
RELATÓRIO DE FINALIZAÇÃO  

DO PROJETO 

ESPAÇO MUSICAL GATO NA TUBA 

PRONAC 127964 Lei Rouanet 
Associação Beneficente São Roque  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRINCIPAIS: 
 
OFICINAS DE MÚSICA:  

 

 Manutenção da Oficina de Canto Coral, através do Coro Gato na Tuba, com participa-

ção de 55 crianças da comunidade do Guarituba, em Piraquara. 

 A Oficina de Linguagem Musical formou 12 crianças neste curso de um ano, que estão 

aptos a participação na Orquestra Gato na Tuba em 2014. 

 A Oficina de Cordas teve participação de 9 alunos, sendo que dois deles além do 

aprendizado do violino também iniciaram seus estudo de piano, todos com excelen-

tes resultados. 

 

APRESENTAÇÕES MUSICAIS:  

 

Foram realizadas várias apresentações com o Coro, resultado de montagens feitas nas ofi-

cinas. Houveram modificações de agenda e algumas apresentações ainda serão feitas, con-

forme  demonstrado abaixo:  

 

 A primeira apresentação ocorreu no dia 18 de agosto de 2013, em um Concerto no 

evento anual de mostra de trabalhos dos projetos da filial no Guarituba, o chamado 

“Artes da São Roque”. Foram 40 minutos de repertório de canções compostas por 

Villa Lobos com participação de artistas convidados. Público de 150 pessoas.  



 

 A segunda apresentação aconteceu no dia 21 de outubro de 2013, na Capela Santa 

Maria -  Espaço Cultural, região central de Curitiba, espaço gentilmente cedido pela 

UTFPR. O tema A Música Folclórica Brasileira, executado por Coro e Camerata teve 

participação de um grupo de artistas convidados, atores e músicos que atuaram ceni-

camente e musicalmente no roteiro do concerto. Público de 270 pessoas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A terceira apresentação aconteceu em 29 de outubro de 2013, no auditório Poty 

Lazzarotto, no MON - Museu Oscar Niemeyer, região central de Curitiba, no evento 

anual da Associação  São Roque, o "São Roque Aplaude 2013”. Contou com a partici-

pação de um grupo de artistas convidados, atores e músicos que atuaram musical-

mente e cenicamente no roteiro do concerto. Público de 350 pessoas  



 

 A quarta apresentação aconteceu no dia 03 de dezembro de 2013, um Concerto Na-

talino exclusivo para amigos e colaboradores da ABSR, na Filial do Guarituba, com 

inauguração da nova sala da Biblioteca. Público estimado 100 pessoas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A quinta apresentação aconteceu no dia 07 de dezembro de 2013, um Concerto Nata-

lino exclusivo para os pais das crianças atendidas nos projetos desenvolvidos pela As-

sociação, na filial. Nesta ocasião as crianças receberam os certificados da Linguagem 

Musical e do Curso de Orquestra Gato na Tuba – nota Dó . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A sexta apresentação ocorrerá no próximo dia 10 de dezembro de 2013, no auditório 

da Celepar, um de nossos patrocinadores. Será um Concerto Natalino, com repertório 

brasileiro e estrangeiro. 



 

 A sétima apresentação acontecerá em 17 de dezembro de 2013, em Itajaí SC, no 

evento promovido pela Porto Design, com repertório natalino brasileiro e estrangei-

ro, com público 250 pessoas. 

 

 

OUTROS DESDOBRAMENTOS EFETUADOS AO LONGO DO ANO: 

 

 

 Manutenção de ajuda de custo para 10 alunos oriundos das regiões circunvizinhas ou 

regiões de difícil acesso, para custeio de transporte e alimentação para participação 

das oficinas. 

 Manutenção de bolsa Aprendiz destinada a custeio de aulas individuais e estudo for-

mal de instrumento em Escola de Música da região, especificamente em Pinhais.  

 Foi criada uma página dentro do site da instituição onde foram postadas informações 

sobre o projeto, atividades realizadas, imagens e vídeos dos ensaios e apresentações 

dos grupos, com destacada visibilidade das logomarcas dos patrocinadores.  

 Realização de vídeo institucional do projeto e clipe dos concertos (em anexo).  

 

 

MATERIAL DE VISIBILIDADE DE MARCAS: 

 

 

 2 banners institucionais . 

 Convites dos concertos (anexo) 

 Programa dos concertos (anexo) 

 

 

 Seção de patrocinadores  no site da Instituição  

(www.associacaosaoroque.org.br), videoclipes, logomarca na seção “Turma do Bem” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos pela confiança  e fidelidade dos patrocinadores do projeto Espaço Musical Ga-

to na Tuba, que nos apoiaram com a destinação de recursos via renúncia fiscal, proporcio-

nando a captação de 99% do valor total do projeto. Graças a isso foi  possível a realização de 

todos os objetivos planejados com excelentes resultados nos âmbitos da ação social, além 

do fomento à qualidade artística dos grupos atendidos e da comunidade do Guarituba. 

 

 

Curitiba, 09 de dezembro de 2013. 

  

 

 

 

 

Anna Thais Fuck 

Gerente Geral  

 

 

 

 

 

 

 


