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Um filme para relembrar os 20 anos
do grupo musical Polyphonia Khoros
DIVULGAÇÃO/ND

Financiamento coletivo na
plataforma Catarse arrecada
dinheiro para produção histórica
O Polyphonia Khoros, grupo
musical criado no ano 2000
pela maestrina Mércia Mafra
Ferreira, tem muitas histórias
para contar, afinal já são 22
turnês estaduais, onde foram
percorridas cerca de 60 cidades
catarinenses, além da Capital.
Teatros, salas de concertos,
igrejas, auditórios de empresas
públicas e privadas, centros
comunitários e escolas básicas de Florianópolis foram
palcos para as apresentações
do grupo, conhecido pelo
repertório eclético que passeia dos grandes clássicos à
MPB e à música folclórica.
O grupo ultrapassou as
divisas do Estado realizando turnês pelas regiões Sul e
Sudeste, com repertório para
coro a cappella e coro e piano. Foi também ao Uruguai e
Argentina, apresentando-se
em Montevidéu, Buenos Aires
e La Plata. Com um octeto
vocal levou música brasileira
de qualidade a 116 cidades em
todos os Estados, apresentando-se pelo Sesc Nacional
no projeto Sonora Brasil.
Somente em Florianópolis,
sua cidade de origem, fo-

ram cerca de 90 espetáculos
ao longo das duas décadas,
participando da montagem
de nove óperas, realizando
concertos de obras completas para o coro e orquestra;
coro, octeto de cordas e cravo;
coro e órgão de tubos; coro
e violão e coro a cappella.

REPERTÓRIO

Do vasto e eclético repertório, destaque para os oratórios
O Messias de Handel, A Criação
de Haydn, a Paixão Segundo
São João, Magnificat e Cantata
BWV 4 de J. S. Bach e A Crucificação de J. Stainer; missas
de Requiem e Da Coroação
de Mozart e a Missa em Sol
Maior de Schubert; a participação nas óperas Carmen de
Bizet, La Traviata e Rigoletto
de Verdi, O Barbeiro de Sevilha
de Rossini, A Flauta Mágica de
Mozart e Cavalleria Rusticana
de Mascagni, entre outras.
Importantes também, as
peças completas para formações pouco comuns, como The
Crucifixion de J. Stainer para
coro e órgão de tubos e Romancero Gitano de Castelnuovo Tedesco para coro e violão.

Maestrina Mércia rege o grupo de cantores em uma de suas memoráveis apresentações

Meta é arrecadar R$ 50 mil para que projeto possa ser realizado
Levando um repertório a
cappella de MPB e música
folclórica, o Polyphonia se
apresentou em várias escolas básicas de Florianópolis.
Agora, o novo projeto tem
como foco a criação de um
filme para celebrar os 20 anos
de trabalhos ininterruptos.
O projeto do filme prevê
a realização de entrevistas

e a reprodução de imagens
de arquivo com uma retrospectiva da trajetória deste
coro regido por Mércia Mafra
Ferreira, mais um clip inédito,
uma apresentação virtual, em
formato mosaico, gravada durante a pandemia. O financiamento coletivo, uma vaquinha
virtual onde qualquer pessoa
pode doar qualquer quantia e

colaborar, está no site Catarse.
O projeto prevê várias recompensas aos colaboradores,
como oficinas e camisetas.
A meta é arrecadar R$ 50
mil para a produção. Até
o momento, cerca de 23%
da meta foi atingida, com
cerca de R$ 12 mil doados.
O prazo para arrecadação
vai até o dia 1 de agosto.

200 anos de Anita Garibaldi
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Tomada de Preços Nº. 062/PMBR/2021
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL.
Data e horário da sessão de abertura: 09/08/2021 às 14h00min.
Local: Prefeitura Municipal de Balneario Rincão/SC, situado na Avenida Leoberto Leal, 1071,
Centro, do Município de Balneario Rincão - SC.
Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para execução das “Obras de Construção
de Passarela de Madeira sobre a faixa de areia, Mirante Coberto, Guardacorpo de proteção das
dunas e Estrutura de Pergolado em madeira com deque”, em área adjacente à Praça da Zona Sul,
no município de Balneário Rincão/SC, de acordo com a Transferência de recursos financeiros do
Governo do Estado através dos repasses das Emendas Parlamentares Impositivas Especiais Emenda Constitucional nº 78 de 1º. de julho de 2020.
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no
Departamento de Compras Materiais e Patrimônio do Município de Balneário Rincão, na Avenida
Leoberto Leal, 1071, Centro, do Município de Balneário Rincão - SC, no horário das 13:00 as 19:00
horas, ou através do endereço eletrônico: http://balneariorincao.impactolicitacoes.com.br/#/publico/
licitacoes ou pelo site www.balneariorincao.sc.gov.br no link Licitações/Editais.
Obs: Conforme Decreto Nº. 038/2020 de 12/04/2020.
Art. 3º.
§2º Nesse período, serão permitidos o protocolo de impugnação e recursos através do seguinte
e-mail: licitação@baneariorincao.sc.gov.br, com todos os documentos definidos no edital e na
legislação vigente.
§3º Será obrigatório o uso de máscaras durante a sessão de licitação, sob pena de não participação
e desclassificação do certame caso a presença seja indispensável.
Balneário Rincão – SC, 20 de Julho de 2021.
ADROALDO FARACO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(Assinado no Original)

Exposição sobre a heroína abre hoje no
Museu Histórico - Palácio Cruz e Sousa
A exposição “Anita Garibaldi 200 anos: Vida, Coragem e Paixão” será aberta
hoje no Museu Histórico
de Santa Catarina - Palácio
Cruz e Sousa, em Florianópolis. A mostra é uma
homenagem à heroína de
dois mundos em seu bicentenário de nascimento,
que será comemorado no
dia 30 de agosto deste ano.
A exposição está dividida
em dois ambientes: a parte
interna tem obras de arte

que retratam Anita Garibaldi e a parte externa (jardim)
terá painéis com textos e
imagens que contam passagens importantes da vida
da protagonista. O conteúdo
foi elaborado durante vários
meses por técnicos de diferentes setores da Fundação
Catarinense de Cultura.
A data escolhida para a
abertura, neste 22 de julho,
representa a tomada de
Laguna pelos Farrapos,
ocorrida neste dia em 1839.

Uma semana depois, em 29
de julho, foi proclamada
a República Catarinense.
A visitação ocorrerá
mediante agendamento,
com grupos pequenos e
seguindo os protocolos
de segurança para evitar
contágios pela Covid-19.
Os interessados deverão
entrar em contato pelo
e-mail mhsc@fcc.sc.gov.
br e aguardar a resposta
confirmando a data e o
horário para visitação.

