
 

AGENDA VIRADA 
CULTURAL 

03.12 A 09.12 
 

Em tempos de isolamento social, as atividades culturais são deslocadas para outro 
lugar. Este lugar é o “espaço virtual”. Esta agenda traz o que está sendo produzido e 
disponibilizado por artistas e grupos. Como uma “Virada Cultural” disponível o 
tempo todo. 
A Secretaria Municipal de Cultura, os Conselhos Municipais de Política Cultural, e do 
Patrimônio Cultural, o Comitê Municipal de Economia Criativa, o SEBRAE e o APL do 
Audiovisual, buscam incentivar o registro de atividades culturais na Plataforma 
Londrina Cultura para que tenhamos um respiro neste tempo. 
A programação listada e disponibilizada é o resultado da pesquisa em diversos canais 
online. Ela traz variedade e pluralidade de linguagens culturais. As atividades, 
voltadas para o público infantil, estão sinalizadas informando esta indicação. Todas 
as demais, sem sinalização, são destinadas ao público adulto, bem como as 
atividades presenciais. 

 

 
 
 

Canal da Vovó Fofuxa 
 

Eloiza Torres, professora, artista e contadora de histórias, 
traz a Vovó Fofuxa para narrar seus contos, além de 
receitas e brincadeiras de forma lúdica. As histórias vão 
das clássicas até as de Geografia. Nesta semana, confira 
o vídeo inédito: “Vovó Fofuxa apresenta o livro: ‘O poder 
da Ação’, e conta uma história da Dorinha”. 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2615 

 
 

 
 

 
 
 

Editais de Credenciamento (Lei Aldir Blanc) 
Programa “Londrina: Cultura faz História” 

 

Estão abertas as inscrições para os editais de 
credenciamento no programa “Londrina: Cultura faz 
História” da Secretaria Municipal de Cultura. O programa 
disponibiliza recursos por meio da Lei Aldir Blanc. 
Juntamente  com  a  inscrição  os  requerentes  deverão 
enviar um link contendo um vídeo versando sobre sua 
história, memórias, saberes e fazeres da cultura. Para 
realizar  sua  inscrição  é  necessário  estar  cadastrado  na 
Plataforma Londrina Cultura. Para acessar os editais, clique 
nos links abaixo: 

 
Edital 005/2020 

Credenciamento de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(inscrições até 07.12, às 18h) 
 

Edital 006/2020 

Credenciamento de Coletivos Culturais 

(inscrições até 07.12, às 18h) 
 
 

Para mais informações: 

https://www.londrina.pr.gov.br/lei-aldir-blanc 
 

Em caso de dúvidas: 

lei.aldirblanc@londrina.pr.gov.br 
(43) 3371-6607 – Secretaria Municipal de Cultura de Londrina 

 
 

 

Cadastramento na Plataforma Londrina Cultura  
Lei Aldir Blanc 

 

A Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc prevê o apoio à 
área da cultura. Para ter acesso aos benefícios é necessário 
o cadastro na Plataforma Londrina Cultura. Ressaltamos 
que o cadastramento não garante o recebimento de 
recursos, mas é preciso estar cadastrado para ter acesso 
aos editais de fomento. 

 
Link da Plataforma Londrina Cultura: 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/ 

 
Vídeos Tutoriais de Cadastro na Plataforma: 

http://www.londrina.pr.gov.br/plataforma-londrina-cultura 
 

Manual da Plataforma Londrina Cultura: 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/assets/pdf/Manual.pdf 

 
Em caso de dúvidas: 

(43) 3371-6607 - Secretaria Municipal de Cultura de Londrina 
 
 

 
Inscrições para empréstimo de equipamentos de 

audiovisual do NPD Londrina 

 
Estão abertas as inscrições para solicitações de empréstimo 
e utilização de equipamentos de captação de imagem, som 
e edição do Núcleo de Produção Digital de Londrina (NPD 
Londrina). O Regulamento e a descrição dos equipamentos 
estão disponíveis no Portal da Prefeitura de Londrina e 
Plataforma Londrina Cultura. 
 
Período: até 31.12.2021 
Inscrições: sesiculturalondrina@sistemafiep.org.br 
Preço: Gratuito 
Classificação: 18 anos 
 

Informações: 

http://www.londrina.pr.gov.br/nucleo-producao-digital-
londrina-sec-cultura 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2318 
 

 
 

 

DESTAQUES 
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Memórias – Uma Reinvenção da Cidade Jardim 

 
Projeto “Memórias – uma reinvenção da cidade jardim” 
apresenta iluminação cênica e espetáculo de vídeo mapping 
em prédios históricos de Londrina. As exibições tem como 
objetivo comemorar o aniversário da cidade, além de 
despertar uma nova perspectiva sobre as referências 
afetivas desses prédios. Cada fachada irá receber um 
tratamento especial de luz. Confira a programação: 
 

Período: de 14.11 a 13.12, às 19h 

 
Biblioteca Pública Municipal 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2778 
 

Museu de Arte de Londrina 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2780 

 
Secretaria Municipal de Cultura 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2781 
 

Cine Teatro Ouro Verde 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2782/ 

 
 
 

Oficina de Guirlanda 

 
Oficina na Biblioteca do Sesc Cadeião: como fazer e criar 
uma Guirlanda de Papel. Vagas limitadas, com inscrições 
antecipadas: 3572-7700 / 3572-7701 / 3572-7719 
 
Data: 03.12, às 15h 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: Doação de 1 brinquedo para a Campanha do Brinquedo 
Classificação Etária: 14 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2814 

 

 

 
Ler & Brincar: Contações de histórias 

e oficinas para crianças 

 
Contações de histórias e oficinas para crianças, no Sesc 
Cadeião. Vagas limitadas, com inscrições antecipadas: 
3572-7700 / 3572-7701 / 3572-7719 
 
Programação: 

 
Dia 05.12, às 15h: Contação de histórias e oficina. Para que as 
crianças produzam o enfeite da Árvore de Natal. 
 
Dia 12.12, às 15h: Contação de histórias e oficina. As crianças 
poderão criar a Rena de Natal. 
 
Dia 19.12, às 15h: Contação de histórias e oficina. As crianças 
poderão confeccionar um porta-recado/imã de geladeira. 

 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: Doação de 1 brinquedo para a Campanha do Brinquedo 
Classificação Etária: a partir de 5 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2815 

 

 

 
CineClube Literário no Cadeião: A arte e seu enleio 

 
A programação de dezembro resgata a temática da Mostra 
“A arte e seu enleio”, com o objetivo de refletir sobre o que 
envolve a criação artística e o papel social da arte. A 
próxima exibição  será  o  filme  “A  Hora  da  Estrela” (Brasil, 
96 min.): Macabéa é uma imigrante nordestina, que vive em 
São Paulo. Um dia ela conhece Olímpico, um operário 
metalúrgico com quem inicia namoro. 
 
Data: 08.12, às 19h 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: Gratuito 
Classificação Etária: 16 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2816 

 
 
 

Oficina de Produção e Edição de Vídeos 

 
Estão abertas as inscrições para a Oficina de Produção e 
Edição de vídeos, no Sesc Cadeião Cultural. A Oficina 
abordará conhecimentos básicos de ferramentas e 
aplicativos para edição de vídeos, além de alguns processos 
da linguagem audiovisual. Ideal para quem quer aprender a 
transpor ideias: videomakers, youtubers, profissionais, 
professores e alunos. 
Inscrições: 3572-7700 / 3572-7701 
 
Datas: 05.12 e 12.12, às 09h 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: R$30,00 (Trabalhadores do Comércio e Dependentes) 

R$54,00 (Público em Geral) 
Classificação Etária: 14 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2821 

 
 
 

Oficina de Criação de Animes 

 
A Oficina de criação de animes ensinará os participantes a 
desenhar seus próprios personagens e as cenas com o 
estilo de anime. 
 
Data: 05.12, às 14h 
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: : R$10,00 (Trabalhadores do Comércio e Dependentes) 

R$18,00 (Público em Geral) 
Classificação Etária: 10 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2820 

 
 

 

ATIVIDADES PRESENCIAIS 
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IXª Mostra de Música de Câmara  

 
IXª Mostra de Música de Câmara, em formato digital. Além 
de concertos com músicos de renome, gravados 
especialmente para a Mostra, a programação conta com 
workshops, bate-papos e novos espaços digitais. 
 

Programação: 
 

Dia 03.12 

10h - Espaço Acadêmico - Workshop com a violinista Moara 

Pessatti. 

12h - Espaço Jovens Talentos - Amanda Fraga (violão) 

apresenta Prelúdio nº 3, de Villa-Lobos. 

16h - Concerto para Crianças - “O mundo mágico das Cantigas 

de Rodas” - Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina”. 

19h - Espaço Nosso Perfil - Orquestra de Câmara “Solistas de 

Londrina” no 25º Festival de Música de Londrina interpreta Suite 

“Holberg”. 

 

Dia 04.12 

10h - Espaço Compositores Brasileiros - Apresentação do CD 

Retratos Brasileiros. 

12h - Espaço Solo - O universo de Radamés Gnattali - Kalon 

Guitar Duo - Natanael Fonseca e Márcio Gouvea. 

16h - Espaço Acadêmico - Violista Natanael Fonseca vai dividir 

as suas experiências comentando o tema “Como tornar o estudo 

efetivo”. 

19h - Concerto - Série Música Brasileira com Orquestra de 

Câmara “Solistas de Londrina”, Diretor Artístico e Regente 

Evgueni Ratchev. 

 

Dia 05.12 

10h - Workshop com Jairo Chaves e Natanael Fonseca - 

violistas da Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina”. 

16h - Espaço Retratos Sonoros - W. A. Mozart  - Divertimento 

nº 1 em Sol Maior, (KV) 136. 

19h - Concerto - Série Do Erudito ao Popular - Recital do 

Quaternaglia Guitar Quartet, com obras da Renascença inglesa 

até Gismonti. 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2840 
 
 
 

Clube de Leitura Cadeião Online: 
Desonra, de J. M. Coetzee 

 

Debates sobre a obra “Desonra”, do vencedor do prêmio 
Nobel, J. M. Coetzee. O livro conta a história de um 
professor de literatura que é expulso da universidade após 
ter um caso com uma aluna. O romance investiga as 
relações culturais e sociais da África do Sul pós-Apartheid. 
 

Período: toda quinta-feira, de 03.12 a 17.12, às 10h 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2817 
 

 
 

Uma pausa para um café 
 

No mês de dezembro, o Núcleo Ás de Paus inicia uma série 
de atividades online que compõem a programação do 
projeto “Uma pausa para um café”. 
 
Programação: 

 
Dia 08.12, às 19h: Live interativa do espetáculo Donantônia. 
Dia 09.12, às 19h: Bate-papo com a atriz Raquel Rollo, Trupe 
Olho da Rua (Santos/SP) 
Dia 15.12, às 19h: Live interativa do espetáculo Donantônia. 
Dia 21.12, às 19h: Live interativa do espetáculo Donantônia. 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2838 
 

 
 

Show ao vivo com Silvia Borba, Marcos Santos e 
André Vercelino -  Cultura em resistência: 

programação online da Vila Cultural Canto do MARL 
 

Celebrando mais um ano de resistência e para encerrar as 
atividades deste ano, a Vila Cultural Canto do MARL traz o 
show ao vivo (live) com Silva Borba, Marcos Santos no 
violão e André Vercelino na percussão. 
 
 

Data: 08.12, às 21h 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2834 
 

 
 

Vozes Anoitecidas 
Processo Criativo 

 
Série documental sobre o processo criativo de montagem 
do espetáculo "Vozes Anoitecidas", de Roberto Sales, a 
partir da obra de Mia Couto. 
 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2835 
 

 
 

ATIVIDADES ONLINE 
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Festival Flapt! - Encerramento do 
Projeto Livros, Jogos e Saberes V 

 

Por meio do Projeto “Livros, Jogos e Saberes V”, a Vila 
Cultural Flapt! promove a 5ª Edição do “Festival Flapt”. As 
atividades serão transmitidas totalmente online pelas mídias 
digitais da Flapt!. 
 
Programação: 

 
Mostra Corpo, Música e Movimento 
03.12, às 20h - Sarau Virtual 
04.12, às 20h - Túnel do Tempo 
05.12, às 19h - A Volta Que o Mundo Deu 
05.12, às 19h - Forró Currulepe 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2813 

 

 

 
Londrina Sonora 

Exposição inédita multissensorial online 
Passeio auditivo através de imagens de Londrina nos 

anos 30 
 

Londrina, década de 30. Relembre quais eram os sons que 
permeavam a escuta dos nossos povos originários e das 
pessoas que aqui chegavam. O projeto Londrina Sonora 
traz para o público uma exposição online e multissensorial, 
com a proposta de que o espectador faça um passeio 
auditivo  através  de  fotografias  tiradas  em  Londrina  nos 
anos 30. 
 

Período: de 27.11.20 a 31.05.21 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2825 
 
 
 

ARTE DA PALAVRA SESC: O universo das histórias 
africanas, com Keydson Costa 

 

Oficina “O universo das histórias africanas”: reflexões sobre 
quais histórias representam a cultura negra e africana, como 
trabalhar esse universo imaginário em casa, nas escolas e 
demais espaços de maneira poética, divertida e com 
repertório de histórias, memórias e símbolos, que trazem 
adequadamente o conteúdo do universo africano. 
 

Período: de 30.11 a 04.12, às 18:00 
pela Plataforma Microsoft Teams 

 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2745 
 

 
 

Avós do Brasil 
 

Podcast que traz e comenta notícias boas, trazendo em 
áudio, um carinho na alma que só uma avó (ou quem faz 
esse papel pra você) pode trazer. Produção: Vila Triolé 
Cultural e Palhaça Adelaide. Confira o novo episódio 
disponibilizado esta semana: “Especial Dona Marilene” 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2560 
 
 

 
 
 
 
 

Conhecer o Museu por Dentro - Série Acervos 
 
O Museu Histórico de Londrina disponibiliza virtualmente 
informações e imagens de seu acervo. Neste período, você 
pode conferir as seguintes séries no link abaixo: 
 
 

https://cutt.ly/wf3f7Uv 
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Vídeos em homenagem aos 50 anos do Museu 
Histórico de Londrina  

 

Vídeos tematizados, com depoimentos e homenagens, para 
comemorar meio século do Museu Histórico de Londrina 
Padre Carlos Weiss. 
 

Cartão Postal, com Imagens do Acervo da BIOPAR 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2794/ 
 

Cartão Postal, com imagens de um Teodolito 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2795/ 
 

Projeto Londrina Prateada 
Digitalização de negativos doados pela CODEL, 

com recursos do PROMIC 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2796/ 

 
Cartão Postal, com imagens de peças utilizadas na 

produção de fotografias analógicas 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2797/ 
 

Homenagem ASAM (Associação dos Amigos do Museu 
Histórico de Londrina) 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2798/ 
 

Autoridades felicitam o Museu Histórico de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2799/ 
 

Depoimento da Profª Drª Viviane Bagio Furtoso 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2800/ 
 

Vídeo em homenagem aos diretores e diretoras que 
passaram pelo Museu Histórico de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2801/ 
 

Depoimento do escritor e jornalista Nilson Monteiro 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2802/ 
 

Depoimento do Prof. Rogério Ivano 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2803/ 
 

Homenagem ao Museu Histórico, feita pela poeta 
Flávia Quintanilha 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2804/ 
 

Felicitações do Prof. Dr. Décio Sabbatini, aos 50 anos 
do Museu 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2805/ 
 

Vídeo de Homenagem da Orquestra de Câmara 
Solistas de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2806/ 
 

Depoimento da primeira funcionária do Museu 
Histórico de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2807/ 
 

Depoimento de Neuza Urquiza, que acompanhou a 
fundação do Museu Histórico 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2808/ 
 

Vídeo com o início do Museu Histórico nos porões do 
Colégio Hugo Simas 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2809/ 
 

Homenagem ao Prof. Jorge Cernev, um dos 
fundadores do Museu Histórico 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2810/ 
 

Homenagem aos funcionários que fizeram parte dos 50 
anos do Museu Histórico 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2811/ 
 

Cartão Postal, com objetos pertencentes à Coleção 
Família Matsubara 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2826 
 
 

 
 
 

 
 

Saber Museu 
 

O programa “Saber Museu” oferece seis cursos gratuitos na 
modalidade EAD. Alguns já estão com inscrições abertas, 
outros ainda vão abrir. 
 
 

https://sabermuseu.museus.gov.br/ 
 

 
 

Concepção de projetos audiovisuais e fontes de 
financiamento 

 

O curso destina-se aos agentes regulados que gerenciam 
projetos audiovisuais com financiamento de recursos. 
 
CONTEUDISTA: Ancine 
CERTIFICADOR: Enap 
CARGA HORÁRIA: 20h 
 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/248 
 

 

 
 

“Na Plataforma Londrina Cultura e pelo app “Londrina Cultura” 
(Android) você também pode acessar diversos conteúdos 
referentes à produção cultural local, como: curtas-metragens, 
canais de grupos culturais e de artistas, álbuns musicais, 
páginas sobre espaços culturais, entre outros. Clique aqui ou 
acesse o QR Code abaixo: 
 

 

 

OPORTUNIDADES 
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