021.

Este CPF/CNPJ não consta no Cadastro Geral de contribuintes do Município de
Guaratuba.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar
debitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando

os registros de pendências junto à Fazenda Pública Municipal, constatamos não existirem
debitos em nome do requerente, nesta data

ffi
MUNICIPIO DE GUARATUBA.

21 I 12I2O2O
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ANEXO VI _ DECLARAÇÃO

- INEXISTÊNCIA

DE IMPEDIMENTO

EDITAL DE CHAMAMENTO N" OO4I2O2O - GUARATUBA CULTURAL
MUSICA

Eu,
CPF
com

RG

domicílio

no

na

c-a>

rgão Exped.

"gl

-

SS

TÒ

ba-PR

ade G

DECLARO, tendo-se em vista CHAMAMENTO PÚBLICO No 003/2020 - GUARATUBA
CULTURAL - MANIFESTAÇÃO CULTURAL, que não pertenço aos quadros da
Administração Direta ou Indireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos
membros do Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para
fins da Lei Aldir Blanc do Município de Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco
até o 3o. grau, nem possuo qualquer outro impedimento para participar do certame.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

,92

I(dcal

Ass

ì

5

JoJrf

Data

o Declarante

Observação: Reconhecer firma desta declaração
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MUNICIPIO DE GUARATUBA

)

ENVELOPE NO 01
EMPRESA VALENTIM DIAS TEMOTEO

JUNIOR 0464LL7O975

M UNIC

IPIO DE, GUARATUBA
PR

PROCESSO

DATA:

TIPO GERAL. I\"

17596 I 2O2A

22112120 - t):26

EXCELENTISSIMO SENHOR PR-EFEITO DO MUNTCÍPIO DE GUARATTJBA

O abaixo qualiÍìcado,l€quer a Vossa Excelôncia uma vez ctunpridas
as Íbrmaliclades legais. autorização pariì o atencÍirnento do pediclo:

Requerente:

Complernento:

VALENTIM DIAS TEMOTEO JTINIOR 04641flA915
2L).71tÌ.5t31/0001-tì3 RG/Insc. Est.:
RUA GUARATUBA,645
Bairro PIC'ARRAS

Cidade:

CUARATUBA-

CPF/CNPJ:
Endereço:

Telefone/Celular

Enrail:

CEP:

8321J0-000

14188711568

fiscal3(c}aguiacontabilidade.

ASSUNTO/MOTM: CHAMAMENTO

PTJRLICO

LOCAL ORIGENI:

PROIOCOLO

LOCAL DESTTNO:

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

CRÌADO POR:

Vanessa Lefïer Guedes

ENCAMTNHO ENVELOPE () I E 02 PARA CHAMAMENTO PUBLIC]O OO5 2020, MODULO
DANÇA FESTIVAL DRiVE THRU PROJETO NOSSAS RAIZES, CONFORME DOCUMENTO
EM ANEXO.

X

.\'

/-)

'J

d

q
l@,h

\

1gnznoft

ü

)
L

q

{

W4

$(
{

BANCO DO BRASIL

AV.VINTE E NOVE DE ABRIL,52
')

83280-000

CENTRO
GUARATUBA

PR

Atenção
Se esta

ll,,l,,,ll,,,l,ll,'l,ll',,11,,,11,,,11,,,1,1,,1
VALENTIM DIAS TEMOTEO JUNIOR

11

9A R GUARATUBA 645 TER
PICARRAS
GUARATUBA

83280-000
PR

corresPondência

apresentar qualquer
sinal de violação, ligue
imediatamente Para a
Central de Relacionanrento [38

8K1240913708R
I
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321 482e0771 81 01 601 32enc-20201 01 6

Ghegou o seu Ourocard Empresarial!
prática, moderna e segura,
Com ele, você vai ter mais tranquilidade ao fazer compras, de forma
débito, crédito e
em milhares de estabelecimentos comerciais. O seu cartão possui as funções
movimentação bancária, para uso no Brasil e exterior'

-

Aproveite vários benefícios para sua empresa
I

. Parcele as contas com o Ourocard Empresarial e otimize o fluxo de caixa;
. lncremente o limite do cartão com soluções exclusivas para adequá-lo às necessidades do
seu negócio;
. Aderindo ao programa ponto pra sua Empresa, as compras com o cartão viram benefícios no
'
maior programa de relacionamento Ëmpresa do Brasil;
- ' .'
. Desconto progressivo na anuidade: quanto mais sua emp.resa utiliza 131tao dé credito
menos paga, podendo chegar a 100% de desconto na anuidade do cartão'

. Para sua segurança, seu cartão segue
bloqueado.

@

o
(\

.

. Liber*-o no caixa eletrônico, Gerenciador
Financeiro ou em sua agência de relacionamento'
Se você também é cliente Pessoa Física, pode
liberar o cartão no aplicativo Ourocard;

(l)
CN

TU

Conheça
do seu ca

bb.com

. Antes de uülizar o seu cartão, assine no verso
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

t/}
FSC

ame

. Em caso de perda, roubo ou extravio do cartão,
comunique imediatamente à Central de
Relacionamento BB.

MìSTO
:..:

. Nunca fomeca sua senha a terceiros.
"

VALENTIM DIAS TËMOTEO JUNIOR

Gentral de
Aroôdtrcnto

2,4

h@,7

BB

4004 000í ou

iinformaÉ6 e

dâs

Âtendimonto êm dias

dl$

18 horas

0800 729 5678
6n€lmentos,

(paE

c005349

Ouvidoria BB

Serviço de Atendimento
7

)

O7 (Demais Loca

(íeclamações nãc
do atendimento - agência,

dúvidasgeEis)
ou âcesse

bb.com.bÍ

<-:>{

/)

v
\

)

)

{

(ír*q
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Gèrtificado da Condição de
It[ i croemprêê ndedsr lndividual
ldeôtifieaÉo
Nornc Empnesarial
VAL€NTIM DIAS TEMOTEO JUNIOR 04ô41170975

Ngmedo ÊrPresárlo
vALENnM ons reldfilto JUNIoR
Nomc Fantarla
VALENTIM JUI{OR DÉCORACOES & EVENTOS
Capild $oclal
5.000,00

Número ldenfdade
830340S2

CPF

UF Emissor
PR

Orgão Emiasor
ssp

046.411.7tp76

Condi,gão de lliclbempreendedor lndividual
Dãtâ dà lnício da Si&eção Gadastral Vigênis

siturção çÊdãsF8l l/tggtto

nffo

19n2n018

Númercs de Reglstro
1{RE

cÌtpJ

41-üAü51424

29.718.581/0001-83

Endereço Gomerclal
CEP

Logradouro

Númcro

Complcmento

8328{X)m

9A RUA Guaratuba

e$

TERREO

Bairro

tuaícipio

Picarras

GUARATUBA

UF
PR

Atividades

Aüvldades
$4Cf//ZA18

Data de lnlcio de

Formâ de Atuação
Êstabelecirnentoftxo

Ooupação PrinciPal
Promotor(a) dê €vênto$, indep€ndêntê
Atividade Principal (CNAEI
82.3&,0/01 - Serviços de organização de biras, cúngnBs3.sos, exposições e fasias

Termo de Ciência e Responsabilidadc com Efeito de
Provtsffo - declaração prestada no Ìnoüngnto da inscriçãot

pela Prefeitura do
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos lagaio exigidos pelo Estado e

MunicÍpio para êmissâo do Alvará da Licença e Funcionamento, compreendidos os espêctos sanitários'

de
ambieniais,iributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso
e
Licença
Alvará
de
deste
espaços públicos. O não-atendimento a êsses requisitos acârrètará o cancdamento
Funcionamento Provisório

ItúnsodoRÊcibo
MEl$47975

dotenúiffcaer
2S718581000183

DüdeEnffio
19N2f201&

V

04t10t2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

W

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUTVERO DE tNSCRtçAO

coMpRovANTE DE |NSCRIçÃO E DE StrUAçÃO

29.71 8.58í/000í -83

CADASTRAL

MATRIZ

DATA DE ABERTURA

19t02t2018

VALENTIM DIAS TEMOTEO JUNIOR 04641170575
TITULO DO ESTABELECIfuIENTO (NOI\4E DE FANTASIA)

PORTE

VALENTIM JUNIOR DEGORACOES & EVENTOS

ME

coDtGo

E DESCRTÇAO DA ATTVtDADE ECONOTVilCA PRTNCIPAL

82.30-0-0í - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições ê fêstas
coDtGo E DESCRTçAO

DAS ATTVTDADES ECONOMTCAS SECUNDARIAS

Não ínformada
CODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA

2í3-5 . EmpÍêsário (lndividual)
I
LOGRADOURO

NI.JMERO

COIVIPLEMENTO

9A R Guaratuba

645

TERREO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICIPIO

UF

83.280.000

Picarras

GUARATUBA

PR

ENDEREçO ELETRONICO
j u nyor_gtba@hotmail,com

TELEFONE

(411 3472-1733

ENTE FEDERAÍIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAçAO CADASTRAL

ATIVA

19tO212018

fuIOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SIIUAÇAO ESPECIAL

DATA DA

SITUAçAO ESPECIAL

I

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018
Emitido no dia 0411012020 às '19:22:37 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

GERTIDÃO POSIT|VA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBIOqRELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO
Nome: VALENTIM DIAS TEMOTEO JUNIOR 04641170975
CNPJ ; 29.7 1 8.581 10001 -83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍìcado que vierem a ser apuradas, é certifìcado que:

débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil {RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua

1. constam

desconsideração para Íins de certiÍicação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).
Conforme disposto nos arts. 2O5 e 2O6 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange-inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do arI. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012O14.
Emitida às 08:35:09 do dia0811212020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 0610612021.
Código de controle da ceúidão: 7098.6A9C.8C76.1D69
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

t

Ifl,tuf

il
\

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
No 02321 2096-33

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 29.7í8.5811000í-83
NoMe: VALENTIM DIAS TEMOTEO JUNIOR 0464íí70975
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do IGMS/PR
RessalvacÍo o direito da Fazenda Fúbiica Ëstaciuai inserever e eobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão englnba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 211041202í - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lntemet
www.fazenda. pr. gov. br

)

tr
Emltldo vla lhíemet Públim QA12J202O

0fu4

N

MUNICIPIO DE GUARATUBA

K

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos

No

295831 202A

CONTRIBUINTE GLOBAL
Requerente: Valentim Júnior CPFIGNPJ: 04641170975
Contribuinte:

VALENTIM DIAS TEMOTEO JUNÍOR 04641170975

CPF/CNPJ:

29.718.581/000í -83

Logradouro:

R

Bairro:

PICARRAS Cidade:

Complemento:

TERREO

RUA GUARATUBA, NO: 645
Guaratuba

Obseruação:

Finalidade

cóorco vALTDAÇÃo:

o59EE2zA42DDAB2DE90F4D2ABz3FDAD9

vERtFtcAçÃo
Certificamos para os devidos fins, que até a presente data não existem débitos

vencidos reÍerentes a Tributos Municipais, assim como nada consta em Dívida Ativa
relativo ao contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado

o direito da Fazenda

Municipal cobrar débitos contatados

posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta certidão.
Esta certidão é válida até 2210312021.

MUNICIPIO DE GUARATUBA.
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CERTTDÃO NEGATIVA DE PÉgTtOS TRABALHISTAS
Nome: VALENTIM DIAS TEMOTEO JUNIOR 04647L70975 (MATRIZ E FILIAïS)
CNPJ : 29 .718. s8L/ 0001-83
Certidão n" : 25216211,/2020

Expedição: 04/L0/2020, às 19:18:59
Validade:0L/04/202L - l-80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certífica-se que vÀr,ENTrM DrÀs rEMorEo JuNroR 0464LL7097s (MÀTRrz E
FILIAIS) , inscrito (a) no CNP,f sob o no 29 .7L8.581/OOO1-83, NÃo coNsTÀ
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei rÌo 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa no L470/2OLl do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal-ho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anLeriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Cert.ídão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceiLação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
auLenLicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
f nLernet (http / /www. tst.. jus.br) .
Cert.idão emitida gratuitamente.
INFORMÀçÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhist.as consLam os dados
necessários à identificação
das pessoas naturais e jurídicas
inadimplenLes peranLe a .Tustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais
trabalhistas,
inclusive no concernente aos
recolhimenLos previdenciários,
a honorários,
a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrenLes
de execução de acordos firmados perante o Mínistério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ifÍrv:i.clas.t

rr slÌllesbões

toLsL.ir-Ls.br a
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F Ë Í11Ë
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CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

29.718.581/oool-83
DIAS TEMorEo JUNIoR 0464LL70975

Razão Social:vnlENTIM

Endereço:

R GUARATUBA 645

/

PIcARRAS

/

GUARATUBA

/

PR

/

83280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, ceftifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS,

O presente Certificado não servÍrá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 22/ L2/ 2020 a 20 / Ot / 202L

CeÊificação

Nú

mer ot 2O2OL22208520 1 78 46253L

Informação obtida em 221L2/2O2O O8:57:46

A

utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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ANEXO VI

- DECLARAÇÃo - INEXISTÊNcIa

EDITAL DE CHAMAMENTO

No 005/2020 -

DE IMPEDIMENTo

GUARATUBA CULTURAL - DANÇA

Eu, Valentim Dias temóteo Júnior, CPF no 046.411J09-75 RG n" 8.303.409-2 Orgío
Exped. SSP-PR, com domicílio
Rua Guaratuba,645 bairro Piçarras, Cidade
Guaratuba-PR.

na

DECLARO, tendo-se em vista CHAMAMENTO PUBLICO No 005/2020 - GUARATUBA
CULTURAL - DANÇA, que não pertenço aos quadros da Administração Direita ou
Indireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos membros do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fïns da Lei Aldir
Blanc do Município de Guaratuba-PRo nem com estes possuo parentesco até o 3o. grau,
nem possuo qualquer outro impedimento para participar do certame.

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

fi urooúavr

Lõ{al

2/
Data

lrb

Assinatura do

Observação: Reconhecer firma desta declaração

í

W

1.

\

MUNICIPIO DE GUARATUBA

III

ATA REUNIAO

MUNICíPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

GUARATUBA
PREFEITURA MUNICIPAL

wrultcípto

- pnnnruÁ

DE GUARATUBA

nrATA or neururÃo
REF: EDTTAL DE CHAMROR pÚeLtCA N" OO4|2O2O

e 0O5|2O2O- SMCT

Ata da sessão de recebimento dos envelopes ne L e ne 2, análise da

documentação

de habilitação, êffi atendimento ao edital

de

chamada pública n" 004/2O20 e 005/2020 - SMCT que destinam-se
a apoio ao setor cultural do Município de Guaratuba por meio de
Edital de Fomento Cultural como ação emergencial de
enfrentamento ao SARS-CoV-2 (Covid19) tendente à manutenção
de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de

desenvolvimento de atividades de economia criativa e de
economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações
culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais
que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por
meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
Aos22 dias do mês de dezembro do ano 202O, às 11:00 horas, em sessão pública, reuniu-se o Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análise dos Projetos e Propostas e servidores municipais do
Departamento de Licitações para proceder ao recebimento dos envelopes protocolados pelos
interessados na execução do objeto das Chamadas Pública n" OO4/2O20 e 005/2020 - SMCT. Aberta a
sessão verificou-se que o protocolo L7678/2O20, da empresa David de Souza-Guaratuba, referente ao
Edital n"003/2O2O,que não teve o prazo prorrogado, assim foi desclassificado. Em seguida, ocorreu a
apresentação dos seguintes protocolos:
EDTTAL

N"004/2020

PESSOA FíS|CA/ PESSOA JURíD|CA

CPFI CNPJ

DAVID DE SOUZA - GUARATUBA

04.241.s96/OO0t-72
069.879.089-82
7L7.476.66L-04
643.048.689-34

FABRíCIO VIRUEL DE MEDEIROS
ISRAEL MONTESU

MA OLIVEI RA

LIRES OLIVEIRA JORGE

ED|TAL N"005/2020
PESSOA FíS|CA/ PESSOA JURíDICA
VALETIM DIAS TEMOTEO JU N IOR O4641L7O975

cPFl

CNPJ

29718581,/000L-83

A seguir, foram rubricados os envelopes ne l- e 2 pelo Comitê de Credenciamento, Seleção e de Análise
dos Projetos e Propostas, servidores municipais do Departamento de Licitações e pelos participantes
presentes. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes ne 1 contendo a documentação de
Rua Dr. João Cândido, no 380, centro, CEP 83.280-000

JM

Fone:41 -3472-8500

-

GUARATUBA

-

m-

MUNICIPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

GUARATUBA
PREFËIÏURA MUNICIPAL

habilitação que foi rubricada pelos membros do comitê e dos participantes e submetida ao exame e
rubrica dos senhores presentes. Após analise todos os participantes foram declarados habilitados.
lndagados os participantes presentes renunciaram expressamente ao direito de recurso em relação à
fase de habilitação. Os envelopes n"02, de projetos, serão encaminhados ao comitê para avaliação e
anuncio dos vencedores. Assim, dou encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Patricia l. C. Rocha da
Silva, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros do comitê
e pelos participantes.

Patri

Rocha da Silva

a

CPF n"

009.812.139-10

L

Ga

arva lho

Fra

G

ns 111.

CPF ne 2

&MM"^

CPF

0 ./\
3\ / -\-

eiro dos Santos
451.382-04

lE/,L

vA(EríM DrAsy'EMorEo

washi
dos Santos
835.720.409-06

i CPF

019-81

JU N

Franciele da Silva
CPF n" 025.L26.339-85

toR

FABRICI

CPF n" O464L770975

ISRAEL MON
CPF n" 7

MA OLIVEIRA
4L6.66r-04

=

f n,'ó",/,

EIROS

879.089-82

RES OLIVEIRA J

CPF n"

E

643.048.689-34

tl

{2"/
IZUÌ\./A-To

99-20

03.72

CPF

DAVID DE SOUZA
CPF

n"357.802.589-53

Rua Dr. João Cândido, no 380, centro, CEP 83.280-000

Fone:41 -3472-8500

-

GUARATUBA

-

PARANÁ

Chamamentos

23t12t2020

TempÕ effì

üuaratuba
QUARTÀ

\Jè
26"21"
l,
17 - 33 kr.r'lh

MfïËSfËP itìíc

CHAMAMENTOS PUBLICOS
Acompanhe aqui todos os avisos, editais, informações complementares...
EDITAL DE CHAMAMENTO nO OO5/2020
CULTURAL - DANç4.

-

SMCT FOMENTO

-

EDITAL ALDIR BLANC GUARATUBA

o

-

- SMCT FOMENTO EDITAL ALDIR BLANC GUAMTUBA CULTURAL
(cha ma mentos_a rq u ivos/ALDI R/edital4/EDITAL00 42O2O.pdf )

EDITAL no 004/2020

AN

EXO

I

(cha mamentos_arq

u

ivos/ALDI R/edital4/AnexolI. pdf )

III

(cha mamentos_arq

u

ivos/ALDIR/edital4/AnexolII. pdf )

AN

EXO

AN

EXO IV (cha ma mentos_a rq uivos/ALDIR/ed ita l4lAnexoIV. pdf )

AN EXO
AN EXO

MUSICA

(cha ma mentos_a rq uivos/ALDIR/ed ital4lAnexol. pdf )

II

AN EXO

-

V (cha

ma mentos_arq

VI (chama mentos_a

rq

uivos/ALDIR/ed ital4/AnexoV. pdf )
uivos/ALDIR/edital4/AnexoVI. pdf )

AVISO DE PRORROGACAO DO CHAMAMENTO PUBLICO OO42O - SMCT - LEI ALDIR BLANC - MUSICA
(chamamentos_arquivos/ALDIVedital4/AVISODEPRORROGACAODOCHAMAMENTOPUBLICO00420-SMCTLEIALDIRBLANC-M USICA. pdf )

Documentação FABRICIO VIRUEL DE MEDEIROS Chamamento Lei Aldir Blanc 22.72
(chamamentos_arquivos/ALDIR/edital4/DocumentacaoFABRICIOVIRUELDEM EDEIROSChamamentoLei Aldir9lancZ2.t2
Documentação DAVID SOUZA Chamamento Lei Aldir Blanc 22.12.p_ç!l
(chamamentos arquivos/ALDIR/edita14/DocumentacaoDAVIDSOUZAChamamentoLeiAldirBlanc22.l2.pjÍ).
Documentação ISRAEL MONTESSUNA OLIVEIRA Chamamento Lei Aldir Blanc - 22.12
(chamamentos_arquivos/ALDIR/edital4/DocumentacaoISRAELMONTESSUNAOLIVEIRAChamamentoLeiAldirBlanc-

22.72.pdf)
Documentação LIRES OLIVEiRA JORGE Chamamento Lei Aldir Blanc - 22.72
(cha mamentos_arquivos/ALDIR/edital4/Documenta LIRESOLIVEIRA-JORGE.pdf )

III Ata da Sessão Abertura dos

Envelopes no 01 Editais no 04 e 05.pdf

(cha ma mentos_a rq u ivos/ALDIR/edital4/IIIAtadaSessao. pdf )

EDITAL DE CHAMAMENTO_no OO3/202O - SMCT FOMENTO
CULTURAL - MANIFESTAçOES CULTURAIS.

-

EDITAL ALDIR BLANC GUARATUBA

CHAMADA PUBLICA NO OO1/2020 - SIYIPA PARA CONVOCAçÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES
LOCAIS CADASTRADOS NO PRONAF A APRESENTAÇAO DE PROPOSTAS DE FORNECIMENTO DE
ALIMENTOS AO PAA.

CHAMAMENTO PÚBLICO NO OO2l20

1

92.1 68.

1

.2:81/chamamentos

-

SMCT

-

CAMAROTES, BARRACAS, FOOD TRUCK CARNAVAL 2O2O
2t9

Chamamentos

23t12t2020

CHAMAMENTO PÚBLICO NO OO1/20

chamamento pú.bico No oo3/19
TEMPORADA ALEM DA PRAIA

SMCT

-

CAPTAçÃO PATROCÍNIO PRO]ETO CARNAVAL2O2O

- sMcT - PRoMoçÃo DE EVENTOS

-

CHAMAMENTO PUBLICO NO OO2l19

CHAMAMENTO PÚBLTCO

-

SMCT - TENDAS NAÏALINAS PRO]ETO SEMPRE NATAL

O\2ltg - SMEL - ORGANTZAçÃO

CHAMAMENTO PUBLTCO 001/19

PARA REALIZAçÃO DA

-

E EXECUçÃO DA

III

CORRTDA DA VTRADA

-

SMEL

-

SMA - TERMO DE AUTORIZAÇAO DE USO DE 02 BANHEIROS (Av

CREDENCTAMENTO PARA JOGOS DE AVENTURA E

NATUREZA

CHAMAMENTO PUBLICO OO1/19
ATLANTICA)

CHAMAMENTO PUBLICO OOL/2019

-

SMCT

-

CAPTAÇAO DE PATROCTNTO PROJETO CARNAVAL 2019

CHAMAMENTO PUBLICO OO1/18 TERMINAL TURÍSTICO PESQUEIRO SMCT

I

FORUM MUNICIPAL DA EDUCAçÃO

CHAMAMENTO PUBLICO

II

CORRIDA DA VIRADA DE GUARATUBA

(natal)

@4

(aldirblanc)

1

92.1 68.1 .2:81/chamamentos

3/9

23t12t2020

Chamamentos
r-reru(etcr

õE
.ÂÏENDIMENïÕ

th

às

l{Í

Horário de Atendimento presencial

ïempo em
üu*ratuba
QUARTA

,$.'%.
v l'*"r
}:
'&
Ìkg < Ìwt
tWryF

26"21"

**ïÌ
'17 -

33 km/h

MËïËAnÊ* iiafo

CHAMAMENTOS PUBLICOS
Acompanhe aqui todos os avisos, editais, informações complementares...

EDITAL

NO

OO5/2020 - SMCT FOMENTO _ EDITAL ALDIR BLANC GUARAÏUBA CULTURAL
DANçA (cha m a me ntos-a rq u ivos/ALDIR/ed ita I 5/EDITALOO 5 20 20. pdf
)

I
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ENVELOPE NO 02
ISRAEL MONTESU MA OLIVEIR/A

lsrael Montesuma Oliveira
Curriculum Vitae
Dezembro de2020

Dados Pessoais
Nome
Sexo

Filiação
Nascimento
ldentidade
CPF

Endereço

lsrael Montesuma Oliveira
masculino
Lucio Sergio Porto Oliveira e Maria Afonsina Montesuma Oliveira
17 10911984 - Brasília/DF - Brasil
2184846 ssp - DF - 1010412004
71741666104

residencial

Rua Clevelândia, 1098, Brejatuba, Guaratuba
83280 000 PR - Brasil

-

PR.

Telefone: 41 I9987 7917
41

I

9540 6778

Endereço eletrônico
e-mail para contato : israelmontesuma@hotmail.com ; montesumaisrael@gmail.com

Formação Acadêm ica/Titulação
2009 -2012

Mestrado em Geografia.
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis, Brasil

2013

-2016

Graduação em Educação Fisica - Licenciatura.
Univille, Joinville, Brasil

2003 - 2008

Graduação em Ciências Econômicas.
Universidade Federalde Santa Catarina, UFSC, Florianópolis, Brasil

Atuação profissional
Professor da educação básica à pós-graduação.
Organizador, gestor e treinador de atividades esportivas e culturais.
lnformaçÕes complementares no currículo Lattes anexo

a

o

2009 - 2012

Mestrado em Geografia (Conceito CAPES 5).
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.
Título: A Região Metropolitana e a Dinâmica das Áreas de Pobreza: O Caso da Comunidade
Frei Damião,Ano de Obtenção: 2012.

Orientador:

(-,
2013 - 2016

&

CarU, José Espíndola.
Coorientador; Lauro Francisco Mattei.
Palavras-chave: Pobreza; Expansão urbana; Cidadania.
Grande área: Ciências Humanas
Graduação em Educação Física.
Universidade da Região de Joinville, UNIVILLE, Brasil.
Título: A Interdisciplinaridade na escola básica: A educação Íísica na ação pedagógica..
Orientador: Pedro Jorge Cortes Morales.
Bolsista do(a): Programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, PNUD

BMSIL, Brasil.
2003 - 2008

Graduação em Ciências Econômicas.
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSÇ Brasil.
Título: Alternativas para o Processo de Formação do Espaço Urbano: A Redistribuição de
Renda no Planejamento Urbano.
Orientador: Armando de Melo Lisboa.

2015 - 2015

Treinamento em Avaliação e Prescrição de Exercício. (Carga horária: 4h).
Universidade da Região de Joinville, UNIVILLE, Brasil,
Curso de Iniciação à Arbitragem em Basquetebol. (Carga horária: 20h).
Universidade da Região de Joinville, UNIVILLE, Brasil.
Estágío Femando Ferretti para treinadores de futs. (Carga horária: 60h),
Ferretti Futsal, FERRETTI FUTSAL, Brasil.

2014 - 2014

20t4 - 2014
2012 - 2012

2009 - 2009

Curso de Formação de Treinadores de Futebol. (Carga horária: B0h).
Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, ABïF, Brasil.
Capacitação de Professores e Tutures em EAD. (Carga horária: 24h).
Universidade Federal de Santa Catarina, UÍ-SC, Brasil.

Atuação Profissional
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Vínculo institucional
2015 Outras

2019
infornrações

Vínculo institucional
2016 - 2017

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 16
Professor nos cursos de Pedagogia, Administração, Direito, Engenharia de Produção,
Contabilidade.&#10;&#10;Disciplina: Matemática Financeira II&#10;Carga Horária:
B0h&#10;Cursos ministrados: Curso Superior de Administração.&#10;&#10;Disciplina:
Administração Financeira e Orçamentária&#l0;Carga Horária: 80h&#10;Cursos
ministrados: Curso Superior de Administração.&#10;&#10;Disciplina: Teoria Geral da
Administração II&#10;Carga Horária: BOh&#10;Cursos ministrados: Curso Superior de
Administração.&#10;&#10;Disciplirra: Economia&#10;Carga Horária: B0h&#10;Cursos
ministrados: Curso Superior de Administração e Contábeis.&#10;&#10;Disciplina:
Economia Brasileira&#l0;Carga Horária: 40h&#lO;Cursos ministrados: Curso SuperÍor de
Adnrinistração.&#10;&#10;Disciplina: Economia&#10;Carga Horária: B0h&#10;Cursos
mirristrados: Curso Superior de Engenharia de Produção.&#10;&#10;Disciplina:
Economia&#lO;Carga Horária: 40h&#lO;Cursos ministrados: Curso Superior de
Direito.&#10;&#10;Disciplina: Direito Ambiental III&#10;Carga Horária: Boh&#10;Cursos
ministrados: Curso Superior de Direito.&#10;&#10;Disciplina: Ética e Responsabilidade
Ambiental&#10;Carga llorária: 40h&#10;Cursos ministrados: Curso Superior de
Engenharia de Produção.&#10;&#10;Disciplina; Ética e Responsabilidade
social&#l0;Carga Horária: 40h&#l0;Cursos ministrados: Curso Superior de
Administração&#10;&#10;Disciplina: Sociologia da Administração&#10;Carga Horária:
B0h&#10;Çursos ministrados: Curso Superior de Aclministração&#10;&#10;Disciplina:
Metodologia do Movimento&#1O;Carga Horária: BOh&#10;Cursos ministrados: Curso
Superior de Pedagogia.&#10;&#10;Disciplina: Pedagogia Empresarial&#10;Carga Horária:
40h&# 10;Cursos ministrados: Curso Superior de Pedagogia.
Vínculo: Celetista, Ënquadramento Funcional: Coordenador de Ëxtensão, Carga horária: 4

Atividades
ü4/2015 - 02/20r"9

04/2015 - A2l2Ot9

04/2015 - 02/2019

04/201s - 02/2019

Ensino, Adnrlnistração, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Ëconomia Brasileira
Economia
Ì"ligiene e Segurança do Traballro
Responsabilidade Social e Amtriental
Matemática Financeira
Ënsino, Ëngenharia de Produção, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Ëconomia
Ética e Responsabilidade Social
Ensino, Direito, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Economia
Direito Ambiental III
Ensino, Negócios Imobiliários, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Econornia

o4l201s -o2l2oL9

02/2015 -o2l2oL9

04/201S - r4lzOLr

Responsabilidade social e ambiental
Ensino, Pedagogia, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Metodologia do Movimento
Psicomotricidade
Pedagogia Empresarial
Antropologia da Educação
Ensino, contabilidade, Nível: Graduação
Disciplinas ministraclas
Ëconomia
Contabilidade Básica
Ëxtensão univercitária , INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAçÃO DE GUARA-rUBA,
Atividade de extensão realizada
Coordenação de Extensiio.

$*riv*rsic$ìàç$n du W.uçiÌ.i* S* J*lr'rv$$l*u WNXVÏì-LN, $ra**$.

Vínculo institucional
2014 - 2015
Outras informações

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Monitor de Natação, Carga horária: 10
Monitor de Natação no Projeto NATESC/UNIVILLE em parceria com o Programa PIBID.

Vínculo institucional
2014 - 20Í5

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 25
Estagiário e Instrutor do Centro de Atividades Físicas (CAF) da UNIVILLE.&#lO;Avaliação
Física, Natação e Boxe,

Outras informações

Atividades
o4l2aL4 - L2l2Ot6

Pesquisa e desenvolvimento , Reitoria, Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários.
Linhas de pesquisa
Letramento Digital
Natação
Avaliação Física
Estágios , Centro de Atividades Físicas (CÂF), .
Estágio realizado
Avaliação Física.
Extensão universitária , Reitoria, Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários.
Atividade de extensão realizada
Monitor de Natação.

04/20r.4 - 12/20Í.5

04/2014 - 12/2015
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Vínculo institucional
2010 Outras

2011
inforrnações

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Substituto, Carga horária: 40
DISüPLINAS MIINISTMDAS:: &#10;&#10;Disciplina: Economia Política&#10;Carga
Horária: 72h&#10;Cursos: Direito, Serviço Social, Sociologia.&#10;&#10;Disciplina:
Economia Política I&# 10;Carga Horária : 72h&# lO;Cursos :
Economia.&#10;&#10;Disciplina: Contabilidade Social &#10;Carga Horária:
72h&#10;Cursos : Economia.&#10;&#10;Disciplina: Teoria Macroeconômica
I.&#1O;Carga Horária: 72h&#l0;Cursos : Economia.&#10;&#10;Disciplina:
Desenvolvimento Regional e Urbano.&#l0;Carga Horária; 72h&#l0;Cursos : Economia.

Vínculo institucional

2010' 2010
Outras informações

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Oficineiro, Carga horária: 20
OfÌcineiro: Ministrante de palestras sobre Economia Solidária e Cultura Popular para os
Pontos de Cultura do Estado de Santa Catarina.&#l0;Oficinas ministradas: 04.
&#10;Cidades: Joinville, Florianópolis, Laguna, Maravilha.

Vínculo institucional
2009 - 2010

Vínculo: Celetista, Ënquadramento Funcional: Tutor à Distância rJo Curso de Economia.,
Carga horária: 20

Vínculo institucional
2006 - 2010
Outras informações

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Membro do NESOL, Carga horária: 20
Membro do Núcleo de Estudos e Práticas em Economia Solidária(NESOL). Atuando nos
Projetos de Extensão : Incubadora Popular de Cooperativas (IPC) e Pontão de Cultura.

Vínculo institucional
2006 - 2007

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Monitor de Est, Economica e Intr
Econometria, Carga horária: 20

Vínculo institucional
2005 - 2006
Outras informações

Atividades
02/2010 - L2l20tt

02/2010 - 07/2OrO

0u2009 - oTlzoto
03/2006 - L42OA7

09/2006 - o2l2oo7

04/2005 - 0712006

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Presidente do Centro Acadêmico, Carga
horária: 20
Presidente eleito do Centro Acadêmico Livre de Economia (CÂLE) exercendo as funções
pertinentes ao cargo.
Ensino, Ciências Econômicas, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Economia Política
Ëconomia Política I
Contabilidade Social
Economia Regional e Urbana
Teoria Macroeconomica I
Extensão universitária , Reitoria, Secretaria de Cultura e Arte,
Atividade de extensão realizada
Oficinas de Capacitação cultural para Pontos de Cultura.
Ensino, Ciências Econômicas, Nível : Graduação
Disciplinas ministradas
ïutor à Distância do Curso de Graduação em Ciências Econômicas
Extensão universitária , Reitoria, Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão,
Atividade de extensão realizada
Membro da Equipe de Empreendedorismo da Incubadora Popular de Cooperativas..
Ënsino, Ciências Ëconônricas, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Monitor de Estatística Econômica e Introdução a Econometria.
Outras atividades técnico-científicas , Conselho Universitário, Conselho Universitário.

Atividade realizada
Presidente do Centro Acadêmico Livre de Economia (CALE).

$*
Vínculo institucional
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201"2Outras

.Sgsl*m$[xmg*rn $nrxr*ncinl - $$u

ãAtZ
informações

$RNAç/$t/ Wrnsll.

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Orientador de Curso, Carga horária: B
DISCPLINAS MINISTMDAS:&#10;&#10;Disciplina: Contabilidade e Custos&#lO;Carga
l"lorária ; B0h&# 10;Curso Superior Tecnológico em Processos
Gerenciais.&#10;&#10;Disciplina: Fundamentos do Processo Contábil&#10;Carga Horária:
56h&#10;Curso: Técnico em Contabilidade (PRONATEC).&#10;&#10;Disciplina:
:

Demonstrações Contábeis&#10;Carga Horária: 63h&#10;Cursos: Técnico em
Contabilidade (PRONATEC).&# 10;&# l0;Disciplina : Programa de Auditoria e
Controladoria&#10;Carga Horária: 40h&#10;Curso: Superior Tecnológico em Recursos
Humanos.

Ativitlades

fi.l2oL2

03/2012 -

ov

Ensino,

Disciplinas ministradas
Fundamentos do Processo Corrtábil
Dernonstrações Contábeis
Ensino, Gestão de Recursos Humanos, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Programa de Auditoria e Controladoria
Ensino, Processos Gerenciais, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas
Contabilidade Gerencial e Custos

lzot2 - 09/2012

o2l2or2 - a7 l2o'2

{-ì**l*"u {.ìl'r$v*lyst*JlyÈ*r Ns.r**r'r'ln*:iq:rwixN, t$NlNïü$V $r"txsi$.

Vínculo institucional
2013 Outras

2013
informações

Vínculo: Horista, Enquadramento Funcional: Tutor EAD, Carga horária: 16
Tutor à distância no Polo de Guaratuba-PR dos cursos de graduação em: Administração;
Contabilidade; CST em Marketing; CST Processos Gerenciais; CST em Logística; CST
Gestão Comercial; CST Comércio Exterior; CST Gestão Financeira; CST Gestão da
Produção Industrial.

Vínculo institucional
20t3 - 2013

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Tutor EAD, Carga horária: 12
Tutor à distância no Pólo de Itapoá-SC dos cursos de graduação em: Administração;
Contatlilidade; CSI- em Marketing; CSï Processos Gerenciais; CST em LoEística; CST

0utras informações

Gestão Comercial; CST Comércio Exterior; CST Gestão Financeira; CST Gestão da
Produção Industrial.

Atividades
02/20r.3 - tzl2ot3

Ensino, Ciências Contábeis, Nível; Graduação
Disciplinas ministradas
Administração
Contabilidade
CST em Marketing
CS'[ Processos Gerenciais
CST em l,-ogística

CSï Gestão Comercial; CST Comércio Exterior; CST Gestão Financeira; CST Gestão da
Produção Industrial
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Vínculo institucional
2012 Outras

2012
informações

Atividades
0312012 - Lzl2Ot2

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Orientador de Curso, Carga horária: 10
DISCIPI,-INAS MINISTMDAS:&#10;&#10;Disciplina: Ética, Meio Ambiente e Qualidade de
Vida no'l-rabalho.&# 10;Carga Horária : BOh&# 10;Curso: Técnico em
Contabilidade.&#10;&#10;Disciplina: Administração Financeira.&#10;Carga Horária:
60h&#l0;Curso: Técnico em Administração
Ensino,

Disciplinas ministradas
Adr"ninistração Financeira

Ética, Meio Anìbiente e Qualidade de Vida

--ril*un<l iti-:"r,l{irt.i*:i Jois'l,rllr$r*h*o ìtRS{A$$NïKAf;}Su ffir'ms[*"

Vínculo instituçional
2013 Outras

2014
informações

Atividades
11/2013 -

',2l20t4

Vínculo: Contrato, Enquadramento Funcional: Treinador de Futebol, Carga horária: 18
Treinador de Futebol na Escolinha de Futebol Pirabeiraba,
Treinamentos rninistrados , Grêmio Esportivo Pirabeiraba,

.

Treinamentos ministrados
Futebol

üïsçnla sásiçm Mwni*lpnl \{ütor Mipuel de $ou*a, Ë,$-M-V.M.S",

trasil.

Vínculo institucional
2O!2 Outras

2OLZ
informações

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Monitor de Matemática, Carga horária: 4
Ministrou Oficina de Letramento Matemático do Programa Mais-Educação do Ministério da
Educação (MEC).

Atividades
03/2012 - Lzl2Or2

Ënsino,

Disciplinas ministradas
Letramento em Matemática

$spsl"ts $[ lxb* Ç*rìxt$;ir$s

$sm
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Vínculo institucional
201 2

- 2012

Vínculo; Colaborador, Enquadramento Funcional: Coordenador e Treinador de Futebol de
Campo, Carga horária: 5
Atuou como Coordenador e Orientador educacional no Projeto Escolinha de Futebol de
Canrpo. Faixa etária: 7 - 15 anos.

Outras informações

Atividades

o4l2ot2- t2l2ot2

ïreinamentos ministrados, Esporte Clube Corintians Pantanal,
Treinamentos ministrados
Futebol de Campo

*svì*r$ S*lttlrn* {ïsc*'ttwa Ana"*stácia, tCËA, Hrasil.
Vínculo institucional
2006 - 2008

Vínculo: Equipe de Empreendedorismo, Enquadramento Funcional: Estágio, Carga horárÍa:
20
Membro da Equipe de empreendedorismo da Incubadora Popular de Cooperativas. P@eto
do Centro Cultural Escrava Anastacia, desenvolvido a partir do Consorcio Social da
Juventude da Grande Florianópolis, com apoio do Núcleo de Estudos E Práticas em
Economia Solidária- NESOL-UFSC.

Outras informações

Atividades
10/2006 - 0U2Oo8

Estágios, Centro Cultural Escrava Anastácia,

.

Estágio rcalizado
Membro da Equipe de Empreendedorismo da Incubadora Popular de Cooperativas. Projeto
da ONG- Centro Cultural Escrava Anastácia..

$sir* Ítiç' ffisBont* Cluhe, ffiüIttÂ
Vínculo institucional
2013 - 2013
Outras informaçôes

RSCì,

Hrasil-

Vínculo: Voluntário, Enquadramento Funcional; Treinador de Futebol, Carga horária: 10
Treinador de Futebol das equipes femininas Adulta e Base (sub17).

Atividades
0r/2013 - tzl2013

"freinamentos ministrados Beira Rio Esporte Clube,
,
Treinamentos ministrados

t

Futebol

ürsfc$turu Muu"rl*ip*$ Slt s*mpe*ó*str $$Mïr srasiN.
Vínculo institucional
?013 - 20r.3

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Atividade de Contrato Temporário, Carga
horária: 20

Atividades
o2l2oL3 - 0s/2013

Ensino,

Disciplinas ministradas
Geografia

Yes Srmsllo Yn$mKikS, Srqsiü.

Vínculo institucional
2013 - 2013
Outras informações

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor cursos Tecnicos, Carga horária: 4
Professor de Contabilidade dos Cursos Técnicos.

Atividades
07l2oL3 - L2l2Ot3

Ensino,

Disciplinas ministradas
Contabilidade

!ïl*tnrl*s

$*i
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'Vínculo institucional
2014 - 20Í5

Vínculo: Horista, Enquadramento Funcional: Instrutor, Carga horária:
In$trutor de Treinamento Funcional em Piltaes

Outras informações

Atividades
04/2014 - 04/20r.5

I

Treinamentos ministrados, Fittnes Pilates,
Trcinamentos ministrados
Funcional
Pilates

Ç;lsal do $r.*rf Stmpo$, $SSS${$RSr Snasil.

Vinculo institucional
â015 - 2017
Outras informações

VÍrculo: MËI, Enquadramento Funcional: Microempreendedor Indiviual, Carga horária: 20
Presta serviços relacionados à educação,esporte e cultura.

Atividades
07 12015 - Atual

Direção e adrninistração, Casa do Surf ltapoá,
Cargo ou função
Microempreendedor individual.

sislo$)i$ntes l\n gl*i.{, fÌXNf $$X$-ÂYS$, $rns! i.

Vínculo institucional
2017 - 201S

Vírrculo: Prestação de Serviço, Enquadramento Funcional: Professor de Natação, Carga
lrorária: 4

Atividades
o2l2aL7 - 04/2018

Ënsino,

Disciplinas ministradas
Natação

tinivcrsldmdr $u$crer*

a*m $$mn*niü, {.JPpR/

Snasil"

Vinculo institucional
201"9 -

outras

Atual
informações

Vírrculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Substituto, Carga horária: 40
2020.1&#10;INTEMçÕES CULTURAIS E HUMANÍSïCAS - N$36 - SL54&#10;TMBALHO
DÊ CONCLUSÃO DE CURSO I - 5836 - SLEF44&#10;PROJETO DE APRENDIZAGEM - 5836 sL61&#10;TNTERAçÕ85 CULTURAIS E HUMANÍSTCAS - N$36&#Io;TRABALHO DE
coNcLUSÃO DE CURSO rr - 5836 - SLEF45&#10;PROJETO DE APRENDTZAGEM - 5836 SL64&#lo;EDUCAçÃO FÍSICA ESCOLAR E MEIO AMBIENTE . REM -

. SLEFSB&#10;A
SOCIAL:
FUNDAMENTOS
TEORICO-METODOLóGTCOS
QUESTÃO
(QSB01)&#10;2019.2&#10;TNTEMçÕES CULTUMTS E HUMANÍSTCAS - N$36 SLEF13&#10;EDUCASO FÍSICA ESCOLAR E MEIO AMBIENTE - EF19

- 5836 - SL6O&#10;INTERAçÕES CULTUMIS E
- N$36 - SL58&#I0;INTEMçÔES CULTURAIS E HUMANÍSTICAS. N$36 slss&#10;TÓprcos AVANçADoS EM LAZER E EDUCAçÃO FÍSICA - EFU sLEF40&#10;LUTAS - EFlg - SLEF46&#10;2019.1&#10;EDUCAçÃO FÍSrCA ESCOLAR, E
MEIO AMBIENTE . REM - SLEF13&#10;EDUCAdO FÍSICA ESCOLAR E MEIO AMBIENTE ËFlB - SLEFsB
SL53&#I.O;PROJETO DE APRENDIZAGEM
HUMANÍSTICAS

Atividades
O2l2OL9 - Atual

Ensino, Educação Física, Nível: Graduação
Dlsciplinas nìinistradas
EDUCAçÃO FÍSICA ESCOLAR E MEIO AMBTENTË

Tóprcos AVANçADos

-

EF19

EM LAzER E EDUcAçÃo FÍsrcA

- SLEFsB
- EF17 - sLEF4o

LUTAS.EFlg-SLEF46
INTEMçÕES CULTURAIS E HUMANÍSTICAS - N$36 - SL53 e 54 (Fundamentos do
Basquete e Musicalização)
Ensino, Questão Social pela Perspectiva Interdisciplinar, Nível: Especialização

CI2l2{119 - Atual

Disciplinas ministradas
Fundamentos
Ensino, Serviço Social, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas

02/20f9 - Atual

PROJHïO DE APRENDIZAGEM

- SB21 - SL62 - Noturno

PROJEïO DE APRENDIZAGEM - SS19 - SL61

- Noturno

RECONHECIMENTO DA REALIDADE LOCAL - SS19 - SLS5002
PROJËïO DË APRENDIZAGEM - SS20 - SL60 - Noturno

02!20L9 - Atual

$)r^e$*ìturix

F$

- Noturno

Extensão universitária , Reitoria, Universidade Federal do Paraná - Litoral.
Atividade de extensão realizada
Professor Colaborador no Projeto: Ëducação e Esporte Olímpica: LICENCIAR..
u nla$

po$ ç$u

$.$es*ì

xt|'lwsn $tM /

Mntinl'rcs, $rasil-

Vínculo institucional
2018 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor de Educação Física, Carga

lrorária: 20

Atividades

04/?018 - Atual

Ensino,

Disciplinas nrinistradas
Eclucação Física (Hclucação

Infantil) CMEI

Linhas de pesquisa
1.
2.

ï

LetraÍnento Digitêl
Natação
Avaliação Ëísica

Projetos de extensão
2O19 - Atual

20L9 - Atual

Agroecologia nas Escolas Públicas. Resgate e Saberes Populares.
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão,
Alunos envolvidos: Graduação: (10) .

Integrantes: Israel Montesuma Oliveira - Coordenador / Gabriela Schenato Bica integrcnte.
Licenciar: Esporte e Educação Olímpica.
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (10)

.

Integrantes: Israel Montesuma Oliveira - Coordenador
Integrante.

2015 - 20r.s

/

PALMIRA SEVEGNANI -

Jogos Universitários
Situação: Concluído; Natureza: Ëxtensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (30) / Mestrado acadêmico: (2)

Integrantes: Israel Montesuma Oliveira - Coorderrador

/

.

Eriberto Fleinschmann -

lltegrônte,

201s - 2015

2014 - 2017

Responsabilidade Civil e Meio Ambiente
Descrição: Curso de Extensão para o curso de direito.
Situação: Concluído; Natureza: E)ftensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (15) / Mestrado acadêmico: (1)

Integrantes: Israel Montesuma Oliveira - Coordenador
Escola de Futebol Pirabeiraba
Descrição: Coordenação e treinamento em Futebol,
Situação: Concluído; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2)

.

Integrantes: Israel Montesuma Oliveira - Coordenador
Integrante,

2013 - Atual

.

/

Eriberto Ëleinschmann -

NAïESC/ Natação na Escola
Descrição: Projeto de Hnensão da UNIVILLË.
Situação: Ëm andamento; Natureza: ËAensão.
Alunos errvolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (3)

.

Integrantes: Israel Montesuma Oliveira - Coordenador

2009 - 2010

2006 - 2008

/ Patricia Esther Fendriclr Magri Integrante"
Pontão de Cultura
Descrição: Programa Pontos de Cultura do Ministério da Cultura..
Situação: Concluído; Natureza: Ëxtensão.
.Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (4) .
Integrantes; Israel Montesuma Oliveira - Integrante / André Ruas Aguiar - Integrante
Armando de Melo Lisboa - Coordenador / Maireli Dittrich - Integrante.
Inculradora Popular de Cooperativas (IPC)
Descrição: Membro da Equipe de Ëmpreendedorismo da Incubadora Popular de
Coperativas, Projeto do Centro Cultural Escrava Anastácia em parceria com o

/

NESOL(UFSC)..

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Integrantes: ïsrael Montesuma OliveÍra - Integrante / Rafael Kellerman Barbosa Integrante / André Ruas Aguiar - Integrante / Alceu Balbim - Integrante / Willian Narzetti Integrante / Armando de Melo Lisboa - Coordenador.

Outros Projetos

{r

r

f,

2015 - Atuâl

Casa do Surf Itapoá

Descrição: Prestação de serviços em esporte, educação e cultura..
Situação: En1 andamento; Natureza: Outra.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Israel Montesuma Oliveíra - Coordenador.
Escola de Futebol Pirabeiraba

2014 - 2017

Descrição: Coordenação e treinamento.
Situação: Concluído; Natureza: Outra,
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1)

.

Integrantes: Israel Montesuma Oliveira - Coordenador,
2O14 - Atual

FUTEBOL UNIVERSÌTÁRIO

Descrição: Projeto de Futebol de Campo da UNIVILLE.
Situação: Em andamento; Natureza: Outra.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Israel Montesuma Oliveira - Coordenador.
Projeto Escolinha de Futebol de Campo Corintians Pantanal
Descrição: Coordenador e Orientador Educacional da Escolinha de Futebol de Campo de
realização do Corintians Pantanal e Apoio do P@eto de E*ensão Futebol de Campo
uFsc..
Situação: Em andamento; Natureza: Outra.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) .

2012 - Atual

(^

Integrantes: Israel Montesuma Oliveira - Coordenador / André Luiz Martins - Integrante.

Areas de atuação
1.

Grande área: Ciências Humanas / Área: Educação.
Grande área: Ciências da Saúde / Área: Educação Física.
Grande área: Ciências Humanas / Área: Geografia / Subárea: Geografia
Humana/Especialidade: Geografia Urbana.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia Política
Grande área: Ciências da Saúde / Área: Educação Física / Subárea: FUTEBOL.

2"

3.

4.
5.

ïdiomas
Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem,

Espanhol

Produções
Produçiio

bi

bliogrófï*u

Citações
Outras
'lotal de trabalhos:2Total de citações:2
Israel Montesunra Oliveira Data: 07105/2012

Artigos completos publicados em periódicos
Ordenar por
Ordem Cronológica

1.

&

rleIruscHuANN, E. ; MONTESUMA, Israel O. ;

Vascular Cerebral (AVC)

-

SCHEMMER, A. A. . Atividades Físicas na Reabilitação após Acidente
Uma Experiência na Cidade de Joinville/SC.. The FIEP Bulletin, v. 85, p. I27,20L5.

{t

í

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

MOI{ïËSUMA, Israel O.; DËtsIÂSI, Ë. R. ; BINI, G. ; LALANE, H. H. . Escala e seus agentes em dissolução: uma
perspectiva transescalar, In: Encontro rJe Geografos da America Latina, 2011, San José- Costa Rica, Estabeleciendo puentes
en la geografia cie Latioroarrrérica., 2011.

Apresentações de Tra bal ho

1.

MONTESUMA, Israel O.. A Interdisciplinaridade na escola básica: A edr"rcação física na ação pedagógica.. 2016.
(Apresentação de Trabalho/Outra).
MAGRI, P. E. F. ; MONTËSUMÀ Israel O. ; ALEXANDRE, M. . Letramento Digital e Educação Física: Uma Articulação
Possível. 2015. (Âpreserrtação de Trabalho/Congresso).
MONïËSUMA, Israel 0.; MAGRI, P. E. F" ; BERNARDO, J. ; FERREIM, D. R. ; FLEINSCHMANN, E. . Avaliação da Conclição
l-ísica dos Alunos do projeto NAI'ËSC/JOINVILLE- SC - UNIVILLË, 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
FfRRFIRA, D. R. ; MONTESUMA, Israel O. ; MAGRI, P. E. F. . A Importância das Atividades Recreativas no Âmbito
Ëscr:lar.. 2015. {Âpreserrtação de Trabalho/Congresso).
MONTESUMA, Israel O.; FI"EINSCHMANN, E. . Qualidade de Vida após AVC, e a Frequência Cardíaca e Pressão Arterial..
2014. (Apreserrtação de'ï'rabaltro/Simpósio).
MONTESUMA, Israel O.. Educação, Trcbalho, Meio Anlbiente e Desenvolvimento Sustentável. 2013. (Apresentação cle
Trabalho/Conferência ou palestra).

2,
3"
4.
5.
6.
7.

iÌr' iltOÍ{fESUMA, Israel O,; 8INI, G. ; DEBIASI, Ë. R. ; LALANE, H. H. .XIII EGAL- Encontro de Geografos da América
Latina..

t"
9.

20 I

1. (Apreserrtaçõo cle Trabalho/Congresso).

MONTESUMÂ, Irrael 0,. Economia Popular e Solidária. 2009. (Apresentação de Trabalho/Outra).
MOíTïËSUMA, ïsrael 0.; üARBOSA, R. K. . Ecosol - O caso da Incubadora Popular de Cooperativas.2007. (Apresentação
de ïraballrc/Outrn).

Outras produções bibliográficas

1.

MONTESUMA, Israel O.. A Região Metropolitana de Florianópolis e a Dinamica das Áreas de Pobreza: O Caso da
Comunidade Frei Damião. 201.2 (Dissertação de Mestrado).
MONTESUMA, Israel O.. Alternativas para o Processo de Formaçao do Espaço Urbano 2008 (Monografia).

2.
3.

:{

{T MONTESUMÂ,

ISTACI O.; AGUIAR, A. R, ; BALBIM, A, ; NARZETTI, W. ; BARBOSA, R. K. . SiStCMAtiZAçãO dC AtiVidAdCS
e Propostas Para a Incubadora Popular de Cooperativas. 2007 (Documento Institucional).

Bancas
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Trabalhos de conclusão de curso de graduação

í.

2,
3"
4,
5.
6.
7,
8,
9.
10.

ALBERTON, J.; üÍvlA, j.; MONïËSUMA, Israel O.. Participação enr banca de Carla Cristina de Oliveira Santana.Os pilares
da educação, crlnhecer, fazer, ser e conviver, Uma prática desafiadora na construção do sujeito e da cidadania, 2017"
'lrabalho cle Conclusão cle Curso (Graduação enr Pedagogia) - Instituto Superior
de Ensino, Pesquisas e Extensão.
FERREïRA, R. M. B.; ALBERTON, J.; MONTESUMA, Israel O.. Participação em banca de Carina da Silva
Costa.Contribuições da Literaturc Infantil para o desenvolvimento da leitura no 10 ano do Ensino Fundamental. 2017.
Traballro de Conclusão de Curso (Graduação enr Pedagogia) - Instituto Superior de Ensino, Pesquisas e Extensão.
MONïESUMAy Israel O.; fiËRRËIRA, tì,. M. B.; GASQUES, 4.. Participação em banca de Adriéle Souza Santos.O Esporte no
desenvolvimento escolar e social. 2017. Trcbalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) - Instituto Superior de
Ensino, Pesquisas e Ëxtensão,
MONTESUMÂ, Israel O.; FERREIM, R. M. B.; LUCINDA, K. 8.. Participação em lranca de Suelen Cristina Kepka.A
ËDUCASO FÍSIÇA NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS (60 ANO Ao 9" ANo): QUAL A sUA INFLUÊNCIA No
DË$ENVOLVIMËN1O ËSCOLAR Ë SOCIAL.. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) - Instituto
Superior de Ensino/ Pesquisas e Extensão.
MONTËSUMÂ, fsrael O.; AI8ËRTON, J.; FËRRËIM, R. M. B.. Participação em banca de Daine da Silva.A IMPORÉNCïA
DF JOGOS E BRINCADFIRAS NA EDUCAçÃO INFANTIL. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) ïnstituto Superior de Ënsino, Pesquisas e Extensão.
BÂRBOSA, M.; MONTESUMÂ, Israel O.; GÂSQUES, A.. PaÍticipação em banca de Cintia Regis.Pedagogia Empresarial: O
pedagogo na eÍnpresa. 2017. ïrabalho de Conclusão de Curso (Graduação em PedagoEia) - Instituto Superior de Ensino,

Pesquisas e Extensão.
MoNTESUMAy rsrrel O,; scl-lEUER, L.; RoSSI, F." Participação em banca de JÉSSICÁ ZANINI DE OLIVEIRA.EVENTOS No
PORTO BEACH FUN - GUARATUBA. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Instituto
Superior de Ensino, Fesquisas e lixtensão.
Í-ËRÍ!ÂNDËS, B. p.; SCHËUËtl, L.; MONTESUMA, Israel O.. Participação em banca de Edilarnar Aparecida Lirna da
Encarnação.Treinamento e desenvolvimento de pessoas no mercado Brasão. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação enÌ Adnìinistracão) - Instituto Superior de Ënsino, Pesquisas e Extensão.
SCHHUHR, t,..; FIIRNANDES, R. P.; MOI{TESUMÂ, Israel O.. Participação em banca de Marcelli Teixeira Alves.Estratégia de
Marketing na enìpresa Papa Marceneirro. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Instituto
Superior de Ensino, Pesquisas e Extensão.

\t

I

I
SCHËUËR, L.; FERNANDES, R. P.; MONTESUMA, Israel O.. Participação em banca de Talita Duarte da Silva.A qualidade
de Atendinrento nas Agências dos correios na cidade de Guaratuba. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduaçõo em
Administração) - Instituto Superior de Ensino, Pesquisas e Extensão.
OURIQUËS, H. R,; LïNS, H. N,; MONïESUMA, lsrael O.. Participação em banca de Alexandre dos Santos Calvete..O
PAPE|". DAS CIDADES MÉDIAS NA URBANTZAçAO BRASILETM: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A CIDADE DE PALHOçA..
2011. Trabalho de Conclusão cie Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

11,

VIEIRA, P. A.; NILDO,; MONTESUMA, Israel O.. Participação em banca de JONAS TAMGANO.A INSERÇIo pa5
EMPR.ËsAS MULTINACIONAIS NA DINAMICA DO SISTEMA CAPIïALISTA DE PRODUçÃO.. 2011. ï'abalho de Conclusão de
Cr.rrso (Graduação enr Ciências Econônricas) - Universidacle Federal de Santa Catarina.
LISBOA, A. M.; MONïËSUMÀ Israel O.; GELINSKI NETO, F.. Participação em banca de MARTIM AFONSO DE DORNELLAS
CYSNEIROS.ËNTANCJL COMBUSTÍVEL DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL: A DIMENSÃO OT SUSTTITÂBILIDADE SOCIAL
NA MÂCRO-REüIÃO CANAVIËIRA DO CENTRO SUL DO BRASïI. 2011. Trabalho de Conch-rsão de Curso (Graduação ern
Ciências Ëconônricas) - Universidade l-ederal de Santa Catarina,
NïLDO,; MONïESUil& Israel O.; AUED, I. M.. Participação ern banca de MQUEL DE AZEVEDO.DA PRODUçÃO DE
LïMITES ÂO ILïMIïADO: A LUI A I,ELO PRESËN"|-Ë.. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências
f;conômicas) - Llniversidade Federal de Santa Catarina.
MONTËSUMA" ïsrael O.; LISBOA, A. M.; ALVIM, V.. Participação em banca de ANA CRISïINA TERËZA DA
ROSA.BIODIESEL E INCLUSÃO SOCIAL: A QUESTÃO DA GEMçÃO DE RENDA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR A PARTIR
DA PRoDUdO SUSTENTÁVËL DE oLËAGINoSAS. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação enr Ciências
Econônricas) - Universidade Federal de Santa Catarina.
MONTÉSUMA, I*rae! O.; NILDO,; FERREIRA L. M" S.. Participação em banca de CAMILA GASPARETTO DA SILVA.O
PAPTL DO BRASIL NA DIVISÃO INTERNACIONAL DO TMBALHO SOB A OTICA DA TEORIA MARXISTA DA DEPENDÊNCIA,
2010" Trabalho cle Conclusão de Curso (6raduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina"
LISBOA, A. M.; GËLINSKI NF[O, F.; MONTËSUMA, Israel O.. Participação em banca de CAROLINA FARACO
SANïOLIN.AGRICULTUM URBANA: ANÁLISE A PARTIR DE SEU POTENCIAL EM POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO. 2010"
'i"rabalho de Conclusão cle Curso (Graduação enr Ciências Econômicas) Universidade Fecleral de Santa Catarina.
OURIQUES, H. R.; MONTESUMA, Israel O.; GON7"At,.fiZ, M. S.. Participação em banca de LUCAS RODRIGUES.TURISMO
ËM FLORIANÓPOLIS: SEGRËGAçÃO ËSPACIAL E EFËflOS SOBRE A CLASSE I-RABALHADORA. 2010. Trabalho de Conclusão
de Curuo (Graduação em Ciôncias Fcorrômicas) - Urriversidade Federal de Santa Catarina.
VIIIRA, P. A,; ILIEIO, A. M.; MONïËSUMA, Israel O.. Participação em banca de AL]IHAN FERNANDES DE
cÂRvAlr-ro.FLËxrBILrzÂçÂo E DãSREGULAMENTASO DO TMBALHO NO BMSIL 1930-2010. 2010. Trabalho de
Conclusão cie Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina.

t2.
13.
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15.

Í6.
L7,

r8.
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2.

Curso de Treinadores de Futebol. 2012. (Outra).

Encontro de Geografos da America Latina, Escala e seus agentes em dissoluçâo: uma perspectiva transescalar, 2011.
(Congresso).

Snçurrrtn*çS*

Í.
2.
3.
4.
S,
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.
t"314.
15.
16.
í7,
18.
19.
?0.
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MONTESUMA, Israel O.; BICA, G. S. ; FERNANDFS, R. P. ; ïEIXEIRA, M. C. ; CECILIO, F. ; BRUNETTï, K. . Rede de
Saberes: um encontro para perìsar a sustentabilidade no Litoral do Paraná. 2019. (Outro).
MONTESUMA, Israel O.. Oficina do Movinìento. 2017. (Outro).
MONïESUMA, I*rael O.. Jogos Internos cla Façuldade Isepe. 2017. .
MONTESUMA, Israel O.. -logos Internos da faculdade Isepe. 2016. .
MONTËSUMA, Israel 0.; SCl"lËl.JER, L. ; ROSSI, F. ; FERNANDES, R. P. ; CECILIO, F. " II Semana Socioambiental do
Litoral faranaense. 21116. (Outro).
MOÍ{TESUMA' Israel O.. la Taça Univille de Futebol de Campo, Joinville, 2AL4.2014. .
MONTESUMA, Israel O.. Copa Cestinhas. 2014. .
MONTESUMA, Israel O.. Projeto Ba$quete Desporto Popular da UNIVILLE. 2014. .
MONïËSUMA, Israel O.. 1a ïaça Cidade de ltapoá de Futebol Feminino, Itapoá-SÇ 2013.. 2013. .
MONTESUMA, Israel O..22a Gincana Cultural e Esportiva de Itapoá-SC. Itapoá-SC, 2013.. 2013. (Outro).
MONTESUMA, Israel O.. Semana Acadêmica de Economia. 2006. (Outro).
MONTESUMÂ', Israel O.. Trote Integrado CSE/CCJ.. 2006. (Outro).
MONTËSUMA, Israel O.. Copa Oikos de Futsal. 2006. (Outro).
MONTESUM& Israel O.. I Campeonato de Futsal CSE/CCJ. 2006. (Outro).
MONTESUMA, Israel 0.. Senrana Acadêmica de Economia. 2005. (Outro).
MONTESUM$ Israel O.. Acanìpamento da Juventude do XVI Congresso Nacional de Ëconomia. 2005. (Outro).
MONTESUMA, Ísrael O". Copa Oikos de Futsal. 2005. (Outro).
MONïËSUMA, Israel 0.; BAREOSA, R. K. . I Campeonato de Surf CSË/CCJ. 2005. (Outro).
MONTESUMA, Israel O.. Trote Integrado CSE/CCJ.. 2005. (Outro).
'tf MONffSUMA, Israel O.. XII - Encontro Regional de Estudantês <Je Economia- Região Sul. 2004. (Congresso).
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Orientações
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ïrabalho de conclusão de curso de graduação
1.
Silva, "luliana Cristina cia. tJm Estudo sobre a Violação de direitos de crianças e adolescentes atendidas pelo conselho tutelar

2.
3.
4,
5.
6.

de MatinhoslPR.. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Serviço Social) - Universidade Federal do Paraná.
Orientadon Israel Montesuma Oliveira,
Mailinez, Tanata Landgraf. Saúde mental : CAPS o atendimento Íeito aos usuários que fazem o uso abusivo de psicoativos
como {:rack, cocaína e nraconha. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Serviço Social) - Universidade
Federal do Paraná, Orientador: Israel Montesunra Oliveira.
LOHRUAMA DA SIl.yA PANEK DE LIMA. Os Desafios da Mulher Contemporânea. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso"
(Gradlração em Servico Social) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Israel Montesuma Oliveira.
Âlessandra Santos" Serviço Social na Escola. 201.9. Traball'ìo de Conclusão de Curso. (Graduação em Serviço Social) Univercirlade Fecieral clo Paraná, Orientaclor: Israel Montesuma Oliveira.
Daine da silva. Â IMPüRTÂNCIÂ DÊ JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAçÃO INFANTIL. 2017. Trcbalho de Conclusão de
Curso. (Graduação enr Pedagogia) - Instituto Caiçara de Ensino e Pesquisa. Orientador: Israel Montesuma Oliveira.

8.

Suelen Crisrina Kepka. Â EDUCÀçÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS (6. ANO AO 90 ANO): QUAL A SUÂ
INFLTJÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO ËSCOLAR E SOCïAI.. 2017. ïrabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em
Pedagogia) - Instituto Superior de Ënsino, Pesquisas e Ëxtensão. Orientador: Israel Montesuma Oliveíra.
Adriéle Souza Santos. 0 Espofte no desenvolvimento escolar e social. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso" (Graduação
em Pedagogia) - InstitLto Superior de Ensino, Pesquisas e Ëxtensão. Orientador; Israel Montesuma Oliveira.
Tatiane Tobler de Miranda. Õ circuito motor na eclucação infantil. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em

9.

JÉSSICÂ ZANINI DE OLIVEIRA. EVENTOS NO PORTO BEACH FUN

7,

Pedagogia) - lnstituto Superior de Ënsino, Pesquisas e Extensão. Orientador: Israel Montesuma Oliveira.
- GUAMTUBA, 2016. TTAbAIhO dC CONCIUSãO dC CUTSO,
(Graduação em Adnrinistração) - Instituto Superior de Ensino, Pesquisas e Extensão. Orientador: Israel Montesuma Oliveira.
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Âqroecologia nas Escolas Públicas. Resgate e Saberes Populares.
Situação: Ern andamento; Natureza: Extensão.
Âh.rnos envolvidos: Graduação: (L0) .

Integrantes: Israel Montesuma Oiiveira - Coordenador / Gabriela Schenato Bica Integrante,
Licenciar: Ësporte e Educação Olímpica.
Situação: Em andamento; Naturezal Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (10)

.

Integrantes: Israel Montesuma Oliveira - Coordenador
Integrante.
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ANEXO IV
pRoJETO MÓDULO MÚSICA "VíDEO-AULA" ou MUSTCA "VíDEO-APRESENTAçÃO"
ENVELOPE 02 EDTTAL DE CHAMAMENTO

Eu, lsrael Montesuma Oliveira

-

N'

0O4|2O2O - GUARATUBA CULTURAL

-

MÚSrCA

, proponente do Projeto "Musicalização lnfantil", inscrito

GUARATUBA CULTURAL - UÚSICR, MODULO "VíDEO-AULA
VíDEOAPRESENTAçÃO" venho por meio desta informar que apresento o vídeo através de

EditAI NE OO4/2020

https://www.voutu be.com/watch

no
OU

?v=RJ 2 H9P

(lndicar NA LINHA ACIMA o Iink DO VíDEO que deverá estar disponível para acesso
exclusivamente ao Município de Guaratuba durante todo o procedimento para avaliação OU
entregá-lo apto para acesso juntamente com os documentos do ENVELOPE 2 em pendrive.
Declaro, ainda, que minha atuação cultural correponde à área desenvolvida no vídeo:
(explicar nas linhas abaixo como é sua atuação cultural, como desenvolveu a criação do
vídeo, e qual o tempo em que atua na área do projeto apresentado):
Sou professor de educação física na Secretaria de Educação de Matinhos aonde desde 2017
possui um projeto de musicalização para a educação infantil de maneira presenciale no ano de

2020 devido a pandemia e adoção das atividades remotas o projeto foi adaptado para o
formato de videoaulas aonde foram elaboradas 27 videoaulas com a musicalização como um

componente

e uma estratégia muito

https ://www.voutu be.com/cha

n

nel/U Cm

bE m

utilizada, conforme disponíveis

em:

mTpoOvVOOF hBYWOI bslvideos

Além da experiência com a educação possui experiência em produção musical desde 2000, em
Brasília com participação na Banda ldentidade Parcial aonde participamos de eventos cuturais

como o FINCA da Unb. https://fincaunb.wordpress.com/ofinc/finca-2003/ . Em Florianópolis

participando

da

Banda "Casa 473" com apresentações musicais

e clips

como:

https ://www.voutu be.com/wa

fé. Em anexo juntar Portfólio ou seja,
comprovantes de sua atuação na área através de matérias de jornais e/ou blogs e/ou
revistas e/ou críticas e/ou certificados e diplomas/ou atestados de capacidade técnica,
emitidos por empresa pública ou privada e/ou declarações, contrato, nota fiscal, folders,
todos legíveis, com identificação do veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promotora,
local de publicação e data de veiculação do conteúdo/documento ou links digitais para
acesso. Caso se trate de manifestações culturais imanentes a comunidades rurais,
ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais, conforme autodefinição e
autopertencimento, não precisam apresentar portfólio.
E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou

Guaratuba, 21 de dezembro de 2020
lsrael Montesu

ra

CPF ne 7L7.416.661- 04
RESPONSÁVEL PELO PROJETO

PORTFÓLIO

vTDEoAULAS EDUCAçÃO rN FANTTL.

https ://www.voutu be.com/watch ?v=i6oZH8LbVvs&t=58s
https ://www.voutu be.com/watch ?v=lX66iJ nvolk&t=47 1s

https://www.voutu be.com/watch ?v=swdcT7vd42Y&t=3s
https ://www.voutu be. com/watch?v=RJ2 H9PctTLw
https ://www.voutu be.com/watch ?v=7Bn iHd3 hwYs&t=352s
https : //www.voutu be.com/watch?v=-CZi-D8H

https:/lwww.voutu be.com/watch?v=i

U

rzG EXiJ M

H0&t=LO5s

RU&t=173s

https://www.voutu be.com/watch ?v=3cN pS3vLPm4
https ://www.voutu be.com/watch ?v=kvdQnnQtBc4

https://www.voutu be.com/watch ?v=e4mQsi6O00o
https ://www.voutu be.com/watch?v=hYgZcWyJ rDU &t=25s
https ://www.voutu be. com/watch?v=q RFHta5FtiY

https://www.voutu be.com/watch ?v=hYgZcWvJ

rDU

&t=25s

https ://www.voutu be.com/watch?v=QbivKRs8VM8&t=127s
https ://www.voutu be. corn/watch?v=ZrKS6m mZKCI &t=128s
https ://www.voutu be.com/watch ?v=l LLo75m BMZA

https://www.voutu be.com/watch

?v=J2

15ONOu8Sw&t=263s

https ://www.voutu be.com/watch ?v=V93v3 FlE6l k
httos ://www.voutu be.com/watch ?v=KAxYJ96HXN E&t=7 Ls

https://www.voutu

be.

com/watch ?v=nWiFBl

https ://www.voutu be.com/watch ?v=5i

m

N

pSs&t=7 1s

K9VB3SzA&t=274s

https ://www.voutu be.com/watch ?v=9N DwBeS6sZl&t=238s

https://www.voutu be.com/watch ?v=gW6Ozl2a

p2

E

https ://www.voutu be.com/watch ?v=lLlsQM M eciQ
httrrs ://www.voutu be.com/watch ?v=37 RXbPJ FKeE

a

i'

https://www.voutu be.com/watch?v=gorm42AiG ic&t=3 1s
https ://www.voutu be.com/watch ?v= h ltRQTTQKL4&t=123s
https ://www.voutu be.com /watch ?v= i krHfZbHzqY
Casa 473

https://www.voutu

be.

com/watch ?v=An 1R bZ8tSa0

https ://www.voutu be. com/watch ?v=i6pp7W0d

U

lY

https ://www.voutu be.com /watch ?v=2COoWqzJxDo&t=90s

Atuação Profissional
https://radiolitoranea.com.br/proieto-ensina-educacao-ambiental-em-escolas-suaratuba-e-

o

matinhos/
ldentidade

Pa

rcial Brasília-

Participação e finalista do FINCA

http://docca.

u

nb. brlindex. ph p/proqra ma-e-proietos/finca
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CHECAGEM dos documentos a serem apresentados pelos proponentes

pprtef, UÚSfce - Módulo Música Vídeo-Aula ou Apresentação

5
Proponente:
Protocolo Administrativo n".
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2020.

EIWELOPE (}2
Errigência do Edital

Sim Não Observação

1. Projeto Cultural devidamente preenchido
conforme Anexo IV
Ltnk do vídeo ou entrega de "pendrive'
Portfolio , salvo comunidades tradicionais

2.
3.
4. Comprova atividade anterior correlata
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PROüEfOS conforme Criterios do Edital

pOrtAn UÚSfce - Módulo Música Vídeo-Aula ou Apresentação

TS

Ft- n0o NTã

Ra
Proponente
Protocolo Adminístrativo no.

)

1. CONTBTIPO

C COERÊNCIA
Pertinência do conteúdo com aârea de atuação e o aspecto
cultural evidenciado, bem como a qualidade do vídeo
apresentado.

2.

VTABTLTDADE QUANTO A HXECUçÃO
Verificação se o formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações técnicas do edital. ***

3. QUATIFICÀçÃO DOS PROFISSIONAIS

. NOTA FIITAL

Data:_l _/2A2A

A Ot"tU

2020.

CRITERIO

ïempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos,
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos

ì^n

NOTA

kn4

Obsenração

e

ì

Município de Guaratuba
Estado do Paraná

cnmÉRros
Critério

JULGIAMENTO conforme EDITAL
Descrição

Pontuação

- Pertinência do conteúdo com a ârea de atuação e o aspecto cultural evidenciado,
bem como a qualidade do vídeo apresentado.

Módulo VÍdeo-Aula ou Apresentação
a). Conteúdo e
coerência

b). Viabilidade

quanto a sua
Execução

Módulo Música "Live" Gulturale
Módulo Música Festival "Drive Thru"
- Relevância artística/cultural, Fundamentaçâo, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execução

De00a40
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificações técnicas do edital.
Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, víabilidade técnica e físico-financeira; relação de custo/benefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.

c). Qualificaçao
de profissionais
envolvidos

De00a30
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Live" Cultural: - Tempo de atuaçáo na ârea
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30

Módulo Música Festival "Drive Thru

Pontos

Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

*** _ vídeos:
VÍdeo'Aula; Mínimo de 20 minutos, com brasão do Município e da Uniâo visíveis, que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja inédito,
gravado na horizontal.

Video Apresentação: Mínimo de 05 minutos, com brasão do Município e da União visíveis que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja
inédito, gravado na horizontal.

f

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PROüEIOS conforme Criterios do Edital

pOtter, uÚSfcl - Módulo

Música Vídeo-Aula ou Apresentação

A3ïRA€u rf) o

Proponente
Protocolo Administrativo no.

^J/Ì-.9o
I 2020.

nnA O L,r tJ <-na

CRITERIO

1.

COIìITEÚDO E COERËNCIA
Pertinência do conteúdo com aârea de atuaçáo e o aspecto
cultural evidenciado, bem como a qualidade do vídeo
apresentado.

2.

VTABTLTDADE QUANTO A EXECUçÃO
Verificação se o formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações técnicas do edital. ***

g. euAtlrtcAçÃo Dos pRoFIssIoNAIs

Tempo de atuação na área:
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos

. ilOTA FIIYAL

Assinatura:

Data:_/ _/202CI

NOTA

Obsenração

ì

Município de Guaratuba
Estado do Paraná

cnrtÉRros
Critério

JULGAMTNTO conforme TDITAL
Descrição

Pontuação

- Pertinência do conteúdo com a ârea de atuaçáo e o aspecto cultural evidenciado,
bem como a qualidade do vídeo apresentado"

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação
a). Conteúdo e
coerência

Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru"

- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execução

b). Viabilidade

quanto a sua
Execução

c). Qualificação
de profissionais
envolvidos

De00a40
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificaçÕes técnicas do edital.
Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custo/benefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de difusáo, público alvo e resultado final previsto no projeto.
Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Live" Cultural: - Tempo de atuação na área
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Música Festival "Drive Thru
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De00a30
Pontos

De00a30
Pontos

*** _ vídeos.
VÍdeo'Aula: Mínimo de 20 minutos, com brasão do Município e da Uniâo visíveis, que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja inédito,

gravado na horizontal.
Video Apresentação: Mínimo de 05 minutos, com brasão do Municipio e da União visiveis que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja
inédito, gravado na horizontal.

f

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
AIìIALISE dos PROJEIOS conforme Criterios do Edital

porter, uÚsrc* - Módulo

'

Música Vídeo-Aula ou Apresentação

5S Í2*4cL M e^Jj- L=Su rn 4 0 L'\V â nÀ

Proponente
Protocolo Administrativo n"

I 2020.

CRITERIO

NOTA

1. COIìTTEÚDO C COERËNCIA
Pertinência do conteúdo com a área de atuação e o aspecto
cultural evidenciado, bem como a qualidade do vídeo
apresentado.

2.

VTABTLTDADE QUANTo A EXECUçÃo
Verificação se o formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações técnicas do edital.

"*

g. euAl,rrrcaçÃo Dos pRoFIssIoNArs

Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b), Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 1 0 anos: 30 pontos
. NOTA FI1YAL

Assinatura:
oata:â-O

/

2020

ì

Município de Guaratuba
n

q

Estado do Paraná

cRrtÉnros
Critério

JULGAMENTO conforme EDITAL
Descrição

Pontuação

- Pertinência do conteúdo com a ârea de atuação e o aspecto cultural evidenciado,
bem como a qualidade do vídeo apresentado.

Módulo Video-Aula ou Apresentação
a). Conteúdo e
coerência

Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru'n

- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execução

b). Viabilidade

quanto a sua
Execução

c). Qualificação
de profissionais
envolvidos

De00a40
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado eslá de acordo com as
especifìcações técnicas do edital.
Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custo/benefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.

De00a30
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação e
Módulo Música o'Live" Cultural: - Tempo de atuação na área
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30

Módulo Música Festival "Drive Thru

Pontos

Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

*** - Vídeos:
Video-Aula: Mínimo de 20 minutos, com brasão do Município e da União visíveis, que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja inédito,
gravado na horizontal.
Video Apresentaçâo: Mínimo de 05 minutos, com brasão do Município e da Uniâo visíveis que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja
ínédito, gravado na horizontal.

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PROJEIOS conforme Criterios do Edital

porter, uÚstcl - Módulo

Música Vídeo-Auta ou Apresentação

J6

Proponente:
Protocolo Administrativo n".

rfÌ o
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D

2020

CRITERIO

NOTA

1. CONTEÚDO

E COERÊNCIA
Pertinência do conteúdo com aârea de atuação e o aspecto
cultural evidenciado, bem como a qualidade do vídeo
apresentado.
2. VTABTLTDADT QUANTO A UXECUçÃO
Verificação se o formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações técnicas do edital.

"*

3.

QUALTFTCAçÃO DOS PROFTSSTONAIS

Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos,
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos

. NOTA FINAL

Assinatura:

Data:-/ _l2O2O

L( V
Obsenração

ì

Município de Guaratuba
Estado do Paraná

cRrtÉnros
Critério

JULGAMTNTO conforme TDITAL
Descrição

Pontuação

- Pertinência do conteúdo com aâreade atuação e o aspecto culturalevidenciado,
bem como a qualidade do vídeo apresentado.

Módulo VÍdeo-Aula ou Apresentação
ai. Conteúdo e
coerência

b). Viabilidade

quanto a sua
Execução

c). Qualificação
de profissionais
envolvidos

Módulo lllúsica "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru"
- Relevância artística/cultural, Fundamentaçâo, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execução

De00a40
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificações técnicas do edital.
Módulo Música "Live" Culturale
Módulo llllúsica Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custo/benefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de difusáo, público alvo e resultado final previsto no projeto.

De00a30
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação e
Módulo Música 'olive" Cultural: - Tempo de atuação na ârea:
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30

Módulo Música Festival "Drive Thru

Pontos

Postos de Trabalho relacionados:
a). Ate 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

*** - vídeos:
VÍdeo'Aula: Mínimo de 20 minutos, com brasão do Município e da Uniâo visíveis, que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja inéd1o,
gravado na horizontal.
Video Apresentação: Mínimo de 05 minutos, com brasão do Município e da Uniáo visíveis que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja
inédito, gravado na horizontal.

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
AIIALISE dos PROJETOS conforme Criterios do Edttal

músrce - Módulo Música Vídeo-Aula ou Apresentação
r{) oNiE au
0 À"t
Proponen
llT51V /2o2o.
Protocolo Administrativo
"".

EDTTAL

te: TsBrcc

rnA

CRITERIO

NOTA

1. COIYTEÚDO E COERËNCIA
Pertinência do conteúdo com a ârea de atuação e o aspecto
cultural evidenciado, bem como a qualidade do vídeo
apresentado.

2. VTABTLTDADE QUANTO A EXECUçÃO
Verificação se o formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações técnicas do edital. *"*

s. euAr,rrrcaçÃo

DOS PROFISSIONAIS

Tempo de atuaçâo na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos

. NOTA FINAL

Assinatura:

Data:-/ _l2A2O

úq,nn

Obsenração

1

Município de Guaratuba
Estado do Paraná

cnrtÉnros
Critério

ra JULGAMEIìITO conforme EDITAL
Descrição

Pontuação

- Pertinência do conteúdo com a ârea de atuação e o aspecto cultural evidenciado,
bem como a qualidade do vídeo apresentado.

Módulo Video-Aula ou Apresentação
a). Conteúdo e
coerência

b). Viabilidade

quanto a sua
Execução

c). Qualificação
de proÍissionais
envolvidos

Módulo Música "Live" Cultural e
Módulo Música Festival o'Drive Thru"
- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execução

De00a40
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificações técnicas do edital"
Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Ëxequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custo/benefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.
Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Live" Cultural: - Tempo de atuação na área
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Música Festival "Drive Thru
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De00a30
Pontos

De00a30
Pontos

*** - vÍdeos.
Video'Aula: Mínimo de 20 minutos, com brasão do Município e da União visiveis, que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja inédito,

gravado na horizontal.
VÍdeo Aprcsentação: Mínimo de 05 minutos, com brasão do Municipio e da União visiveis que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja
inédito, gravado na horizontal.

ì

t

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
AIìIALISE dos PROJEIOS conforme Criterios do Edital

EDITAL *rÚsrce - Módulo Música Vídeo-Aula ou Apresentação

TSft-?€L "0o^rnË 50 m4 0UJQ,'nA
2020.

Froponen te:
Protocolo Administrativo n".

CRITERIO

1. CONTEÚDO C COERÊNCIA
Pertinência do conteúdo com a área de atuação e o aspecto
a qualidade do vídeo
apresentado.

cultural evidenciado, bem como

2.

VTABTLTDADE QUANTO A EXECUçÃO
Verificação se o formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações técnicas do edital. *"*

3. QUALIFICAçÃO DOS PROFISSIOIvATS
Tempo de atuação na área:
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b), Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos

. NOTA FINAL

Assinatura

Data:-l

-/2020

NOTA

Obsenração

a

(

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CRITÉRIOS
Critério

JULGAIIIENTO conforme TDITAL
Descrição

Módulo Vídeo-Aula ou Aprcsentação
a). Conteúdo e
coerência

b). Viabilidade

quanto a sua
Execução

c). Qualificação
de profissionais
envolvidos

Pontuação

- Pertinência do conteúdo com a ârea de atuação e o aspecto cultural evidenciado,
bem como a qualidade do video apresentado.

Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru"
- Relevância artística/cultural, Fundamentaçâo, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execução

\

De00a40
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificaçâo se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificações técnicas do edital.
Módulo Música "Liven' Cultural e
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custo/benefício; compatibilÍdade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.
Módulo Video-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Live" Cultural: - Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Música Festival"Drive Thru
Postos de ïrabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De00a30
Pontos

De00a30
Pontos

*** - vídeos.
Vídeo'Aula: Mínimo de 20 minutos, com brasão do Município e da Uniâo visíveis, que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja inédito,

gravado na horizontal.
Video Apresentação: Mínimo de 05 minutos, com brasâo do Municipio e da União visíveis que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja
inédito, gravado na horizontal.
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ANEXO V

pRoJETo MoDULo MUSTCA MoDULos vrúsrca ,,LIVE
CULTURAL''.
Eu, Fabrício Viruel de Medeiros, proponente do projeto inscrito no Edital

n' 0412020 - GUARATUBA CULTURAL - MUSICA, Música

"Live

Cultural" e/ou Módulo Música "Festival Drive Tltru" venho por meio
deste descrever o meu projeto conforme abaixo segue:

1

APRE,SENTAÇÃO DO PROJETO

:

R- O Projeto Rock Consciente vem da idéia de unir a música com o
estilo musical oriundo do Rock, tendo por objetivo a
conscientrzação os jovens de nosso município a perconer em um

caminho depaz, sem violencia e drogas que tanto assolam o mundo.

2.

RELEVANCIA ARTISTICA E CULTURAL DO PROJETO:
R- O despertar da música sempre foi muito marcante e presente na
vida dos jovens, por isso queremos usar a musica como veículo de
comunicação para atrair-los

e

conscientiza-los em um camiúo

correto e prospero, longe de rebeldia e drogas, pois todos sabemos
que é de extrama importânciapara a formação de adultos dignos.

Além de servir como inspiração para a nossa geraçáo mostrando que
nosso município apoia evalonzaa classe musical.

3.

SOBRE

A ATUAÇÃO CULTURAL EM GUARATUBA/PR,

COMO IREMOS DESENVOLVER

A

CRIAÇÃO DO

pRoJETo, E

o rEMpo DE ATUAÇÃo NA Ánnl Do

PROJETO APRESENTADO:
R- Atuando há mais de 5 (cinco) anos em diversos locais de nossa
cidade, entre eles igrejas e eventos privados, tendo sempre como

público alvo a ala jovem, por este motivo gostariamos de agregar

valor em nossa música, mostrando os valores reais, de como

essa

classe em formação pode ter um futuro formado por dignidade que
todos merecemos.

ESTRATEGIA DE AÇÃO E CRONOGRAMA DB
EXECUÇÃO nO PROJETO:

4

R- O cronograma de execução do referido projeto será em formato
de "live" com o tempo médio de apresentação de l(uma) hora
45(quarenta

e

e

cinco) minutos. Mesclando, além das músicas,

trazemos também relatos de artistas consagrados na linha do Rock,

dispondo exemplos de superação, a luta e vitória contra as drogas, e
como o caminho cultura e das artes guiam os jovens para uma vida
próspera.

5. ABAIXO AS DIRETRIZES

R-

DO SEU PROJETO:

O material que iremos utilizar na live será: os instrumentos

musicais particulares da cada integrante da banda. (Guitarra, Bateria,
Contra Baixo, Microfones, amplificadores, cabos, e caixas de som).

O Número de pessoas envolvidas: a banda BIG ONKEL é formada
por 04 (quatro) integrantes sendo eles: Vocalista, Guitarrista, Baterista
e Baixista.

A

Banda

é integrada por músicos experientes, onde trilham o

caminho da música por diversos anos, além disso compactuam com
os mesmos objetivos e ideais.

Além disso, será contratado uma empresa especializada

em

filmagens para a transmissáo da referida live.
Ressalta-se que, além dos instrumentos pessoais citados acima iremos

dispor de caixas ativas para retorno do som, pedestais e cabeamentos
tanto na parte musical quanto na captação de imagem e som da live.

Local: RESTAURANTE, MARINA MORENA, respeitando o
distanciamento social, bem como todas as medidas de prevenção
contra a COVID 19.

Cronograma de execução: Nosso cronograma inicia-se com

a

apresentação de todos os musicos envolvidos no projeto, e logo após
executamos nosso repertório musical, intercalando com um bate-papo

consciente, discorrendo sobre o tema abordado aos jovens. (Projeto
Rock Consciente).

Público alvo a ser atingido: Nosso publico alvo será os jovens

no estilo musical (Rock)
abertos a conhecer um pouco da historia do Rock e suas
Guaratubanos, que esteja interessados

ramificaçãoes.

A Data provavel para

execução do projeto será: 18 de abril de

2021, ás 16:00 hrs.

Tempo de execução: l(uma) hora e 45(quarenta e cinco) minutos

ORÇAMENTO: Empresa de Filmagem: R$1.300,00 (mil) reais.
Vocalista: R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais.

Baterista: R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais.

Baixista: R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais.
Guitarrista: R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais.

Divulgação do evento em rede social e rádio ou calro de som
R$300,00 (trezentos) reais.

Total: R$ 3.000000 (tres mil) reais.

5- Demais especificações para comprovar o preenchimento dos
requisitos necessários exigidos pelo Edital bem como para
descrever o Projeto com todas as suas características.

R- O projeto iniciou a partir de uma vontade em conscientizar

e

estruturar os jovens païa o melhor caminho, resgatando os valores que

todo cidadão Guaratubano merece ter.

A

atenção que

o

nosso

município dispõe para as artes é encantadora, e com isso queremos
agregar os valores que pregamos ao longo de nossa tragetoria musical,

que

o

caminho da educação, cultura

e

artes, sempre será a maior

sensibilidade que o ser humano pode ter em sua tragetória de vida.

Por isso, queremos através do canto, da música chegar a cada lar,
oferecendo o melhor que a cultura musical.

Com isso, colocamos

o

referido projeto

â

disposição para uma

apresentação em escola de nosso municipio de : 45(quarenta e cinco)

minutos.
E por ser esta declaração por verdadeira, assino e dou fé.

Guaratuba,Z2 de dezembro de 2020.

CPF/MF: C61
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ANEXo ru - TERMo DE cESSÃo nn DrRnrros AUToRATS
EDITAL DE CHAMAMENTO. GUARATUBA CULTURAL MANIFESTa.çÃo
CULTURAL
Para o Módulo "Vídeo-Aula Saberes Popularesoo

Eu, Fabrício Viruel de Medeiros proponente do Projeto Rock Consciente,
iNSCritO NO EditAl NO OO3I2O2O GUARATUBA CULTURAL
MANIFESTAÇÃO CULTURAL, venho por meio desta declaração, para
todos os fins CEDER o direito do autor e o direito de imagempara o uso do
vídeo autoral próprio apresentado, pelo prazo de 0l (um) ano para uso
exclusivo do Município de Guaratuba-PR através da Secretaria Muncipal
da Cultura e do Turismo, apartir da aprovação do projeto.
E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé.

Guaratub a, 22 de Dezembro de 2020.

CPF/MF
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CHECAGEM dos documentos a serem apresentados pelos proponentes

pprter, uÚsrc* - Módulo

Música "Live" Cultural

ÔB
Proponente
Protocolo Administrativo n".

1/

t'RU
2020.

L9s

CS

EIWELOPE 02

Enigêncta do Edital

Sim Não Observaçáo

1. Projeto Cultural devidamente preenchido

u(

conforme Anexo V
Portfolio, salvo comunidades tradicionais

2.
3. Comprova atividade anterior correlata

L

ao

K

proieto
4. Apresentou Contrapartida ao MunicÍpi<>

v

tr(

(

I

#Ërúte
?

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PROJEIOS corrforme Criterlos do
EDITAL uÚsfce - Módulo Música "Live" Gultural

tdttal

íft5At cir> J i nUese- ,?e- r{)eoc=rzns

Proponen te:
Protocolo Administrativo n" .JV6

/4-/ 2O2O

CRITERIO

NOTA

Obsenração

1. COI{TEúDO e COERÈNCIA

Relevância

artística/cultural,

Planejamento, estratégia

de aÉo

Fundamentação,
e cronograma de

execução.

4o

2. VIABILIDADE QUANTO A EXECUçÃO
Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físicofinanceira; relação de custo/benefício; compatibilidade
entre os objetivos, a estratégia de realização e de
difusão, público alvo e resultado final previsto no

ArO

Frojeto.

3. QUALIFTCAçÃO DOS PROFTSSTONATS

Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

- rvorA

Avaliador

Data:lb/

ruor /1t

ep

/
,.7

^ ,/

'^ls

A \,AStfi'*4 Os

,.J,t"o

I

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
Cru:rÉruOs PARA ANALISE conforme EDITAL
Critério

Descrição

Pontuação

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação - Pertinência do conteúdo com a área de atuação e o aspecto cultural
evidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
a). Conteúdo e
coerência

Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru"
. Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execução

De00a40
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificações técnicas do edital.
b). Viabilidade quanto

a sua Execução

c). Qualificação de
profissionais
envolvidos

Módulo Música "Livê" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custo/benefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.

De00a30
Pontos

Módulo Video-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Live" Cultural: - ïempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30

Módulo Música Festival "Drive Thru

Pontos

Postos de Trabalho relacionados:
a). Ate 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

I

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PROüEïOS conforme Crlterlos do Edital
potfar, uÚsrce - Módulo Música ,,Live" Cultural
Proponente:
Protocolo Administrativo n".

I

L
2020

CRITERIO

T{OTA

1

Relevância
Planejamento,

e

CIA

artística/cultural,
estratégia de açâo e

Fundamentação,
cronograma de

4o

2. VIABILIDADE QUANTO A
Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físicofinanceira; relação de custo/benefício; compatibilidade
entre os objetivos, a estratégía de realização e de
difusão, público alvo e resultado final previsto no

an

3.
DOS PROFISSIONAIS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Ate 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

&

. NOTA FIITAL
Avaliador:

Assinatu
Data

'6

ì

Oo

a

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CNTTÉNTOS PARA ANALISE
Critério

conforrne EDITAL

Descrição

Pontuação

Módulo Video-Aula ou Apresentação - Pertinência do conteúdo com a área de atuação e o aspecto cultural
evidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
a). Conteúdo e
coerência

Módulo Música "Liven' Cultural e
Módulo Música Festival "Drive Thru'n

De00a40
Pontos

- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de açâo e cronograma de execuçâo

Módulo VÍdeo-Aula ou Apresentação: - Verificaçâo se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
específicações técnicas do edital.
b). Viabilidade quanto

a sua Execução

c). Qualificação de
profissionais
envolvidos

Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custo/beneficio; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.

De00a30
Pontos

Módulo Vldeo-Aula ou Apresentação e
Módulo lìllúsica "Live" Cultural: - Tempo de atuaçâo na área
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30

Módulo Música Festival "Drive Thru

Pontos

Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

a
Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PROJEf,OS conforme Criterios do Edttal
portar, mÚsrcn - Módulo Música "Live" Cultural
,lí)
f r) rln ò
i/ ) rt,tt et
Proponente
Protocolo Administra tivo'no. 4 TGJ.I / 2o2o.

n

. Èe

CRITERIO

1. COIYTEÚDO

nh

NOTA
E COERËNCIA

Relevância artística/cultural,
Planejamento, estratégia

de açâo e

Fundamentação,
cronograma de

execucão.

rl 0

2.

VTABTLTDADE QUANTO A EXECUçÃO
Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físicofinanceira; relação de custo/benefício; compatibilidade
entre os objetivos, a estratégia de realização e de
difusão, público alvo e resultado final previsto no
proieto.

3o

3. QUALIFICAçAO DOS PROFISSIOIìIAIS

Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

. NOTA FINAL
Avaliador

dtÒ
{ô

rtn-9
Obseruação

f

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CNTTÉNTOS PARA ANALISE
Critério

conforme EDITAL

Descrição

Pontuação

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação - Pertinência do conteúdo com a área de atuação e o aspecto cultural
evidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
a). Conteúdo e
coerência

Módulo Música "Live" Gulturale
Módulo Música Festival "Drive Thru"
- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de açâo e cronograma de execução

De00a40
Pontos

Módulo Video-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificaçÕes técnicas do edítal.
b). Viabilidade quanto

a sua Execução

Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técníca e físieo-financeira; relação de custo/benefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realizaçáo e de difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.

c). Qualificação de
profissionais
envolvidos

Módulo Video-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Live" Cultural: - Tempo de atuação na área
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Música Festival "Drive Thru
Postos de ïrabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De00a30
Pontos

De00a30
Pontos

f
Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PROJETOS conforme Criterlos do Edital
TDITAL mÚsrce - Módulo Música "Live" Cultural

cr'o { f rto Ç l- OG r{) ecç"'í2cs

Proponen te: F +6hr
Protocolo Administráii""

n". 47Al+ /2CI2o.

CRITERIO

NOTA

1. CONTEÚDO

E COTRËNCIA
artística/cultural,
Fundamentação,
Planejamento, estratégia de ação e cronograma de
execucão.

Relevância

q0

2.

VTABTLTDADE QUAN"O A EXECUçÃO
Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físicofinanceira; relação de custo/benefício; compatibilidade
entre os objetivos, a estratégia de realização e de
difusão, público alvo e resultado final previsto no
projeto.

0"0

g. euAlrrrceçÃo Dos pRorrssroltArs

Postos de Trabalho relacionados:
a). Até O5 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

. NOTA FINAL
Avaliador
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Obsenração

)

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CNTTÉNTOS PARA ANALISE
Critério

conforme EDITAL

Descrição

Pontuação

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação - Pertinência do conteúdo com a área de atuação e o aspecto cultural
evidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
a)^ Conteúdo e

coerência

Módulo Música "Livê" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru"

De00a40
Pontos

- Relevância artística/cultural, Fundamentaçáo, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execuçâo

Módulo Video-Aula ou Apresentação: - Verificagão se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificações técnicas do edital.
b). Viabilidade quanto

a sua Execução

c). Qualificação de
proÍissionais
envolvidos

Módulo Música "Livê" Gulturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
'Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custo/benefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.

De00a30
Pontos

Módulo Video-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Live" Cultural: - ïempo de atuação na área
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30

Módulo Música Festival "Drive Thru

Pontos

Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

-)

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PROJEfOS eonforme Criterlos do Edital
EDITAL uÚsrcn - Módulo Música "Live" Cultural
Proponente
Protocolo Administrativo no.

2024.
NOTA

CRITERIO

1. CONTEÚDO

E COERËNCIA
artística/cultural,
Fundamentação,
Planejamento, estratégia de açâo e cronograma de
execucão.

Relevância

\4O

2.

VTABTLTDADE QUAITO A EXECUçÃO
Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físicofinanceira; relação de custolbenefício; compatibilidade
entre os objetivos, a estratégia de realização e de
difusão, público alvo e resultado final previsto no
proieto.

>D

3. QUALIFTCAçÃO DOS PROFTSSTOTVATS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até L0 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

qo

. NOTA FINAL
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Assinatura
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Obsenraçâo

I

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CNTTÉNTOS PARA ANALISE
Critério

conforme EDITAL

Descrição

Pontuação

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação - Pertinência do conteúdo com a área de atuação e o aspecto cultural
evidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
a). Conteúdo e
coerência

Módulo Música "Livê" Cultural e
Módulo Música Festival "Drive Thru"
- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execução

De00a40
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificaçÕes técnicas do edital.
b). Viabilidade quanto
a sua Execução

c). Qualificação de
profissionais
envolvidos

Módulo Música "Liv6" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custo/benefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.

De00a30
Pontos

Módulo Video-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Live" Cultural: - Tempo de atuaçáo na área
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30

Módulo Música Festival "Drive Thru

Pontos

Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PROJEfOS eonforme Criterios do Edital
EDITAL nnÚsfce - Módulo Música "Live" Cultural

te: íÊgra
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Protocolo Administrativo n". 4
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CRITERIO

hàzao

NOTA

1. coNTEúDo e COERËMIA

Relevância artísticalcultural,
Planejamento, estratégia

de açao e

Fundamentação,
cronograma de

LtC

execuÇão.

2. VIABTLIDADE QUANTO A EXECUçÃO

Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físicofïnanceira; relação de custo/benefício; compatibilidade
entre os objetivos, a estratégia de realização e de
difusão, público alvo e resultado final previsto no

vc

proieto.

g. euAl,lrIcaçÃo Dos pRoFIssIoItAIs

Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 3O pontos.

- IìIOTA FINAL
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Obsenração

ì

Município de Guaratuba
& ffiEnÉh

Estado do Paraná
CNTTÉRTOS PARA ANALISE

Gritério

conforme IDITAL

Descrição

Pontuação

Módulo Video-Aula ou Apresentação - Pertinência do conteúdo com a área de atuação e o aspecto cultural
evidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
a). Conteúdo e
coerência

Módulo Música "Liven' Cultural e
Módulo Música Festival "Drive Thru"
- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execução

De00a40
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificações técnicas do edital.
b). Viabilidade quanto

a sua Execução

c). Qualificação de
proÍissionais
envolvidos

Módulo Música "Livê'n Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Ëxequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relaçáo de custo/benefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realizaçâo e de difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.
Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Live" Cultural: - Tempo de atuação na área:
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Música Festival "Drive Thru
Postos de ïrabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De00a30
Pontos

De00a30
Pontos
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_ TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS
EDITAL DE CHAMAMENTO - GUARATUBA CULTURAL

ANEXO

-

MANIFESTAÇÃO
CULTURAL
Para o Módulo "Vídeo-Aula Saberes Populares"

Eu, Fabrício Viruel de Medeiros proponente do Projeto Rock Consciente,
iNSCritO NO EditAl NO OO3I2O2O GUARATUBA CULTURAL
MANIFESTAÇÃO CULTURAL, venho por meio desta declaração, para
todos os fins CEDER o direito do autor e o direito de imagem para o uso do
vídeo autoral próprio apresentado, pelo prazo de 01 (um) ano para uso
exclusivo do Município de Guaratuba-PR através da Secretaria Muncipal
da Cultura e do Turismo, apartir da aprovação do projeto.
E por ser esta declaraçáo verdadeira, assino e dou fé.

Guaratuba,22 de Dezembro de 2020.

cpF/MF C0f

.üç PÜq'flt

ANExo vr - DEcLARAÇÃo - rNnxrsrnNcr.q. DE TMrEDTMENTo
EDITAL DE CHAMAMENTO

NO OO4/2020.

GUARATUBA CULTURAL.

MUSICA

B

Euo

CPF n'

com domicílio nâ

RG

no

Rua

, Cidade

DECLARO, tendo-se em vista o CHAMAMENTO PUBLICO No 004/2020 - GUARATUBA
CULTURAL - MÚSICA, gu€ não pertenço aos quadros da Administração Direita ou
Indireta do Município de Guaratuba-PR; que não sou um dos membros do Comitê de
Credenciamento, Seleção e de Análises de Projetos e Propostas para fins da Lei Aldir Blanc
do Município de Guaratuba-PR, nem com estes possuo parentesco até
qualquer outro impedimento para participar do certame.

o 3o.

grau, nem possuo

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de que
responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.
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Data

firma desta declaração

por semelhança a( s) Íirma(s) de:
-T'ABRICIO VIP.UEL DE MEDEIROS

Selo:

0185524SVAAoo00000
Guaratuba, 22 de

En fÂLliíË' Gi"trlb-flij J[ì
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ANEXO IV
PROJBTO MODULO MUSICA "VÍDEO-AULA"

MUSICA
"vÍDEO-ArRESENTAÇÃO,' ENVELOrE 02 EDITAL DE
CHAMAMENTO NO OO4/2020. GUARATUBA CULTURAL OU

vtúsIc,r
Eu, FABRICIO VIRUEL DE MEDEIROS, proponente da Projeto
"HINO DE GUARATIIBA", inscrito no Edital no 00412020
GUARATUBA CULTURAL - MUSICA, MODULO "VÍDEO-AULA OU
VÍDEOAPRESENTAÇÃO" venho por meio desta informar que apresento
o vídeo através de ARQUIVO SALVO EM PEN DRIVE, EM ANEXO
COM A REFERIDA DECLARAÇÃO.

(Indicar

NA LINHA ACIMA o link DO VÍOEO que deverá

estar

disponível para acesso exclusivamente ao Município de Guaratuba durante
todo o procedimento para avaliação OU entregá-lo apto para acesso
juntamente com os documentos do ENVELOPE 2 em pendrive.

Declaro, ainda, que minha atuação cultural corresponde à área
desenvolvida no vídeo: (explicar nas linhas abaixo como é sua atuaçáo
cultural, como desenvolveu a criação do vídeo, e qual o tempo em que atua
na ârea do projeto apresentado):

Atuando há mais de 5 (cinco) unos em diversos locais de nossa cidade,
entre eles igrejus e eventos privudos, venho através do Projeto 'HINO
DE GUARATUBA" concretizar a demonstração de carinho e afinidade
com o munícipio de Guarutubs/PR, trazendo o resgate ás ruizes
hístóricas e culturais de nossa cidade, relembrando nosso muruvilhoso
Hino.
A

Íim

de que seja apresentudo para os morudores locuis, buscando inserir

a cultura Guaratubü por meio destu apresentação.

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé. Em anexo juntar
Portfólio ou seja, comprovantes de sua atuação na ârea através de matérias
de jornais e/ou blogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou certificados e
diplomas/ou atestados de capacidade técnica, emitidos por empresa pública
ou privada elou declarações, contrato, nota fiscal, folders, todos legíveis,

com identificação do veículo e/ou mídia de imprensa/instituição promotora,
local de publicaçáo e data de veiculação do conteúdo/documento ou links
digitais para acesso. Caso se trate de manifestações culturais imanentes a
comunidades rurais, ribeirinhas, povos
comunidades tradicionais,
conforme autodefinição e autopertencimento, não precisam apresentar

e

portfólio.

Guaratuba,22 de dezembro de 2020.
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ANEXO V

Eu, Fabrício Viruel de Medeiros, proponente do projeto inscrito no Edital

rÌo

-

0412020

GUARATUBA

CULTURAL MUSICA,

modo

apresentação, venho por meio deste descrever o meu projeto conforme
abaixo segue:

1

APRESENTAÇAO DO PROJETO:

R- O

Referido projeto "HINO DE GUARATLIBA" tem por

objetivo apresentar ao cidadão Guaratubano o resgate á cultura de
nossa cidade, demonstrando através do canto o Hino de Guaratuba,

onde podemos relembrar o amor pelo nosso municipio, bem como
ajudar

a reviver o espírito natalino em tempos de pandemia,

demonstrando aos cidadãos Guaratubanos que sempre poderá haver

amor e esperança, principalmente em tempos de pandemia.

2.

RELEVANCIA ARTISTICA E CULTURAL DO PROJETO:
Através do Projeto "H[NO DE GUARATUBA" na voz de Maíra
dos Santos de Freitas, concretizamos a demonstração de carinho e
afinidade com o municipio de Guaratuba/PR, trazendo o resgate

ás

ruizes históricas e culturais, relembrando nosso maravilhoso Hino, e
uma breve canção de natal.

3.

SOBRE

A ATUAÇAO CULTURAL EM

GUARATUBA/PR,
COMO IREMOS DESENVOLVER A CRIAÇÃO DO
PROJETO, E O TEMPO DE ATUAÇÃO NA ÁnB,q, DO
PROJETO APRESENTADO:

R- Atuando há mais de 5 (cinco) anos em diversos locais de nossa
cidade, entre eles igrejas e eventos privados, apresentamos o resgate
âs ratzes históricas e culturais do município de Guaratuba.

A fim de que seja apresentado para os moradores locais,

inserir

a

buscando

cultura Guaratuba por meio desta apresentação,

aproveitando o espaço também temos uma breve canção de natal.

ESTRATÉCI.q. DE AÇÃO E CRONOGRAMA DE
EXECUÇÃO nO PROJETO:

4.

R-

O cronograma de execução do referido projeto será em formato

de

"apresentação"

com o tempo de 05 (cinco)

minutos,

demonstrando o Hino de nossa cidade, bem como um medley de
natal.

5.

ABAIXO AS DIRBTRIZES DO SEU PROJETO:

R- O material que utilizamos na apresentação foi:
Guitarra com amplificador para a mesma, junto com uma base pré
gravada e com avoz somente pegando a ambiência.

Local: Gravado em minha propria residência.

Público alvo a ser atingido: a apresentação tem como publico alvo
os moradores locais, buscando inserir a cultura Guaratubana em
todas as gerações.

Tempo de execução: 05 (cinco) minutos

ORÇAMENTO: Valor Total: R$1.000,00 (mil reais).

5- Demais especiÍicações para comprovar o preenchimento dos
requisitos necessários exigidos pelo Edital bem como para
descrever o Projeto com todas as suas características.

"HINO DE GUARATUBA" concretiza a demonstração
de carinho e afinidade com o municipio de Guaratuba/PR, trazendo o
resgate âs rarzes históricas e culturais, relembrando nosso maravilhoso
Hino, bem como para acalentar nossos cidadãos em tempos de pandemia,
R- O Projeto

inserimos um trecho de noite feIiz, canção natalina amada por todos.

Para que seja apresentado para os moradores locais, buscando inserir a
cultura Guaratuba por meio desta apresentação.

Epor ser esta declaraçáo porverdadeira, assino

e dou fé

Guaratuba,22 de dezembro de 2020.

CPF/MF:
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CHTCAGEM dos documentos a serem apresentados pelos proponentes

nUter, mÚSfce - Módulo

Música Vídeo-Aula ou Apresentação

Proponente
Protocolo Administrativo no.

ìnuÇc 06 n/u

ízes

202A.

Eil1IELOPE 02

Enigência do Edital

Sim Não Observação

1. Prdeto Cultural devidamente preenchido
conforme Anexo IV
Link do údeo ou entrega de *pendrive"
Portfolio, salvo comunidades tradicionais

2.
3.
4. Comprova atividade anterior correlata

ao

proieto

)

v

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PROJEIOS conforme Criterios do Edital

pnffnr,

nnÚsfCA - Módulo Música Vídeo-Aula ou Apresentação

í,+

o

Propon ente:
6t4'c^
Protocolo Administrativo n".

V t'n UeL Dê vú ço â rt es
2020

CRITTRIO

1. CONTEÚDO C COERÊNCIA
Pertinência do conteúdo com aârea de atuação e o aspecto
cultural evidenciado, bem como a qualidade do vídeo
apresentado.

2. VTABTLTDADE QUANTO A EXECUçÃO
Verificação se o formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações técnicas do edital. ***

3. QUALIFTCAçÃO DOS PROFTSSTOTVATS
Tempo de atuação na ârea:
a). Ate 02 anos: 10 pontos.
b), Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos

. IìÍOTA FINAL

Data:-/

-/2020

NOTA

Obsenração

Município de Gu#atuUa
Estado do Paraná

cnrtÉnros

JULGAMENTO conforme EDITAL

Critério

Descrição
Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação

Pontuação

- Pertinência

do conteúdo com aâreade atuação e o aspecto culturalevidenciado,
qualidade
do vídeo apresentado.
bem como a

a). Conteúdo e
coerência

b). Viabilidade

quanto a sua
Execução

c). Qualificaçao
de profissionais
envolvidos

Módulo Música "Live" Cultural e
Módulo Música Festival "Drive Thru"
- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execução

De00a40
Pontos

Módulo VÍdeo-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificações técnicas do edital.
Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custoibenefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.
Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação e
Módulo Música'nlive" Cultural: - Tempo de atuação na área
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Música Festival "Drive Thru
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De00a30
Pontos

De00a30
Pontos

*** _ vídeos:
Video-Aula: Mínimo de 20 minutos, com brasão do Município e da União visíveis, que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja inédito,
gravado na horizontal.
Video Apresentação: Mínimo de 05 minutos, com brasão do Municipio e da União visíveis que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja
inédito, gravado na horizontal.

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
AI{ALISE dos PROJEf,OS conforme Criterios do Edital
EDITAL uÚsrce - Móduto Música Vídeo-Aula ou Apresentação
Proponen te
Protocolo

8t4
tivo n".

2020.

CRITERIO

1. CONTEUDO C COTRËNCIA
Pertinência do conteúdo com aârea de atuação e o aspecto
cultural evidenciado, bem como a qualidade do vídeo
apresentado.

2. VTABTLTDADE QUANTO A EXECUçÃO
Verificação se o formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações técnicas do edital. "**
3.

QUALTFTCAçÃO DOS PROFTSSTOTVATS

Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos

. NOTA F'INAL
Assinatura:

Data:-/-/2O2O

NOTA

Obsenração

t_

Município de Guâíatuba
Estado do Paraná

cRrtÉnros

JULGAMTNTO conforme EDITAL

Critério

Descrição
Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação

a). Conteúdo e
coerência

b). Viabilidade

quanto a sua
Execução

c). Qualificaçao
de profissionais
envolvidos

Pontuação

- Pertinência

do conteúdo com aârea de atuação e o aspecto culturalevidenciado,
bem como a qualidade do vídeo apresentado^
Módulo Música o'Live" Culturale

Módulo Música Festival "Drive Thru'n
- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execução

De00a40
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificagão se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificações técnicas do edital.
Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relaçâo de custo/benefícÍo; compatibilidade entre os
objetivos, a estrategia de realização e de difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.
Módulo Video-Aula ou Apresentação e
Módulo Música o'Live" Cultural: - Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Música Festival"Drive Thru
Postos de ïrabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De00a30
Pontos

De00a30
Pontos

*** _ vídeos.
VÍdeo-Aula: Mínimo de 20 minutos, com brasão do Município e da Uniâo visíveis, que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja inédito,
gravado na horizontal.
Vídeo Apresentação: Mínimo de 05 minutos, com brasão do MunÍcipio e da União visíveis que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja
inédito, gravado na horizontal.

Município de Gua?atuba
Estado do Paraná
AIìIALISE dos PROJETOS conforme Criterios do Edital

pDITAL uÚsrca - Móduto Música Vídeo-Auta ou Apresentação
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CRITERIO

1. CONTEUDO E COERÊNCIA
Pertinência do conteúdo com aárea de atuação e o aspecto
cultural evidenciado, bem como a qualidade do vídeo
apresentado.

2. VTABTLTDADE QUANTO A EXECUçÃO
Verificação se o formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações técnicas do edital. ***

3.

QUAT,TTICAçÃO DOS PROFISSIONAIS

Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos

- NOTA FINAL

Assinatura:

Data:-/
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Obsenração
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Município de Gu#atuna
Estado do Paraná

cmtÉnros
Critério

JULGAMEI{TO conforme TDITAL
Descrição

Módulo Video-Aula ou Apresentação
a). Conteúdo e
coerência

b). Viabilidade

quanto a sua
Execução

c). Qualificação
de profissionais
envolvidos

Pontuação

-

Pertinência do conteúdo com a ârea de atuação e o aspecto cultural evidenciado,
bem como a qualidade do vídeo apresentado"

Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival'nDrive Thru'n
- Relevância artísticalcultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execução

De00a40
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificaçao se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificaçÕes técnicas do edital.
Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relaçâo de custolbenefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.

De00a30
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Live" Cultural: - Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30

Módulo Música Festival "Drive Thru

Pontos

Postos de Trabalho relacionados:
a). Ate 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

*** - vídeos:
Vídeo-Aula: Mínimo de 20 minutos, com brasão do Município e da Uniâo visíveis, que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja inédito,
gravado na horizontal.
VÍdeo Apresentação: Mínimo de 05 minutos, com brasâo do Municipio e da União visíveis que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja
inédito, gravado na horizontal.

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
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CRITERIO

NOTA

1. COIITEÚPO E COERÊNCIA
Pertinência do conteúdo com aâreade atuação e o aspecto
cultural evidenciado, bem como a qualidade do vídeo
apresentado.

2. VTABTLIDADE

QUArìÍTO A EXECUçÃO

Verificação se o formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações técnicas do edital. ***

3" QUALITTCAçÃO DOS PROFISSTONATS
Tempo de atuação na ârea:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos

- NOTA FINAL

Assinatura:

Data:-/-/2O2O
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Obsenração

Município de Guaratuba
Estado do Paraná

cmtÉnros
Gritério

JULGAMENTO conforme TDITAL
Descrição

Pontuação

- Pertinência do conteúdo com a ârea de atuaçáo e o aspecto cultural evidenciado,
bem como a qualidade do vídeo apresentado.

Módulo VÍdeo-Aula ou Apresentação
a). Conteúdo e
coerência

b). Viabilidade

quanto a sua
Execução

c). Qualificação
de profissionais
envolvidos

Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru"
- Relevância artística/cultural, Fundamentaçâo, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execução

De00a40
Pontos

Módulo VÍdeo-Aula ou Apresentação: - Verificaçâo se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificações técnicas do edital.
Módulo Música "Live" Cultural e
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custo/benefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.

De00a30
Pontos

Módulo Video-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Live" Cultural: - Tempo de atuação na área
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30

Módulo Música Festival "Drive Thru

Pontos

Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

*** - vídeos.
Video-Aula: Mínimo de 20 minutos, com brasão do Município e da Uniâo visíveis, que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja inédito,
gravado na horizontal.
Video Apresentação: Mínimo de 05 minutos, com brasão do Município e da União visíveis que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja
inédito, gravado na horizontal.
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná

ANALISE dos PROüETOS conforme Criterios do Edital

eOffAL MÚsfce - Módulo Música Vídeo-Aula ou Apresentação
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Protocolo Administrativo n". fi l6t

1. colrrpúno e corRÊNcrA
Pertinência do conteúdo com aârea de atuação e o aspecto
cultural evidenciado, bem como a qualidade do vídeo
apresentado.

2. VTABTLTDADE QUAIITO A EXECUçÃO
Verificação se o formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações técnicas do edital. ***

3. QUALIFTCAçÃO DOS PROFTSSTONATS

- I{OTA FINAL

Data:-/-/2O2O
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CRITERIO

Tempo de atuação na área:
a), Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos

DL-1

NOTA

Obsenração

L

Município de Guaratuba
Estado do Paraná

cnrrÉRros
Critério

JULGAIYITNTO conforme EDITAL
Descrição

Pontuação

- Pertinência do conteúdo com a ârea de atuação e o aspecto cultural evidenciado,
bem como a qualidade do vídeo apresentado.

Módulo Video-Aula ou Apresentação
a). Conteúdo e
coerência

b). Viabilidade
quanto a sua

Execução

c). Qualificaçâo
de profissionais
envolvidos

Módulo Música "Live" Cultural e
Módulo Música Festival 'oDrive Thru"
- Relevância artística/cultural, Fundamentaçâo, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execução

De00a40
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificaçôes técnicas do edital.
Módulo Música "Live" Cultural e
Módulo Música Festival"Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custo/benefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.
Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Live" Cultural: - Tempo de atuação na ârea:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Música Festival "Drive Thru
Postos de ïrabalho relacionados:
a). Ate 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De00a30
Pontos

De00a30
Pontos

*** _ \fidses;
Video-Aula: Mínimo de 20 minutos, com brasão do Município e da Uniâo visíveis, que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja inédito,
gravado na horizontal.
Video Apresentação: Mínimo de 05 minutos, com brasão do Municipio e da União visíveis que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja
inédito, gravado na horizontal.

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
AIìIALISE dos PROJEIOS conforme Criterios do Edital
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CRITERIO

1. CONTEÚDO C COERËNCIA
Pertinência do conteúdo com a área de atuação e o aspecto
cultural evidenciado, bem como a qualidade do vídeo
apresentado.

2. VIABTLIDADT QUANTO A EXTCUçAO

Verificação se o formato do vídeo apresentado está de
acordo com as especificações técnicas do edital. **

3.

QUALTFTCAçÃO DOS PROTISSTONAIS

Tempo de atuaçâo na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos

. TÍOTA FINAL

Assinatura

Data:-/-/2A2O

NOTA

Obsenração

Município de Guaratuba
Estado do Paraná

cmtÉnros

JULGAIìIENTO conforme EDITAL

Critério

Descrição
Módulo Video-Aula ou Apresentação

Pontuação

- Pertinência

do conteúdo com a âreade atuaçâo e o aspecto cultural evidenciado,
bem como a qualidade do vídeo apresentado.

a). Conteúdo e
coerência

b). Viabilidade

quanto a sua
Execuçáo

c). Qualificação
de profissionais
envolvidos

Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru"
- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e cronograma de execução

De00a40
Pontos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado está de acordo com as
especificações técnicas do edital.
Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de custo/benefício; compatibilidade entre os
objetivos, a estratégia de realização e de difusáo, público alvo e resultado final previsto no projeto.

De00a30
Pontos

Módulo Video-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Live" Cultural: - Tempo de atuação naárea
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.

De00a30

Módulo Música Festival "Drive Thru

Pontos

Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

*** - vídeos.
Video-Aula: Mínimo de 20 minutos, com brasão do Município e da União visíveis, que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja inédito,
gravado na horizontal.
Video Apresenkção: Mínimo de 05 minutos, com brasáo do Municipio e da União visíveis que possa ser divulgado pelas plataformas, que seja
inédito, gravado na horizontal.
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Projeto Culürr
Prefeitura Mur
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CNPUMF: O4.l
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Projeto Cultural Musical Festival Drive Thru
Titulo: Uma noite musical com artistas guaratubanos
lntrodução:
Guaratuba ME, estabelecida a Avenida Santa
Catarina nn l.L9 em Guaratuba - PR, pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ n" O4.24L 596/0001-72, proponente do projeto Evento Cultural

A empresa David de Souza

(-

-

Festival Drive Thru: Uma Noite Musical com Artistas Guaratubanos,

inscrito no edital n" 0A4/2020 - GUARATUBA CULTURAL - MÚSICA,
musical " Festival Drive Thru," apresenta o referido projeto.

Obieto do Projeto:
O presente Projeto tem por objetivo a produção de um evento musieal ao

vivo, para proporcionar um espetáculo de entretenimento e lazer aos
espectadores tão cansados dos efeitos da pandemia, pelo isolamento e
distanciamento social. O nosso propósito é o de realizar esse trabalho em
evento Drive Thru, com segurança e cuidado, para mostrar técnieas e

talentos de artistas com vários estilos musicais.

Relevância artística e cultural do Prcjeto:
Com este projeto pretendemos dar visibilidade e destaque da obra e o

trabalho dos artistas locais que têm poucas oportunidades de mostrar os
seus talentos, divulgando sua arte, e proporcionando música boa de vários
gêneros para a população, numa noite agradável e aconchegante para os
espectadores e com toda a segurança e cuidado necessários.
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Atuação cultural:
A nossa empresa atua no ramo musical cultural em Guaratuba desde o
ano de 2001. O nosso projeto foi desenvolvido com conhecimento técnico
e experiência que detemos neste ramo, e pela convivência que temos com

artistas locais, pela diversidade e confiança na sua arte. Temos convicção
que proporcionaremos um belo espetáculo para os espectadores, aberto
ao público seguindo todas as normas de segurança.

Cronograma de Execução:
A estratégia de atuação será desdobrada em ações que aconteceram em

ordem cronológica, conforme a seguir:
L. Divulgação por carro de som, rádio local e mídias sociais;
2. Contratação dos artistas e instrumentistas locais;

3. Montagem do palco e estrutura de som, luz e painel de led;
4. Atuação dos artistas e instrumentistas locais com diversidades de

gêneros

m

usicais,

a

bril ha nta ndo o espetáculo.

Diretrizes do Projeto:

Titulo do Evento: Uma Noite Musical com Artistas Guaratubanos.
Estrutura do Evento: Palco, iluminação, equipamentos de som, painel de
led e instrumentos dos artistas e instrumentistas.
Número de pessoas envolvidas: 50 pessoas.
Responsabilidades técnicas: Anderson de Souza pela montagem de palco,

iluminação, equipamentos de som, painel de led e demais necessidades;
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Santos Marques: produtor artístico, responsável por toda parte referente
aos músicos e artistas, "roadie" e apresentador do evento.
Local do evento: Centro de eventos do município.

Data provável do evento: 10 de Janeiro de 202L.
Duração do evento: 2 (duas) horas.
Público alvo: a população guaratubana.

Produção artística:
Produção de imagem:
Filmagem e transmissão Live

lnstrumentos:

vtolÃo, BAlxo, BATERIÀ PERCUSSÃO,

TECLADO E GAlrA.

Cantores e bandas:
CANTORES JAIRTON JUNIOR E DAVID BRIAND, E BANDAS QUINTAL DO

SAMBA, BIG ONKEL E BANDA GOSPEL.

Quantidade de profissionais envolvidos:
Divulgação sorona e Flay:04 pessoas.
Filmagem da Live: 03 pessoas.

Montagem/ desmontagem do palco e tenda: 06 pessoas.
Montagem do painel de led:03 pessoas.
Montagem dos equipamentos de som e iluminação: 06 pessoas.
Produção artística e locução: 02 pessoas.
Participação instrumental: 05 pessoas.

Cantores:02 pessoas.
Componentes de bandas: 19 Pessoas.
Total de participantes: 50 pessoas.
03
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- Sonorização:

(-

- 12 Line Array 2X10 ProSound
- 12 SubGraves 58850
- 02 Side 2X2
- 06 Monitores ProSound
- 01 Sub Retorno de Bateria
- 01 P.A. e monitor (Mesa digitalx32)
- 02 Processador DBX
- 02 Equalizador 31 Bandas DBX
- 01 Multicabo 50m 4Ovias
- 08 un Microfones modelo Sm 57
- 06 un Microfones modelo Sm 58
- 04 un Microfones modelo beta 52
- 04 un Microfones AKG Ps
- 04 un Microfones beta
- 01 Kit Bateria
- 02 Microfones Sem Fio Shure
- 08 Direc{ Box
- 20 Pedestais
Cabos e conexões para ligartodo o sistema

- lluminação

- 08 Par 64 Refletores 500/1000w fl20v
- 02 MiniBrut
- 04 Refletores Elipsoidais de 26 a 90|âmpadas
- 08 Refletores 1000w fr20v
- 02 Strobos 1500DMX
- 30 Led par3w
- 10 Beam 200
- 01 Mesa controladora DMXAvolite
- 01 Rack digital4O00dcanal - 02 máquina de fumaça 2000
- 01 Main Power
- Estrutura: 60 Metros de Estrutura Q30
- 02 Técnico de Som
- 01 Técnico de Luz
- 01 Técnico de Monitor

04
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- Back Line:

(^'

- 01 Bateria Acústica com:
- 01 Bumbo 18 polegadas com pele Hidráulica e pele de resposta
- 01 Ton 13 Polegadas com pele Hidráulica
- 01 Ton 14 polegadas com pele Hidráulica
- 01 Surdo 16 Polegadas com pele Hidráulica
- 01 Estante de Pratos
- 04 Praticáveis
- 01 Cubo de Baixo Meteoro
- 01 Cubo de Guitana Meteoro

-Painel de Led Resolução P3
ïamanho:4X2

-Tenda e Palco:
Tamanho 1OXG

Gratuidade do evento:
O evento musical e cultural será gratuito, para que a população possa

t_

desfrutar de uma noite agradável sem nenhum custo, seguindo as normas
de segurança.

Plano de divulgação do evento musical e cultural:
Será feito divulgação com carro de som pela cidade e pela rádio local,

chegando a população por meio de áudio e mídias sociais como facebook,
instagram e com divulgações de "Flays" pela cidade.
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Orçamento do evento
- Gachê dos

instrumentistas:

lnstrumentos

Aúistas

Violão
Baixo
Bateria
Percussão
Teclado/Gaita

Juniel
Sandro
Joey Bida
Júlio Daleffe
Thalisson André

Total dos cachês

Valor cachê
R$ 200,0CI
R$ 200,00
R$ 400,00
R$ 400.00
R$ 400,00

R$ 1,600.00

- Cachê dos cantores e bandas:

Artistas

Gênero musical

Valor cachê

Jairton Junior
David Briand
Quintaldo Samba
Big Onkel
Banda Gospel

Sertanejo
Reggae
Pagode
Pop Rock
Gospel

R$ 400,00
R$ 400,00
R$ 1,200.00
R$ 1,200.00
R$ 1,000.00

Total dos cachês:

R$ 4,200.00

- Custos da produção:

descrição

atuação

Valor custos

Produtor aÉístico
Locutor
Producão video
Sonorizacão e lluminacão
Painelde led
Palco e tenda

Responsabilidade artística
Apresentação
Filmagem, transmissão live
Local do evento
Local do evento
Local do evento

R$1,500.00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 14,000.00
R$ 4,000.00
R$ 8,500.00

Total dos custos da produção

R$ 28,800.00

ïotal do o

R$ 34

0

lmporta o presente oçamento em R$ 34,600.00 (trinta e quatro mile seiscentos reais)
E por ser esta declaração verdadeira, essino e dou fé.
Guaratuba 21 de Dezembro de2O2O.

DAVID"\"
DE SOUZA
CPF: 357.802.589-53
RG: 2í6,4i180-SSP-PR
RESPONSAVEL PELO PROJETO
06

@

P'ro5()lr

Experiência anterior
Evento: Culto Drive ln produzido para lgreia Paz Church e Videira
Data do evento: 3 de maio de 2020
Local do evento: Centro de eventos do município

Participantes: Banda gospel da igreja
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Contrapartidas para o município

-

A produção artística do projeto musical Festival Drive Thru "uma noite
musical com artistas guaratubanos", será transmitida e filmada ao vivo,
para os participantes na modalidade Drive Thru.

o espetáculo também será transmitido pelas plataformas digitais,

na

modalidade Live, atingindo também o publico em casa; o evento será
gratuito para os espectadores.
A propriedade da produção artística será repassada como contrapartida
para o município.
Nossa empresa disponibilizará 20 ( vinte ) horas de trio elétrico para a
realização de futuros eventos culturais pelo município, sem cobrança de

ingressos, também como contrapartida

.

E por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé
Guaratuba 21 de Dezembro de 2O2O.

DAVID DE SOUZA
CPF: 357.802.589-53
RG: 2í64Iì80-SSP-PR
RESPONSAVEL PELO PROJETO
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TERMO DE CESSÃO OT DIREITOS AUTORAIS

Guaratuba ME, proponente do Projeto musical UMA NOITE MUSICAL
coM ARTlsrAs GUARATUBANOS, inscrito no Edital ne 0o4/2a20 - GUARATUBA
CULTURAL- MÚSICA, venho por meio desta declaração, para todos os fins CEDER o
David de Souza

(ì

-

direito do autor e o direito de imagem para o uso do vídeo autoral próprio
apresentado, pelo prazo de 01{um) ano para uso exclusivo do Município de
Guaratuba-PR através da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, a partir da
aprovação do projeto.

E

por ser esta declaração verdadeira, assino e dou fé.

Guaratuba,2l de Dezembro de 2020

David de
CN PJ

: 04.24L.596 | OOO1-7 2

CPF: 357.802.589-53

E,

Portfólio da empresa
A empresa David de Souza Guaratuba ME - Pro Som possui ampla experiência de

eventos sejam, corporativos, sociais, cu lturais, aniversários, casamentos
confraternizações, festa de 15 anos, reuniões, convenções, debutantes, coquetéis,
festas residenciais, bordas, empresariais, shows nacionais entre outros; locação de
som, iluminação, luz cênica, painel de Led, estruturas metálicas Box Truss, Djs
Profissionais.
Pro Som leva seu trabalho a sério, sempre investindo e atualizando os melhores

equipamentos de som, luz, estruturas e demais do ramo, para que os seus eventos
sejam inesquecíveis pela qualidade.
A Pro Som iniciou suas atividades em 1993, atuando na área de sonorização de
pequenos eventos e divulgação, com foco principal na cidade de Guaratuba - PR; com
a expansão do mercado a cidade começou a receber novos e maiores eventos, e a
empresa também evoluiu tecnicamente, sempre investindo na aquisição de tecnologia
e preparação de técnicos qualificados.

Atualmente, a Pró Som se destaca como empresa prestadora de serviços na área de
sonorização, iluminação, locação de palco e trio elétrico com atuação nos estados do
Paraná e Santa Catarina, a Pro Som graças a visão e versatilidade tem contribuído para
o sucesso de vários eventos em cidades litorâneas.
Divulgação do Nosso Trabalho:
Revistas, Jornais, Flay, Live
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Eventos para o município:
Encenação da Paixão de Cristo
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Natal Guaratuba: Apresentações e Orquestras
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná

CIIECAGEM dos documentos a serem apresentados pelos proponentes
EDITAL tUÚSIce - Módulo Música Festival "Drive Thru"
Proponente
Protocolo Administrativo no.
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Enigêncla do Edltal

Sim Náo

1. Projeto Cultural devidamente preenchido
conforme Anexo V
2
salvo comunidades tradicionais

3. Comprova atividade anterior correlata
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
AIìIALISE dos PROJETOS conforme Criterlos do Edital
EDITAL tUÚSfc* - Módulo Música Festival 'oDrive Thru"

ç {ov z/> 6 oac+fu iA

Proponen te: -D* u ,-O 0
Protocolo Administrativo n".

/+5q 8 /2o2o.

CRITERIO

NOTA

1. COT{TEÚDO

Obsenração

E COERÊNCIA

Relevância artística/cultural,
Planejamento, estratégia

de ação e

Fundamentaçáo,
cronograma de

Lp

execuÇão.

2. VTABTLTDADE QUANTO A EXE|CüçÃO
Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físicofinanceira; relação de custolbenefício; compatibilidade
entre os objetivos, a estratégia de realização e de
difusão, público alvo e resultado final previsto no

3o

projeto.

g. euAr,lrrcaçÃo Dos pRoFrssrorArs

Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Ate 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postoy 30 pontos.
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CNTIÉRTOS PARA JULGAMINTO CONfOTME EDITAL

Critério
a). Conteúdo e coerência

Descrição

Pontuação

Módulo VÍdeo-Aula ou Apresentaçâo - Pertinência do conteúdo com a área de atuação
e o aspecto culturalevidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru"
- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e

De 00 a 40 Pontos

cronograma de execução
b). Viabilidade quanto a sua

Execução

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado
está de acordo com as especificaçÕes técnicas do edital.
Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
. Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relaçâo de
custo/benefício; compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realizaçáo e de
difusáo, público alvo e resultado final previsto no projeto.

c). Qualificaçáo de
profissionais envolvidos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação e
Módulo Música'nLive" Gultural: - Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Música Festival "Drive Thru
Postos de Trabalho relacionados:
a). Ate 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De 00 a 30 Pontos

De 00 a 30 Pontos

f

Município de Guaratuba
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Estado do Paraná

AUALISE dos PROüETOS conforme Criterlos do Edital
EDTTAL ruúsrce - Módulo Música Festival "Drive Thru"

Sov zA

Proponente
Protocolo Administrativo n"
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CRITERIO

ITOTA

Obsenração

1. CONTEÚDO E COERÊNCIA

Relevância artística/cultural,
Planejamento, estratégia

de açâo e

Fundamentação,
cronograma de

execução.

2. VTABILTDADE QUAI{TO A
Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físicofinanceira; relação de custo/benefício; compatibilÍdade
entre os objetivos, a estratégia de realização e de
difusão, público alvo e resultado fïnal previsto no
3.
DOS PROFISSIONAIS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 1O postos: 30 pontos
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CNT:rÉNTOS PARA JULGAMENTO CONfOTME EDITAL

Critério
a). Conteúdo e coerência

b). Viabilidade quanto a sua

Execução

Descrição
Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação - Pertinência do conteúdo com a âreade atuação
e o aspecto culturalevidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru"
- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e
cronograma de execução
MÓdulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificaçâo se o formato do vídeo apresentado
está de acordo com as especificações técnicas do edital.
Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e fisico-financeira; relação de
custo/benefício; compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realização e de
difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.

c). Qualificação de
profissionais envolvidos

Pontuação

Módulo Video-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Live" Gultural: - ïempo de atuaçâo na área
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Música Festival "Drive Thru
Postos de Trabalho relacionados:
a). Ate 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De 00 a 40 Pontos

De 00 a 30 Pontos

De 00 a 30 Pontos

ì

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALIST dos PROJETOS eonforme Criterios do Edital
EDTTAL músrcn - Módulo Música Festival "Drive Thru"

ll
Proponente
Protocolo Administrativo n".
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CRITERIO

IìÍOTA

1. CONTEÚDO e coTRÊIì[cIA

Relevância aúística/cultural,
Planejamento, estratégia
execução.

de açâo e

Fundamentação,
cronograma de

2. VTABTLTDADE QUANTO A EXBCUçÃO
Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físicofinanceira; relação de custo/benefício; compatibilidade
entre os objetivos, a estratégia de realizaçâo e de
difusão, público alvo e resultado final previsto no

a

projeto.

g. euALrFIcAçÃo Dos pRorrssrol{Ars

Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CNTTÉNTOS PARA JULGAMEIITO

Critério
a). Conteúdo e coerência

conforme EDITAL

Descrição

Pontuação

Módulo Video-Aula ou Apresentação - Pertinência do conteúdo com aâreade atuação
e o aspecto cultural evidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
Módulo Música "Live" Cultural e
Módulo Música Festival "Drive Thrun'
- Relevância artística/cultural, Fundamentaçâo, Planejamento, estratégia de ação e

De 00 a 40 Pontos

cronograma de execução
b). Viabilidade quanto a sua

Execução

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado
está de acordo com as especificações técnicas do edital.
Módulo Música o'Live" Cultural e
Módulo Música Festival "Drive Thru

- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de
custo/benefício; compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realização e de
difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.
c). Qualificação de
profissionais envolvidos

Módulo VÍdeo-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Live" Cultural: - Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Música Festival "Drive Thru
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De 00 a 30 Pontos

De 00 a 30 Pontos

a

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PROJETOS conforme Criterlos do Edital
EDITAL nnúsrca - Móduto M úsica Festival "Drive Thru"
Proponente:
Protocolo Administrativo n".
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CRITERIO

NOTA

1. COI{TEÚDO

E COERÊNCIA
artística/cultural,
Fundamentação,
Planejamento, estratégia de açâo e cronograma de
execução.

Relevância

2. VIABILIDADT QUANTO A
Exequibilídade proposta, viabilidade técnica e físicofinanceira; relação de custo/benefício; compatibilidade
entre os objetivos, a estratégia de realização e de
difusão, público alvo e resultado final previsto no
eto
3.
DOS PROFISSIOITAIS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 1O postos: 3O pontos.
. NOTA FIIYAL
Avaliador

Data:LL/
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CNTTÉNTOS PARA JULGAMENTO CONfOTMC EDITAL

Critério
a). Conteúdo e coerência

Descrição

Pontuação

Módulo VÍdeo-Aula ou Apresentação - Pertinência do conteúdo com a âreade atuação
e o aspecto culluralevidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru"
- Relevância artísticalcultural, Fundamentaçâo, Planejamento, estratégia de ação e

De 00 a 40 Pontos

cronograma de execução
b). Viabilidade quanto a sua

Execução

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentaçâo: - Verificação se o formato do vídeo apresentado
está de acordo com as especificações técnicas do edital.
Módulo Música "Live" Gulturale
Módulo Música Festival "Drive Thru
. Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de
custolbenefício; compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realização e de
difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.

c). Qualificaçâo de
profissìonais envolvidos

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Liveo'Cultural: - Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Música Festival "Drive Thru
Postos de Trabalho relacionados:
a). Ate 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De 00 a 30 Pontos

De 00 a 30 Pontos

a
Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PROJETOS conforme Criterlos do Editat
pOrfer, nrÚsfca - Módulo Música Festival ,,Drive Thru',

)p

U
2020

Proponente:
Protocolo Administrativo n"

CRITTRIO

NOTA 19b5eryação

1.
Relevância
Planejamento,

e
artística/cultural,
estratégia de ação

e

Fundamentação,
cronograma de

\o

2. VIABILIDADE QUANTO A

Exequ ibilidade proposta, viabilidade técnica e físicofinanceira; relação de custo/benefício; compatibilidade
entre os objetivos, a estratégia de realização e de
difusão, público alvo e resultado final previsto no

3.
DOS PROFISSIOIìÍAIS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 2O pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CRTjrÉNTOS PARA JULGAMTNTO CONfOTME

Criüério
a). Conteúdo e coerência

TDI?AL

Descrição

Pontuação

Módulo Video-Aula ou Apresentação - Pertinência do conteúdo com a área de atuação
e o aspecto culturalevidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
Módulo Música "Live" Cultural e
Módulo Música Festival "Drive Thru,,
- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e

De 00 a 40 Pontos

cronograma de execuçáo
b). Viabilidade quanto a sua

Execução

Módulo Vídeo-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado
está de acordo com as especificações técnicas do edital.
Módulo lìllúsica "Live" Cultural e
Módulo lllúsica Festival "Drive Thru
Exeq uibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-fina ncet ra; relaçâo de
custo/benefício; compatibil idade e ntre os objetivos, a estratégia d e real izaçáo e de

De 00 a 30 Pontos

difusão público alvo e resultado final p revisto no projeto.

c). Qualificaçáo de
profissionais envolvidos

Módulo VÍdeo-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Liven'Gultural: - Tempo de atuação na área
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Música Festival "Drive Thru
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De 00 a 30 Pontos

ì

Município de Guaratuba
Estado do Paraná
ANALISE dos PROJEfOS conforme Criterlos do Edital
EDITAL ilIÚsIcA - Módulo Música Festival *Drive Thru,,
Proponente
Protocolo Administrativo n"
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CRITERIO

1. coNTpÚpo

NOTA
e

Fundamentação,
cronograma de

qc

2. VTABTLTDADE QUANTO A HKECUçÃO
Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físicofinanceira; relação de custo/benefÍcio; compatibilidade
entre os objetivos, a estratégia de realização e de
difusão, público alvo e resultado final previsto no

T

Relevância artística/cultural,
Planejamento, estratégía

de açâo e

execuçâo.

projeto.

3. QUALIFICAç^ã,O DOS PROFISSIONAIS
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos.
c). Acima de 10 postos: 30 pontos
. ISOTA FIIìIAL

ìtL

^l)

Obserrração

ì
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Município de Guaratuba
Estado do Paraná
CNTTÉNTOS PARA JULGAMEITTO

Gritério
a). Conteúdo e coerência

conforme EDITAL

Descrição

Pontuação

Módulo Video-Aula ou Apresentação - Pertinência do conteúdo com a área de atuação
e o aspecto culturalevidenciado, bem como a qualidade do vídeo apresentado.
Módulo Música "Live" Culturale
Módulo Música Festival "Drive Thru"
- Relevância artística/cultural, Fundamentação, Planejamento, estratégia de ação e

De 00 a 40 Pontos

cronograma de execução
b). Viabilidade quanto a sua
Execução

Módulo Video-Aula ou Apresentação: - Verificação se o formato do vídeo apresentado
está de acordo com as especificações técnicas do edital.
Módulo Música "Live" Gultural e
Módulo Música Festival "Drive Thru
- Exequibilidade proposta, viabilidade técnica e físico-financeira; relação de
custolbenefício; compatibilidade entre os objetivos, a estratégia de realizaçâo e de
difusão, público alvo e resultado final previsto no projeto.

c). Qualificaçâo de
profissionais envolvidos

Módulo VÍdeo-Aula ou Apresentação e
Módulo Música "Liven' Cultural: - Tempo de atuação na área:
a). Até 02 anos: 10 pontos.
b). Até 10 anos: 20 pontos.
c). Acima de 10 anos: 30 pontos.
Módulo Música Festival "Drive Thru
Postos de Trabalho relacionados:
a). Até 05 postos: 10 pontos.
b). Até 10 postos: 20 pontos,
c). Acima de 10 postos: 30 pontos.

De 00 a 30 Pontos

De 00 a 30 Pontos

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
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