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PLANO DE TRABALHO PARA CONVÊNIO DE ENTIDADES 

 

QUADRO 01 

Nome da entidade: MOVIMENTO CULTURAL PENHA  

Nome do representante legal da entidade: ALTAIR DOS SANTOS FRANCISCO 

CNPJ: 04.632.499/0001-00 Logradouro: Rua Pio X 

nº 15 Bairro: Penha de França Complemento 

Município: São Paulo - SP CEP 03632-070 

DDD 11 Telefone (s) 2306-3369 Fax 

E-mail 

movimentoculturalpenha@gmail.com 

Site 

www.tribufu-mcp.blogspot.com 

 

Dados do projeto 
Nome do projeto Livro comemorativo dos 40 anos da Cohab I 

Local de realização: Cohab I Padre José Anchieta – 
Arthur Alvim 

Período de realização:  
6 meses 

Nome do responsável técnico do projeto:  
Julio Cesar José Marcelino 

  

Valor total do projeto: R$ (SMC + Contrapartidas): 83.000,00 

  

 

 

 

 
 

__________________________________________ 
Movimento Cultural Penha 

ALTAIR DOS SANTOS FRANCISCO 
RG Nº 12.985.576-5 

CPF nº 007.891.208-36 
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Histórico da proponente 

 

O Movimento Cultural Penha – MCP é uma ONG fundada em 2001 no bairro da 

Penha de França de atuação cultural e política. Desenvolve ações culturais a partir da 

pesquisa contra hegemônica em articulação com a sociedade. 

O MCP surge a partir do movimento popular em meados de 1984, quando um grupo 

de artistas, e produtores culturais se encontravam no Teatro Martins Penna para 

organização de eventos na área de teatro e música, participando da organização das Praças 

de Arte no Largo do Rosário da Penha em 1985 e da comissão executiva do I Congresso de 

Movimentos Populares de Cultura em outubro do mesmo ano. De 1994 a 2000 desenvolve 

o Projeto Zona Leste a Escola vai ao Teatro ocupando o Teatro Martins Penna e o Teatro 

Flávio Império no Cangaíba, focando na formação de público ao teatro, criação de grupos 

amadores e Festivais envolvendo alunos de escolas públicas e privadas, chegando a um 

público de cerca de 9.000 pessoas em 2000. É deste período também a produção do jornal 

A Tribo que trazia programações culturais da cidade, matérias sobre cultura e entrevistas 

com músicos como Itamar Assumpção, Belchior e o Maestro Roberto Casemiro.  

No início de 2001, o MCP passa por um processo de reestruturação, formalizando-se 

como organização cultural sem fins lucrativos e estabelece parcerias com: Secretaria 

Municipal do Trabalho e UNESCO em 2002, pelo Programa Bolsa Trabalho; e a Secretaria 

Municipal de Cultural em 2008 e 2009, pelo Programa VAI desenvolvendo projetos de 

comunicação em fanzine e mídias alternativas.  

Em 2005 é reconhecida pelas suas atividades como Ponto de Cultura e em 2010 

como Pontinho de Cultura, ambos Programas do Ministério da Cultura; e como Ponto de 

Memória em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM. 

Desde 2006 MCP atua mais profundamente nas áreas de pesquisa e patrimônio a 

partir do acervo do memorialista Hedemir Linguitte, das ações vinculadas à Comunidade da 

Igreja do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França e a articulação do coletivo Ururay, 

desenvolvendo pesquisas e articulação sobre os patrimônios culturais da região leste de São 

Paulo. 
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Missão: Desenvolver projetos, metodologias, pesquisas, articulação e produção cultural a 

partir do patrimônio material e imaterial da cidade, em especial da região leste de São Paulo. 

 

Visão: Tornar-se uma entidade de referência na execução de projetos de articulação de 

pesquisa que contribuam com o desenvolvimento local a partir do patrimônio cultural. 

 

Publicações: 

RECADOS – Memória das Relações entre a Comunidade e o Patrimônio. Livro organizado 

pelo Movimento Cultural Penha. São Paulo: Secretaria Estadual da Cultura, 2011. 

Movimentações pela Cultura – um painel dos movimentos culturais da região leste de São 

Paulo 1980/1990. São Paulo: Secretaria Estadual da Cultura, 2013. 

Territórios de Ururay, livro organizado por Patrícia Freire de Almeida. Movimento Cultural 

Penha, Secretaria Municipal de Cultura, 2016. 

 

Histórico da proponente em atividades desenvolvidas com o poder público (municipal, 

estadual ou federal) 

 

 Projeto de produção da 15ª Edição da Festa do Rosário dos Homens Pretos da Penha 

de França, nº do Termo de Copatrocínio: 003/SMC-G/2016 

 Projeto “Territórios de Ururay”, Pesquisa sobre Patrimônios Culturais da Zona Leste / 

parceria Secretaria Municipal de Cultura, nº do processo 2015-0.307.462-1 

 Projeto Do Movimento ao Evento, Publicação do Livro: Movimentações pela Cultura / 

parceria Secretaria Estadual de Cultura, processo nº SC/113945/2012 

 Acervo Hedemir Linguitte / Prêmio Pontos de Memória 2011, Instituto Brasileiro de 

Museus / Ministério da Cultura, D.O.U. 14/12/2011 

 Projeto Recado aos nossos Ancestrais / Prêmio Pontinhos de Cultura, Ministério da 

Cultura, D.O.U. 9/03/2010 

 Publicação do Livro: Recados - Memória das Relações entre a comunidade e o 

patrimônio / parceria Secretaria Estadual de Cultura, processo nº SC/73637/2010 
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 Projeto Fanzine na Caixa Postal / Programa de Valorização de Iniciativas Culturais - 

VAI, Lei 13.540/03, parceria Secretaria Municipal de Cultura, processo nº 0142278-

5/2009 

 Projeto Fanzine na Panela / Programa de Valorização de Iniciativas Culturais - VAI, 

Lei 13.540/03, parceria Secretaria Municipal de Cultura, processo nº 0111953-3/2008 

 Projeto Memória Viva Tietê / Programa Cultura Viva - parceria Minc, convênio 

702320/2008 

 Formação Cidadã SP - PRODOC, parceria UNESCO, contrato nº ED 13603/2002 

Todos os projetos foram desenvolvidos na zona leste de São Paulo, especificamente na 

Penha 

 

 

Nome do Projeto 

 

Livro comemorativo dos 40 anos da Cohab I 

  

 

Identificação do objeto principal a ser executado 

 

O presente projeto tem como objeto a publicação de um Livro comemorativo com tiragem de 

1.000 exemplares sobre 40 anos do Conjunto Habitacional Padre José de Anchieta do bairro 

de Arthur Alvim, localizado na zona leste da cidade de São Paulo, conhecida por Cohab I. 

Documentos oficiais, arquivos particulares, depoimentos de agentes culturais, entre outras 

fontes sobre o surgimento do Conjunto Habitacional serão importantes as referências para 

compor a história da Cohab bem como identificar as mudanças por quais passaram e que 

refletem as questões de moradia e políticas públicas na área na cidade de São Paulo.  
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Justificativa do projeto 

 

Os conjuntos habitacionais foram projetados e construídos pela Companhia Metropolitana 

de Habitação do Município de São Paulo, empresa criada em 1965, responsável pelo 

desenvolvimento de programas habitacionais, promovendo a construção de novas moradias, 

por meio de aquisição e comercialização de terrenos e glebas.  

Os conjuntos mais conhecidos como Cohab’s tiveram origem na década de 1970, durante a 

ditadura militar no Brasil e surgiram da necessidade de se reduzir a pressão política e social 

por moradias causada pelo crescente inchaço das grandes cidades gerado pela migração. 

O fenômeno era antigo, mas foi intensificado com a aceleração do processo de 

industrialização. 

Sem condições, as famílias que chegavam à cidade eram obrigadas a pagar aluguel para 

poderem viver em casas localizadas em bairros afastados da região central, sem qualquer 

infraestrutura.  

Nesse cenário de precariedade, não havia asfalto nas ruas, transporte público, iluminação 

ou unidades básicas de saúde próximas e a Cohab, localizadas em algumas regiões da 

cidade se propunha ser uma solução para a tão sonhada casa própria. Os primeiros 

conjuntos construídos na cidade de São Paulo iniciaram em 1976 no que se constituiria a 

futura Cohab I com a inauguração do conjunto Padre José Anchieta em 1978, o conjunto 

Padre Manoel da Nobrega em 1979 e o conjunto Padre Manoel de Paiva em 1982. Além de 

conjuntos habitacionais foram construídas 650 casas somando com 11.856 apartamentos, 

totalizando aproximadamente 80 mil habitantes localizados no distrito de Arthur Alvim e 

pertencente a prefeitura regional da Penha. 

Ao longo desses 40 anos muitas transformações ocorreram no bairro provocados por seus 

moradores e pela própria dinâmica da cidade. São estas transformações e o seus 

protagonistas que este livro busca contar. Sendo imprescindível para construção de uma 

história social contada partir do olhar dos moradores e ex-moradores em diálogo com as 

problemáticas urbanas contemporâneas. 
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Plano de Trabalho 

O Livro comemorativo dos 40 anos da Cohab I será desenvolvido em 6 meses e contempla 

a execução da pesquisa dividida em três partes e que se tornarão os capítulos da publicação: 

1. Histórico,  

2. Problemática da moradia em São Paulo 

3. Cohab I (atualidade) 

1ª Parte - Histórico 

Para o desenvolvimento desta primeira o projeto compreende um trabalho de articulação 

com antigos moradores e levantamento de documentos, depoimentos, mapas e imagens 

sobre a Cohab I. O material será analisado por pesquisadores (historiadores) para a 

produção de um texto que descreve o histórico de 40 anos da Cohab I. 

 

2ª Parte - Problemática da moradia em São Paulo 

Para esta parte do livro serão convidados importantes especialistas que desenvolveram 

pesquisa sobre a Cohab I, moradia e urbanismo a fim de desenvolverem artigos para o livro, 

os principais indicados serão os que seguem, mas poderão ser alterados no caso de 

indisponibilidade dos especialistas:  

Wellington Ramalhoso, escreveu a tese: “Destino Itaquera: O Metro rumo aos conjuntos 

habitacionais da COHAB – SP”. Tese: Dissertação apresentada no Instituto de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de mestre em 

Arquitetura e Urbanismo. 

Amélia Luisa Damiani, escreveu “A Cidade (Des)ordenada – Concepção e Cotidiano do 

Conjunto Habitacional Itaquera I”, Tese: Dissertação de doutorado em Geografia Humana. 

Fernando Atique, escreveu “Uma história da cidade de São Paulo: empresariado, raça e 

urbanização”, Trabalho de pesquisa do Prof. Doutor em Arquitetura e Urbanismo da Unifesp. 

 

3ª Parte - Cohab I (atualidade) 

Para esta parte do projeto teremos a organização de um material mais poético a partir de 

registros dos moradores atuais da Cohab por fotógrafos profissionais, relacionando suas 

expectativas, anseios, demandas, sonhos e visões apresentando de forma artística as 

contradições sociais e simbólicas de parte da pluralidade presente na Cohab I. 
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Metodologia 

 

O projeto terá uma equipe de 6 profissionais (sendo 2 voluntários e 4 contratados) 

coordenada por um coordenador geral, que em reunião definirão as principais diretrizes da 

pesquisa e referências bibliográficas e conceituais dando início em seguida ao levantamento 

e articulação de pessoas, informações e dados por 2 meses, sendo concomitante a 

pesquisa: a parte histórica, os registros fotográficos e o contato com os especialistas em 

políticas públicas de moradia e urbanismo. 

Após primeiros 2 meses, haverá reunião com todos os envolvidos para apresentação dos 

levantamentos e estruturação dos capítulos para início da escrita por um período de 2 meses 

para o desenvolvimento do histórico e registros fotográficos. Nesse encontro é prevista a 

presença do designer gráfico e revisor do livro, sendo o primeiro responsável pelo projeto 

gráfico que deverá ser iniciado a partir da apresentação dos primeiros levantamentos da 

pesquisa. 

O 5º mês do projeto é o período de encaminhamento dos primeiros textos, revisão e 

tratamento de imagens, mapas e demais documentos, retornando o material para os 

pesquisadores e especialistas finalizarem a parte escrita. 

Na primeira semana do 6º mês teremos a revisão final do material e fechamento do arquivo 

para a gráfica. 

Em paralelo a escrita do livro teremos o encaminhamento pelo produtor cultural da 

divulgação da produção do livro, articulação para registros fotográficos, autorização de uso 

de imagem e organização do evento de lançamento da publicação com a contratação de 

serviços para o evento como buffet e som; articulação com o local, palestrantes, convidados, 

apoiadores, patrocinadores e público em geral. 

 

Locais e datas previstas para realização do projeto 

 

4 meses de pesquisa na Cohab I Padre José Anchieta – Arthur Alvim, com previsão de iniciar 

em 10 de agosto de 2018 e lançamento da publicação no Teatro Martins Penna do Centro 

Cultural da Penha (Largo do Rosário, 20, Penha de França) em 10/02/2019.  

Obs. Data a confirmar com a direção do equipamento. 
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Número previsto de participantes ou público total 

 

Número total de atingidos indiretamente: cerca de 80 mil pessoas, habitantes da Cohab I. 

Número total de envolvidos diretamente: cerca de 500 pessoas 

 

Plano de divulgação/comunicação 

 

O projeto contará com uma assessoria de comunicação nas redes sociais (instagran, 

facebook e blog) desenvolvendo conteúdos e pequenos vídeos comunicando sobre cada 

etapa do projeto marcados com hashtags e palavras-chaves relacionadas. Além de 

encaminhamento de releases e materiais especiais para revistas, jornais de bairro e 

plataformas de comunicação de áreas afins do projeto como sobre cidade, patrimônio 

cultural, comunidade, desenvolvimento urbano, cultura e fotografia. 

Além disso o projeto prevê alcançar por meio da distribuição dos livros diferentes 

equipamentos públicos e privados de educação, informação e formação: 

Distribuição da publicação, com declaração de recebimento por parte de cada Instituição 

receptora: 

2 exemplares para cada um dos 50 Centros Culturais privados, do Estado e Prefeitura; 

1 exemplar para cada uma das 100 Bibliotecas Públicas, Bibliotecas de CEU’s do Município 

de São Paulo; 

2 exemplares para cada um dos 50 Museus, Arquivos Públicos e Privados ligados a temática; 

2 exemplares para cada uma das 50 Universidades, Associações Institutos e Centros de 

Pesquisa Acadêmica do Brasil; 

1 exemplar para cada uma das pessoas participantes diretos do projeto (estimativa de 150 

pessoas) 

450 exemplares para o Movimento Cultural Penha para constituição de arquivo e distribuição 

para pessoas interessadas, gestores, docentes e pesquisadores com oficio de solicitação 
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Público Alvo 

 

80 mil pessoas entre moradores e não moradores da Cohab I. 

Para o lançamento é previsto a presença de cerca de 200 pessoas 

 

Apoios e patrocínios (além da Secretária Municipal de Cultura) 

 

Contamos com apoio das entidades locais da Cohab I como a CIFA - Secretaria da Igreja 

Nossa Senhora do Carmo, bem como de antigos moradores voluntários do projeto como 

João Luiz de Brito e Ana Alexandria. 

 

Cronograma de realização do projeto  

 

Principais ações 1 2 3 4 5 6 

Reuniões de trabalho com toda a 

equipe 
      

Pesquisa       

Desenvolvimento dos textos do livro       

Registro fotográfico       

Diagramação       

Revisão do livro       

Impressão gráfica       

Evento de lançamento do livro       

Divulgação das etapas do projeto       

Distribuição do livro       

Reunião final de avaliação       
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Contrapartidas da entidade proponente 

 

Sede de entidade para realização de etapas de produção e pós-produção: 

A entidade Movimento Cultural Penha dará todo suporte institucional e físico para o 

desenvolvimento do projeto.  

Para viabilidade técnica do projeto e sua comunicação o projeto poderá utilizar as 

dependências físicas da instituição, telefone, impressora, computadores ligados a internet, 

máquinas fotográficas, itens de papelaria, serviço de fotocópia, estrutura de som, projetor, 

telão e acervo de livros sobre a zona leste. 

Inserção da logo da SMC nos materiais de divulgação e no livro. 

Distribuição gratuita da publicação com resultado da pesquisa e plano de distribuição: 

bibliotecas públicas, arquivos públicos e acervos de órgãos públicos da cidade. 

Todas as atividades terão entrada franca para o público. 
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Orçamento Geral 

Orçamento Detalhado - LIVRO 40 ANOS DA COHAB I, SÃO PAULO 

RUBRICA 
DESCRIÇÃO DETALHADA DE 

CADA ITEM 
Qt. de 

unidade UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

R
H

 

COORDENADOR GERAL 6 SERVIÇO/MÊS      2.300,00  
       

13.800,00  
Produção cultural (para articulação 
e produção das atividades de 
pesquisa e lançamento; e 
assessoria de comunicação do 
processo de pesquisa do livro) 5 SERVIÇO/MÊS      1.400,00  

         
7.000,00  

Pesquisador especializado em 
história e biblioteconomia (para 
pesquisa e escrita do livro)  4 SERVIÇO/MÊS      1.500,00  

         
6.000,00  

Pesquisador especializado em 
história (para pesquisa e escrita do 
livro)  4 SERVIÇO/MÊS      1.500,00  

         
6.000,00  

ESPECIALISTAS PARA ESCRITA 
DE ARTIGOS PARA O LIVRO 2 SERVIÇO      3.000,00  

         
6.000,00  

  

      
 

SUBTOTAL  
       

38.800,00  

S
E

R
V

IÇ
O

 

Fotógrafo para registros sobre o 
tema do livro: COHAB de Itaquera 8 SERVIÇO/DIA 

         
500,00  

         
4.000,00  

DESIGNER GRÁFICO  1 SERVIÇO      4.000,00  
         

4.000,00  

REVISOR DE TEXTO  1 SERVIÇO      2.000,00  
         

2.000,00  
Impressão do livro: BROCHURA 
COM ORELHA / Formato Fechado: 
175 x 210 mm / Formato Aberto: 
350 x 210 mm CAPA formato aberto 
535 x 210, Triplex 250 g/m2, 4x0 
cores, laminação fosca, dobrada 
MIOLO com sangria, 88 páginas, 
couche Fosco 115 g/m2, 4x4 cores, 
costurado 1000 UNIDADE 

           
13,50  

       
13.500,00  

Palestrante especialista sobre o 
tema de urbanismo, para o dia do 
lançamento do livro 1 

PALESTRA DE 
1 HORA 

         
700,00  

             
700,00  

Serviço de BUFFET PARA 250 
PESSOAS PARA LANÇAMENTO 
DO LIVRO 250 SERVIÇO 

             
8,00  

         
2.000,00  

        
 

SUBTOTAL  
       
26.200,00  

    TOTAL    65.000,00  
 

 

mailto:movimentoculturalpenha@gmail.com


 

12 
 

Movimento Cultural Penha 
CNPJ: 04.632.499/0001-00 

Rua Pio X, 15 / Penha  
CEP 03632-070 / São Paulo – SP 

Telefone: 11 2306-3369 
www.tribufu-mcp.blogspot.com 

 movimentoculturalpenha@gmail.com 
 
 

  

 

Despesas da entidade e valor total do projeto 

 

Rubrica ESTRUTURA Qt. UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

m
at

er
ia

l d
e 

co
n

su
m

o
 

filmadora digital Full HD 
2 

locação   
MÊS 

         
800,00  

         
1.600,00  

gravador de voz digital 
2 

locação   
MÊS 

         
800,00  

         
1.600,00  

material de consumo de 
escritório 1 verba      2.000,00  

         
2.000,00  

veículo com combustível 
30 

LOCAÇÃO 
diária 

         
150,00  

         
4.500,00  

se
rv

iç
o

s 

serviços de edição de vídeo 1 serviço      1.200,00  
         

1.200,00  

serviço de fotocópia; 
1 

verba/ 
serviço      2.000,00  

         
2.000,00  

despesas administrativas 6 serviço 
         

800,00  
         

4.800,00  

encargos taxas bancárias 6 mês 
           

50,00  
             

300,00  

        
 

SUBTOTAL  
       

18.000,00  

  TOTAL - MCP              18.000,00  

  TOTAL - SMC              65.000,00  

  total do projeto             83.000,00  
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