
PROJETO

NÓS FAZEMOS CULTURA 2015
Proponente: Associação Beneficente São Roque

Lei de Incentivo a Cultura – Pronac 148853
Prorrogação no DOU 09/01/2015
Valor Aprovado: R$ 470.150,59



Promover a garantia da convivência familiar e comunitária junto à comunidade em situação 

de vulnerabilidade social e risco, por meio de práticas cidadãs e ações transformadoras.Missão

A São Roque é uma organização sem fins econômicos fundada em 1988, com atuação em Piraquara-Pr. É 

declarada entidade de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal. Inscrita no Conselho Municipal de 

Assistência Social de Piraquara, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Piraquara e possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

CONHEÇA A SÃO ROQUE:

Visa contribuir com a transformação social da situação vivida por moradores do 

bairro do Guarituba em Piraquara, através de ações educacionais culturais de 

excelência, na área de música, artes cênicas e literatura.

SÍNTESE DO PROJETO

NÓS FAZEMOS CULTURA 2015

NÚCLEO DE MÚSICA

NÚCLEO DE ARTES CÊNICAS E LITERATURA

• Coro Gato na Tuba: 80 crianças e adolescentes.

Linguagem Musical: ensino da grafia musical e iniciação ao instrumento musical, para 20 alunos.• 

Orquestra: aulas individuais e em grupo de violino, viola e violoncelo, para 28 alunos.• 

Coro Som das Águas: 40 adultos.• 

• Recriar e Alecrim Companhia Artística: 120 vagas em 2 níveis diferentes de aulas de artes cênicas.

Oficina de Literatura: 120 vagas para manutenção da biblioteca, círculo de leituras e contação de • 

   histórias e inserção digital.

Ser referência como organização de práticas sociais bem sucedidas no estado do Paraná.

Ética, Transparência e Justiça Social.

Visão

Valores

PRODUTOS CULTURAIS RESULTANTES
• Realização de um musical em 2 apresentações, dias 15 e 16 de setembro de 2015, no Teatro Guaíra 

  (Auditório Salvador de Ferrante), atingindo um público de 1000 pessoas.

Ao longo do ano todo, ensaios abertos, encontro de coros e apresentações compartilhadas com • 

   outras instituições. Público estimado: 2000 pessoas.

Produção de um clipe do evento São Roque Aplaude.• 

Produção de um curta metragem sobre a música “Tem Gato na Tuba” de João de Barro, com os • 

   alunos do Coro Gato na Tuba e Alecrim Companhia Artística.

Lançamento do curta metragem “Tem Gato na Tuba”, em dezembro de 2015.• 

Público direto estimado: 4000 pessoas.



CONTRAPARTIDAS

• Inserção da marca do patrocinador em todas as peças de divulgação: 

  folders, banners, convites e programas.

•   Disponibilidade de convites dos eventos aos patrocinadores, colaboradores e convidados.

Vinheta dos  patrocinadores Diamante e Ouro, antes das apresentações do São Roque Aplaude.• 

Página do Projeto no site da Associação, com a logo do patrocinador. • 

Veiculação dos 2 vídeos citados acima com as logos dos patrocinadores nas redes sociais.• 

Entrega de cópias dos vídeos aos patrocinadores.• 

Disponibilidade de apresentações dos grupos artísticos em festas e eventos das empresas• 

  patrocinadoras.

Os valores das cotas podem ser parcelados entre dezembro/2014 e outubro/2015, 

mediante um acordo assinado entre as partes. 

Este documento permitirá a inclusão da marca do patrocinador na devida categoria 

desde o início do ano.

COTAS DE PATROCÍNIO

Patrocinador : aportes de 100 mil reais ou mais.DIAMANTE

Patrocinador : aportes de 70 a 100 mil reais.OURO

Patrocinador : aportes de 30 a 70 mil reais.PRATA

Patrocinador : aportes menores que 30 mil reais.BRONZE

Acesse nosso site 
www.associacaosaoroque.org.br

facebook.com/saoroque.associacao

SEDE

Rua Mercedes Seiler Rocha, 111 

Bacacheri - 82520-740 - Curitiba, PR

Telefone/FAX: (41) 3362-1249

FILIAL

Rua das Hortênsias, 379

Guarituba - 83310-340 

Piraquara, PR


