


O espetáculo

E alguém perguntou: o que é o Paraná? A 
resposta veio de pronto: um caldeirão de cultura, 
que mistura crenças, trejeitos, cheiros, aromas, 
tradições, sabedoria popular e muita, muita 
diversidade. Quem são responsáveis por tudo isso? 
Os imigrantes:  italianos, alemães, poloneses, 
japoneses, ucranianos, negros, portugueses, 
holandeses e tantos outros, que aportaram por 
essas terras. 
É por essa estrada que o menestrel viaja 
contando através da magia do teatro de sombras 
a história de imigrantes que deram vida e cor do 
Paraná. 

Teaser do espetáculo: 
https://drive.google.com/file/d/1K3Vd5r8gZLRReTNrTVUWXr
FaX4aIpe9P/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1K3Vd5r8gZLRReTNrTVUWXrFaX4aIpe9P/view?usp=sharing


 projeto aprovado pelo artigo 18 da Lei Rouanet (artes cênicas)
 prazo de captação: 31/12/2018 (DOU, de 03/01/2018)

Proponente: Marcello Andrade dos Santos ME 
 Ano proposto para execução: 2018
 Contato: 42 99118-9007 - alessandra@abcprojetos.com.br

 Abrangência
 Ponta Grossa, Castro, Carambeí, Curitiba, Guarapuava, 

Prudentópolis, Irati, Arapoti, Lapa, Palmeira, Campo Largo e 
Tibagi

 Síntese do projeto 
Com a proposta de realização de um espetáculo de médio 

porte que chegue a 12 municípios do interior paranaense,  com 
40 apresentações, a Companhia Karagozwk propõe o popular e 
conhecido MENESTREL para uma aventura através do tempo, 
com o teatro de sombras. 

O tema do espetáculo é a imigração no Paraná. O roteiro 
é fundamentado a partir de pesquisas que contam causos 
históricos sobre a vinda de italianos, portugueses, judeus, libaneses, 
ucranianos (ucraínos), poloneses, africanos, japoneses, alemães e 
outros tantos representantes das etnias que colonizaram o Paraná. 
O espetáculo é voltado ao público de todas as idades, incentivando 
a família a participar. As apresentações serão gratuitas e abertas 
ao público. Além de valorizar a história do Paraná, o projeto 
proporciona o acesso ao teatro de sombras, que embora milenar, 
não é conhecido por boa parte da população. Ao final do 
espetáculo, haverá bate-papo com o público,  mostrando técnicas 
e características do teatro de sombras. 

Lei Rouanet – Pronac 165074



Perfil do público
O espetáculo tem como foco principal a família. É acessível e de 
interesse a públicos de todas as idades

Democratização da Cultura e Acessibilidade
O espetáculo será gratuito, fazendo com que todas as pessoas tenham 
acesso.
Haverá tradução em libras, favorecendo o acesso aos portadores de 
deficiência auditiva.

Resultados esperados:
Quantitativos
-Levar o espetáculo a 12 municípios paranaenses
-Realizar 40 apresentações
-Atingir um público estimado de 8.000 pessoas
Qualitativos
-Mostrar através do espetáculo, a contribuição de diversas etnias na 
formação do estado do Paraná

-despertar a curiosidade e desenvolver no público o interesse pelo 
teatro de sombras como expressão artística

-Produzir um espetáculo voltado à família
-Valorizar a produção artístico-cultural paranaense

Cidades onde o espetáculo já foi apresentado:

Curitiba – 07  e 08/06/18,  Auditório Brasílio Itiberê
Palmeira – 17 e 18/09/18, Teatro do Cedag
Irati – 19 e 29/09/18 – Centro Cultural
Prudentópolis – 16 e 17/10/2018 – Auditório da Escola São José
Guarapuava – 18 e 19/10/2018 – Sesc Guarapuava

Datas de estreia em Ponta Grossa, Castro, Carambeí, Arapoti, Lapa, 
Campo Largo e Tibagi ainda serão definidas, de acordo com a captação 
de recursos



Saldo a captar: R$ 87.480,00
Empresas patrocinadoras: Beaulieu do Brasil, BRDE e Caminhos do 
Paraná

Dados bancários do projeto:
MINC PRONAC 165074
Marcello Andrade dos Santos ME
Banco do Brasil
AG 30074
C/C 42057-3

Sugestões de cotas de patrocínio e contrapartidas:

Cota master: R$ 80.000,00
Contrapartidas:

- Exibição de vídeo institucional do patrocinador de até 30” no 
início de cada apresentação (produzido pelo patrocinador)

- Patrocinador assina a apresentação do espetáculo ao lado do 
Ministério da Cultura em todas as comunicações

- Autorização para ações de ativação de marca antes ou depois do 
espetáculo

- Autorização para distribuição de brindes
- Possibilidade de uma apresentação exclusiva para público 

indicado pela empresa, além das apresentações previstas no 
projeto, com definição de datas e horários em comum acordo

- Logomarca no banner do espetáculo, no saguão de entrada
- Logomarca no  cartaz de divulgação do espetáculo
- Citação e agradecimento no início do espetáculo
- Projeção da logomarca no início do espetáculo
- Citação nos releases encaminhados à imprensa

Captação de Recursos



Cota : R$ 40.000,00
Contrapartidas:

- Exibição de vídeo institucional do patrocinador de até 15” no início 
de cada apresentação (produzido pelo patrocinador)

- Patrocinador assina a apresentação do espetáculo ao lado do 
Ministério da Cultura e patrocinador máster (se houver) em até 6 
municípios de interesse

- Autorização para distribuição de brindes
- Logomarca no banner do espetáculo, no saguão de entrada
- Logomarca no  cartaz de divulgação do espetáculo
- Citação e agradecimento no início do espetáculo
- Projeção da logomarca no início do espetáculo
- Citação nos releases encaminhados à imprensa

Cota : R$ 20.000,00
Contrapartidas:

- Logomarca no banner do espetáculo, no saguão de entrada
- Logomarca no  cartaz de divulgação do espetáculo
- Citação e agradecimento no início do espetáculo
- Projeção da logomarca no início do espetáculo
- Citação nos releases encaminhados à imprensa

Observações:
1) Os valores referentes ao patrocínio poderão ser depositados em cota única 

ou de acordo com cronograma de desembolso definido pelo patrocinador
2) O proponente está à disposição para discutir outras contrapartidas de 

interesse do patrocinador e não mencionado
3) As cotas são sugestões de valores e contrapartidas podendo ser adequadas à 

realidade da empresa  

Captação de Recursos



Comunicação da apresentação já realizada




