
 
 
 
 

   

 
 

„PLANO DE TRABALHO–TERMO DE COLABORAÇÃO – PROJETO 
 

QUADRO 01 Identificação do proponente 
Nome da OSC:Associação Cultural do Reggae 

CNPJ:03.457.948/0001-69 Endereço:R. Valdemar Paiva Almeidanº 87 

Complemento: Bairro:São Miguel Paulista CEP: 08042-360 

Telefone: (11)2032-3838 Telefone: 11 96767- 4110 Telefone: (11)991 590 598 

E-mail:associacaoculturalreggae@hotmail.com Site: 

Dirigente da OSC:Carlos Alfredo Almeida da Silva  
CPF: 012.651.228-06 RG:12.279.045-5 Órgão Expedidor: SSP/SP 

Endereço do Dirigente: R. Libero Ancona Lopes, 1000 – BL 8 AP 12 - CEP 08070 – 280 – São Paulo - SP 

 
Dados do projeto 
Nome do projeto: REGGAE MUSCIA E CULTURA 

Local de realização: 

AV. DO ARVOREIRO, 277  
PRAÇA DEPUTADO IVETE VARGAS 
BAIRRO. PARQUE DAS ARVORES - ZONA SUL 
 

Período de realização: 

26 de maio de 2019 

Horários de realização: 

Show –das 15:00 as 22:00 horas 

Nome do responsável técnico do projeto:Carlos Alfredo Almeida da Silva Nº do registro profissional:  

Valor total do projeto: R$ (SMC + Contrapartidas): R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) + Contrapartida R$ 10.000,00 (Dez mil)  
  

mailto:associacaoculturalreggae@hotmail.com


 
 
 
 

   

QUADRO 2 Histórico do Proponente, (Apontar de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela 
entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização).  
 
A Associação Cultural Reggae foi fundada em 30 de março de 1999. É a primeira entidade de Reggae no Brasil, sem fins lucrativos, que 
desenvolveu um programa de realização de eventos gratuitos ligados ao Reggae, para a comunidade carente. 
 
Sua principal preocupação é difundir a cultura que envolve o reggae para as crianças e adolescentes de todas as classes sociais, apresentando 
novos talentos dessa tendência musical, bem como proporcionar ao poder público, essa vertente de música como cultura. Priorizando o 
atendimento as crianças, adolescentes e idosos, tendo como finalidade assisti-los socialmente, no lazer, na educação ambiental e cultural. Opta por 
investir no trabalho comunitário que se fundamenta na busca da melhoria da qualidade de vida para o correto desenvolvimento e equilíbrio psíquico 
social, aspectos na maioria das vezes, menosprezados no âmbito familiar por razões socioeconômicas, vigentes nas camadas mais desassistidas 
da população. 
 
Por se tratar da única Associação Cultural Reggae no Brasil, procura mostrar aos jovens e adolescentes, através do gênero musical Reggae de Bob 
Marley, atitudes que falam de amor, paz e igualdade sem perder de vista, em nenhum momento, a justiça social. 
 
O cantor Bob Marley, nos anos 70, tinha a preocupação de semear a paz, a igualdade entre os homens, respeito a suas raízes e a união dos povos 
e de todas as raças, conscientizando a necessidade de existir um mundo mais fraterno e humano, defendendo o sistema ambiental para as futuras 
gerações. 
 
 
 
  



 
 
 
 

   

Quadro 03 – Histórico na Área Cultural. Apontar de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela 
entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização 
 

 
 
 
 

 

 

  

A Associação Cultural do Reggae desenvolve a 20 anos o evento Grito Cultural Reggae que faz parte do Calendário oficial da Cidade de São 
Paulo. LEI Nº 15.338 de 29 de novembro de 2010. 
O Grito Cultural Reggae foi aprovado em 2011 pelo Ministério da Cultura – Projeto 1011885 (publicado no D.O.U. de 27/04/2011 - página 79). 
Enquadrado no artigo 26 da Lei Rouanet. 
 
EVENTOS REALIZADOS 
1° Edição Grito Cultural Reggae 1997 
2° Edição Grito Cultural Reggae 1999 
3° Edição Grito Cultural Reggae 2000 
4° Edição Grito Cultural Reggae 2002 
5° Edição Grito Cultural Reggae 2003 
6° Edição Grito Cultural Reggae 2004 
7° Edição Grito Cultural Reggae 2005 
8ª Edição Grito Cultural Reggae 2007 
9º Edição Grito Cultural Reggae 2009 
10º Edição Grito Cultural Reggae 2010 
11º Edição Grito Cultural Reggae 2012 
12º Edição Grito Cultural Reggae 2013 
13º Edição Grito Cultural Reggae 2015 
14º Edição Grito Cultural Reggae 2017 
REGGAE MUSICA E CULTURA - 2018 



 
 
 
 

   

Quadro 04 –Histórico da proponente em atividades desenvolvidas com o poder público (municipal, estadual ou federal). Apontar de 
Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, 
ano e local de realização 

 

Associação Cultural Reggae, desenvolve um intenso trabalho social há mais de 12 anos em áreas carentes da Zona Leste da cidade de São Paulo, 
utilizando como principal instrumento, a música, levando a cultura Reggae aos corações paulistanos. 
Projetos Sociais: No ano de 2000 a Associação Cultual Reggae, começou as primeiras aulas, por conta própria, com professores voluntários. 
Iniciativa que trouxe muita experiência e o contato com os jovens da periferia, falando a sua linguagem no que realmente gostariam de aprender. 
Aula de Balet, Percussão, Capoeira, Teatro de Boneco são marcas registradas na Associação. Também está no programa de alimentação e 
nutrição “VIVA LEITE” da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios, onde presta 
atendimento a 100 famílias carentes com crianças com 6 meses a 6 anos de idade, distribuindo gratuitamente 15 mil litros de leite mensalmente. E, 
aos jovens, se leva informações gerais, palestras, acervos de vídeos e livros para pesquisa. Cursos de inglês básico para hotéis e restaurantes, 
com duração de (70) horas durante o período de 12/02 a 06/03/2000. Pelo Instituto Paulista de Ensino e Cultura – IPEC.Em parceria com a 
Secretaria de Participação e Parceria – Prefeitura de São Paulo. O Programa Oficio Social, tem como finalidade fomentar a diversidade de 
atividades, além de suprir necessidades dos usuários das organizações sociais com vistas a melhoria na qualidade de vida das comunidades, a 
promoção de conhecimentos diversificados e a ampliação do Universo sociocultural dos usuários dos diversos territórios do município de São 
Paulo, com cursos de violão, cavaquinho e canto, tendo duração de 8 meses de aula, no ano de 2008/2009/2010 e 2011 este ano com aula de vilão 
.Aula de violão e esporte para criança de 9 a 14 ano. 
A Associação Cultural Reggae em vista de seus ideais, visa ampliar seu trabalho como rede social para locais que estão com alto índice de 
vulnerabilidade social, no qual assume a responsabilidade e o compromisso de trabalhar para que todos tenham acesso aos seus direitos e 
deveres. Disponibiliza de seu espaço democraticamente para realização de ações e manifestações sociais, tais como: subprojetos direcionados a 
formação e difusão cultural, ao esporte e lazer, a assistência social, a habitação, a capacitação e qualificação profissional, a inclusão digital e 
tecnologias e a saúde. Criando condições para que a comunidade local junto com as comunidades vizinhas tenha o acesso à cultura. 
 
Eventos realizados em parceria com a Prefeitura da Cidade de São Paulo. 
Ano de 2002 Prefeitura da Cidade de São Paulo 2° Semana Jovem “ São Paulo pela Paz” Parada Reggae. 
Ano de 2003 3° Semana Jovem “Música Cultura Reggae Prefeitura da Cidade de São Paulo”. 
Ano de 2003 Prefeitura da Cidade de São Paulo 449 anos Aniversário de São Paulo “ Sampa a Raiz do Reggae. 
Ano de 2005 Secretaria de Participação e Parceria – CONI Etnicidades a Cultura negra em vários tons Reggae. 
Ano de 2005 Virada Cultural Reggae – Prefeitura da Cidade de São Paulo São Paulo 
Ano de 2010 - 2017–Aniversario de São Miguel Paulista – Prefeitura Regional de São Miguel Paulista 1 mês de eventos todos os finais de semana 
com montagem de infraestrutura e shows. 
Ano de 2013 Corrida contra o preconceito – Secretaria de Esporte, Laser e Juventude do Estado de São Paulo 
Ano de 2018 Primeiro Festival Solidário de Capoeira da Cidade de São Paulo – Secretaria Municipal de Cultura ; Reggae Musica e Cultura  
 



 
 
 
 

   

Quadro 05 – Nome do Projeto a ser Realizado na Parceria.  

 
 
 
Quadro 06 - Identificação do objeto principal a ser executado.  
A periferia de São Paulo passa hoje por novas transformações ideológicas morais e de costumes. 
Todo processo de transformação e de integralização de um cidadão passa pelo laser, seja esportivo, sonoro, cultural ou 
educacional. O que se percebe no Brasil é que as grandes metrópoles não conseguem ao longo do tempo adequar crescimento 
populacional com áreas de laser. 
As grandes periferias das cidades vivem conflitos enormes pôr não ter equipamento público nos bairros considerados periféricos 
em um município como São Paulo. A falta destes gera uma série de conflitos que muitas vezes elevam os índices de violência 
física, moral e educacional dos cidadãos.  
Na maioria das vezes combater a violência não é só ter policiamento nas ruas, é preciso cultura, esporte para ajudar a população 
entorno dos bairros. Torna-se necessário valorizar a autoestima dos jovens e das famílias criando uma grande rede amizade e 
organização social. A cidadania tem que ser exercida de uma forma completa e objetiva, acesso a uma série de atividades como 
culturais, esportivas, sociais e educacionais. 
Transformar grande parte da população em cidadão é o desafio da Associação Cultural Reggae, com o poder público, com o 
Projeto Reggae Musica &Cultura. A função social de laser é descrita no artigo 217, da Constituição da República Federativa do 
Brasil “ o poder público incentivará o lazer e cultura, como forma de promoção social”. 
 

REGGAE MUSCIA E CULTURA 



 
 
 
 

   

Quadro 07 –Descrição do Projeto. Descrever exatamente em que consiste o Projeto, de forma objetiva e conclusiva. Seria como o 
“Resumo do Projeto”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A importância deste evento está em mostrar através da música reggae, nossa riqueza cultural, com uma linguagem atual uma 
música de consciência, que já se constatou ser de fácil assimilação por jovens de todas as nacionalidades. Tomando idéia da 
proporção que o reggae e o movimento rastafári tomaram quando os rumos do reggae se firmaram tendo sempre suas falas 
referenciando a própria cultura,criticando as injustiças do presente e defendendo com orgulho o povo negro. O reggae é a 
narração das experiências passadas de repressão e das esperanças pelo desenvolvimento e desejo de melhorias. Ele ao mesmo 
tempo que é conservador ao falar das raízes e do passado, fala dessa questão que remete ao futuro, pela libertação da cultura, 
libertação das ideias e das pessoas. Então a música conta uma certa parte da realidade, preservando o potencial crítico das  
experiências, mas guardando também um espaço para idealizações de um lugar  
melhor. O Reggae, vem acrescentando um conteúdo sócio / étnico / cultural de grande importância e relevância. O motivo maior 
em se criar este evento é chamar atenção para o papel e a dignidade dos Afrodescendente e levar a uma tomada de consciência 
e auto - estima do valor da pessoa, perceber o seu papel na sociedade, contestar e rever preconceitos e limitações que vêm 
sendo imposto a esse grupo. Resgatando a consciência política e história da diversidade.O Projeto propõe a realização do 
REGGAE MUSICA &CULTURA com apresentação artística, infraestrutura de Som de Médio Porte, na  Av. do Arvoreiro, 277  
Praça Deputado Ivete Vargas - Parque das arvores - zona sul , região densamente povoada por apreciadores desse gênero 
musical, carente de movimentos e instrumentos culturais. Seu foco principal é difundir uma mensagem de reflexão, endereçada ao 
público que terá a oportunidade de refletir sobre o verdadeiro sentido de viver. Incentivar a todos os presentes, na sua maioria os 
jovens, ao lazer, cultura, convívio social saudável, entretenimento e ações sociais. O Show com nomes e bandas renomados do 
Reggae terá a presença da Banda Mato Seco, Banda Leões de Israel, Solano Jacob, Dada Yute, Caminho Suave e Denise de 
Paula.  



 
 
 
 

   

Quadro 08 – Justificativa do Projeto. Descrição da realidade que envolve o objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo e o 
alinhamento entre essa realidade e as metas e objetivos a serem atingidos. Explicar o porque é importante a realização da Parceria 
com a SMC.  

 
 
 
 
Quadro 09 – Objetivos e Metas – Explicar o que se pretende atingir e conquistar com o projeto a ser desenvolvido.  
Objetivo 
 
O Projeto objetiva a realização do REGGAE MUSICA & CULTURA com apresentação artística e difundir uma mensagem de reflexão, 
endereçada ao público que terá a oportunidade de refletir sobre o verdadeiro sentido de viver. Incentivar a todos os presentes, na sua 
maioria jovens, ao lazer, cultura, convívio social saudável, entretenimento e ações sociais com shows em grande evento. 
 
Objetivos específicos: 

 Aproximar e proporcionar maior organização, facilitando o acesso à cultura, à informação e ao conhecimento às comunidades 
distantes e periféricas. 

 Compreender a linguagem como forma de expressão e comunicação.  
 Ampliar o repertório linguístico e cultural.  
 Oportunizar o uso da cultura e da música em diversas situações.  
 Compreender a intenção, o ponto de vista de quem escreve fazendo uma leitura crítica, reconstruindo o sentido, segundo suas 

vivências, ampliando sua visão de mundo. 

O Brasil começa a despertar para a importância cultural e econômica de sua população e a ter consciência de si como segmento 
diferenciado, ao realizar apresentações o projeto beneficiará o público com um show, mostrando a música reggae Brasileira mais 
rica, pontuada por inovações, ritmos e tendências. O espetáculo é   diferenciado, onde a música é exibida com toda a sua força e os 
textos interpretados de forma emocionante. 
Além disso, o projeto privilegia artistas respeitados pela crítica, possibilitando que seus trabalhos possam ser divulgados com sua 
criatividade, contemporânea, tradição, irreverência, popularidade, outros, abrirá um espaço de socialização e difusão de 
conhecimentos sobre a identidade e cultura. 
O projeto leva em consideração a importância e a oportunidade em preparar o Estado de São Paulo para os eventos. Com o 
diferencial de resgatar para o Jovem e a cultura do reggae, levar as comunidades e as regiões menos favorecidas de entretenimento 
de qualidade para assistir aos espetáculos. 
 
a) Para proporcionar a melhoria da qualidade de cultura e lazer da população do bairro de São Miguel Paulista e adjacências. 
Considerando que, adolescentes, são expostos à violência em todos os níveis, torna-se necessário às atividades de laser, são 
fundamentais para o desenvolvimento da sociedade e das relações interpessoais, laser é um instrumento de ação social importante 
na melhoria da qualidade de vida. Indispensável a sua formação, tanto pelo caráter educativo e recreativo quanto por sua  revelância 
no desenvolvimento físico e mental.  
 
b) A musica assume nos dias de hoje caráter estratégico no processo de afirmação das identidades coletivas das comunidades, no 
reconhecimento da diversidade com fator primordial no processo de diminuição das desigualdades sociais 



 
 
 
 

   

 Auxiliar no processo de constituição da sua identidade e na formação de valores para inclusão de artistas autistas. 
 Criar uma agenda pautada neste projeto cultural; 
 Mobilizar a comunidade para a vivência e conhecimento das raízes culturais, oportunizando a esta o contato com a boa música; 
 Cumprir a função sociocultural dos envolvidos. 
 Proporcionar a inclusão social de crianças e jovens, através da cultura e da arte; 
 Harmonizar a produção cultural realizada por artistas e grupos, de sorte a encurtar distâncias sociais, econômicas e culturais, 

estimulando o intercâmbio entre estes as demais vertentes da música; 
 Gerar empregos nas áreas de entretenimento, turismo e prestação de serviços 

 
 
 
Quadro 10 – Plano de Trabalho – Descrever as etapas presentes no projeto a ser desenvolvido, incluindo de forma escrita todos os 
passos envolvidos na execução do projeto.  

 

 

Pré-produção 
● Elaboração e encaminhamento dos serviços/materiais gráficos 
● Fechamento dos contratos artísticos e dos demais profissionais 
● Contratação de equipamentos e estruturas para o evento 

Organização e produção 
● Divulgação do evento  
● Coordenação e supervisão dos fornecedores e pessoal de apoio 
● Ações finais para divulgação do evento 

Execução 
● Show dia 26/05/2019 

Pós-produção  
● Desmontagem 
● Finalização dos pagamentos 
● Organização dos documentos para elaboração da prestação de contas. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

   

 
 
Quadro 11 - Metodologia - Descrição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas. (Detalhar como se 
pretende atingir as metas e como esse resultado será apresentado. Forma de Execução.  
 
A produção e direção dos shows musicais serão sempre realizadas pelos integrantes da equipe da ACR, voluntários e colaboradores do 
mundo do reggae, apresentando uma atração principal, três outras atrações de convidados e uma velha guarda do reggae de São Paulo.  Os 
shows trarão uma proposta dinâmica onde os intérpretes e os grupos, passam a mensagem que vá de encontro com o tema do evento, com 
mensagens de reflexões, paz, igualdade social e ao convívio saudável e pacifico, além de cantar e tocar permitirão a interação do público 
através de expressão livre de movimentos.  
 
Destacamos abaixo os principais parâmetros para cumprimento das metas de Divulgação e Show. 
 
Plano de Divulgação 
Faixas - Confecção de Faixas e colocação em locais de grande fluxo de pessoas com apresentação do evento. 
Mídia Internet - Exposição em portais ligados a cultura e fãs da cultura reggae em todo Brasil. 
 
Montagem do Show 
Instalação de Palco, Som e iluminação. 
As apresentações com formatos musicais e de dança todas expositivas elevando a cultura e a tradição. 
O público estimado e de 3.000 (três mil) pessoas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   

 
QUADRO 12 - Informar Locais e datas previstas para realização do projeto 

 
 
QUADRO 13 - Número previsto de participantes ou público total (se realizado em etapas descriminar por atividade) 

 
 
QUADRO 14 Público Alvo 

 
 
 
 
 
 

O público alvo são os moradores da região e demais regiões de São Paulo, frequentadores da música reggae, Jovens, Estudantes, Geração 
internet, Esportistas radicais como surfistas e skatistas, tribos com afinidade com o reggae, educadores, alunos da rede pública de ensino. 
Pessoas em sua maioria jovens de todas as faixas etárias, classes sociais e formação e os demais que receberem notificações e as novidades 
sobre a 9º edição do evento REGGAE MÚSICA E CULTURA. 

 
Público estimado = 3.000 pessoas 
 
 

Local: 
Avenida do Arvoreiro 277 
Praça deputado Ivete Vargas – Parque das Arvores – Zona Sul  
Data:26 de maio de 2019. 
Horário das 15:00 as 22:00 horas 
 
Programação: 
15:00hs as   16:00hs – SOUND SYSTER 
16:00hs as 16:50hs – Caminho Suave   
17:00hs as 17:50hs – Denise de Paula 
18:00hs as 18:40hs – Leoes de Israel  
19:00hs as 19:40hs - SOLANO JACOB 
20:00hs as 20:40hs – DADA YUTE 
21:00hrs as 22:00hrs- MATO SECO 



 
 
 
 

   

 
QUADRO 15 Apoios e patrocínios (além da Secretária Municipal de Cultura) 
QUADRO 16 Cronograma de realização do projeto Descrição por datas de realização de cada atividade. 

 

 

Metas/Etapas Especificação Data início Data término

Pré-produção Concepção do briefing do evento 26/05/2019 27/05/2019

Pré-produção Estudo das necessidades para produção do evento 26/05/2019 27/05/2019

Pré-produção Estudos de pesquisas e formação da equipe gerencial 26/05/2019 27/05/2019

Pré-produção Estudos iniciais das necessidades do espaço 26/05/2019 27/05/2019

Pré-produção Estudos iniciais das necessidades de serviços 26/05/2019 27/05/2019

Pré-produção Estudos iniciais dos recursos financeiros disponíveis 26/05/2019 27/05/2019

Pré-produção Estudo de viabilidade econômica e financeira do evento 26/05/2019 27/05/2019

Pré-produção Concepção do projeto com todos os itens descritos acima 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Autorizações do espaço para realização do evento 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Contratação dos serviços terceirizados para o evento 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Locação de equipamentos de som, 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Contratação dos serviços em geral 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Execução da programação visual do evento 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Seleção e contratação da equipe/apoio (coordenadores, recepcionistas, etc.) 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Definição das estratégias de divulgação do evento 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Avaliação e possíveis ajustes no projeto 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Definição da programação do evento (data, horário, etc.) 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Cronograma geral e financeiro do evento 26/05/2019 27/05/2019

Organização e produção Reunião geral com todos os fornecedores e pessoal de apoio 26/05/2019 27/05/2019

Organização e produção Coordenação e supervisão dos fornecedores e pessoal de apoio 26/05/2019 27/05/2019

Organização e produção Ações finais para divulgação do evento 26/05/2019 27/05/2019

Execução Supervisão geral da montagem (local, equipamentos, etc.) 26/05/2019 27/05/2019

Execução Supervisão dos serviços terceirizados 26/05/2019 27/05/2019

Execução Supervisão da finalização e desmontagem do evento 26/05/2019 27/05/2019

Execução Fechamento de contas e acertos finais com os fornecedores 26/05/2019 27/05/2019

Cronograma de realização do projeto (forma de execução do projeto e de cumprimento de metas a ela atreladas)



 
 
 
 

   

 
QUADRO 17 - Plano de divulgação/comunicação. (Detalhar quais serão as formas, canais e veículos a serem utilizados para 
comunicar e divulgar o evento) 
 
Nesta proposta, buscamos atingir todos os públicos da comunidade. 
 
Banner  em papel couchê 115gr  
Distribuição de 04 (Quatro) será feita no comercio local, nos pontos culturais da comunidade e em eventos semelhantes e ambientes que 
concentram assíduos frequentadores de programas culturais. 
 
Testeira de Palco  
Será utilizado para as fotos e filmagens de divulgação nas redes sociais e comunicação visual no Show.. 
 
O evento será gratuito.  
 
Será mencionado a Secretaria Municipal de Cultura e a Prefeitura do Município de São Paulo, nos créditos, e em todo material de divulgação 
(impresso, virtual e audiovisual), e locução durante o Show. 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

   

QUADRO 18 Orçamento Geral – Valor Geral sem Contrapartida.  
 

  

Especificação Descrição Detalhada de Cada Quantid Unidade Orçament o 01

Item ade Medida

Serviços

PARTICIPANTES 

banda mato seco   Apresentação Artistica Principal 1 Serviço 15.000,00                     

banda leões de israel Apresentação Artistica 1 Serviço 15.000,00                     

caminho suave             Apresentação Artistica 1 Serviço 5.000,00                       

Denise de Paula           Apresentação Artistica 1 Serviço 5.000,00                       

Dada Yute                     Apresentação Artistica 1 Serviço 8.000,00                       

Solano Jacob               Apresentação Artistica 1 Serviço 8.000,00                       

sound system Apresentaçao artistica 1.500,00                       

 57.500,00                   

Diretor de Palco Contratação serviços técnicos para evento 1 Mao de Obra 5.000,00                       

Produtor Contratação serviços técnicos para evento 1 Mao de Obra 4.800,00                       

Som

Contratação serviços técnicos para evento  ( equpamento de som 

composto de mesa de canais, microfones, amplificador , caixa de 

som e apoio do tecnico de som )

1
Mão de obra e 

equipamento
15.000,00                     

apoio rodie Contratação serviços técnicos para evento 5 Mao de Obra 1.000,00                       

iluminação
Contratação Serviços Tecnicos e Equipamentos de iluminação 1

Mão de obra e 

equipamento
10.000,00                     

Vans Transportes Transportes de equipamentos e musicos 4 locação 4.000,00                       

palco locação Palco de 14 x 10 com areas de serviços equipamento 11.000,00                     

placa de fechamento Locação 70 Mao de Obra 6.300,00                       

barricada locação 85 equipamento 8.500,00                       

banheiro quimico locação 40 equipamento 5.200,00                       

banheiro quimico PNE Locação 10 equipamento 4.200,00                       

grade proteção Locação 150 equipamento 2.400,00                       

filmagem Contratação serviços técnicos para evento 1 Mao de Obra 5.000,00                       

Gerador Locação 2 equipamento 4.000,00                       

bombeiros contratação de Prestadores de serviços 15 Mão de obra 8.100,00                       

extintores locação 30 equipamento 2.100,00                       

ambulancia uti
contratação de Prestadores de serviços 1

Mão de obra e 

equipamento
2.000,00                       

posto medico 
contratação de Prestadores de serviços 1

Mão de obra e 

equipamento
3.000,00                       

tendas locação tendas 5 x 5 2 equipamento 2.000,00                       

moveis camarim Mesas e cadeiras locação 1 equipamento 900,00                          

eletricista contratação de Prestadores de serviços 2 Mão de Obra 1.200,00                       

segurança Contratação Prestadores de Serviços 30 Mão de Obra 10.200,00                     

SUBTOTAL MÃO DE OBRA 115.900,00                 

Documentação e Alvará Contratação de Prestador de Serviços e taxas ART 1 Serviços 8.000,00                       

kit alimentacao para equipe
compra de materiais  (composto de lanche, suco e fruta) 100 materiais 2.000,00                       

alimentacao camarim 

compra de materiais (agua, frutas, suco, refrigerante e salgados 

diversos)
1 materiais 6.500,00                       

banner compra de materiais 4 materiais 800,00                          

projeto grafico Contratação de Prestador de Serviços 1 Serviços 3.500,00                       

midia internet Serviços de impulsionamento e rede sociais 1 Serviços 1.800,00                       

Testeira de palco compra de materiais 1 materiais 4.000,00                       

SUBTOTAL PRODUTO 26.600,00                   

TOTAL 200.000,00                 



 
 
 
 

   

 

Serviços
PARTICIPANTES 

banda mato seco   Apresentação Artistica Principal 1 Serviço 15.000,00                     15.000,00              15.000,00               45000,00 15.000,00                   -                     15.000,00    

banda leões de israel Apresentação Artistica 1 Serviço 15.000,00                     15.000,00              15.000,00               45000,00 15.000,00                   -                     15.000,00    

caminho suave             Apresentação Artistica 1 Serviço 5.000,00                       5.000,00                5.000,00                 15000,00 5.000,00                     -                     5.000,00       

Denise de Paula           Apresentação Artistica 1 Serviço 5.000,00                       5.000,00                5.000,00                 15000,00 5.000,00                     -                     5.000,00       

Dada Yute                     Apresentação Artistica 1 Serviço 8.000,00                       8.000,00                8.000,00                 24000,00 8.000,00                     -                     8.000,00       

Solano Jacob               Apresentação Artistica 1 Serviço 8.000,00                       8.000,00                8.000,00                 24000,00 8.000,00                     -                     8.000,00       

sound system Apresentaçao artistica 1.500,00                       1.500,00                1.500,00                 4500,00 1.500,00                     -                     1.500,00       

 57.500,00                   56.000,00            56.000,00             168.000,00  56.000,00                  -                     57.500,00    

Diretor de Palco Contratação serviços técnicos para evento 1 Mao de Obra 5.000,00                       8.000,00                8.000,00                 21000,00 7.000,00                     2.000,00           5.000,00       

Produtor Contratação serviços técnicos para evento 1 Mao de Obra 4.800,00                       5.500,00                5.500,00                 15800,00 5.266,67                     466,67               4.800,00       

Som

Contratação serviços técnicos para evento  ( equpamento de som 

composto de mesa de canais, microfones, amplificador , caixa de 

som e apoio do tecnico de som )

1
Mão de obra e 

equipamento
15.000,00                     22.000,00              25.000,00               

62000,00 20.666,67                   

5.666,67           

15.000,00    

apoio rodie Contratação serviços técnicos para evento 5 Mao de Obra 1.000,00                       1.500,00                1.800,00                 4300,00 1.433,33                     433,33               1.000,00       

iluminação
Contratação Serviços Tecnicos e Equipamentos de iluminação 1

Mão de obra e 

equipamento
10.000,00                     18.000,00              25.200,00               

53200,00 17.733,33                   
7.733,33           

10.000,00    

Vans Transportes Transportes de equipamentos e musicos 4 locação 4.000,00                       6.000,00                5.800,00                 15800,00 5.266,67                     1.266,67           4.000,00       

palco locação Palco de 14 x 10 com areas de serviços equipamento 11.000,00                     15.400,00              16.200,00               42600,00 14.200,00                   3.200,00           11.000,00    

placa de fechamento Locação 70 Mao de Obra 6.300,00                       11.000,00              10.600,00               27900,00 9.300,00                     3.000,00           6.300,00       

barricada locação 85 equipamento 8.500,00                       14.000,00              15.000,00               37500,00 12.500,00                   4.000,00           8.500,00       

banheiro quimico locação 40 equipamento 5.200,00                       7.300,00                8.200,00                 20700,00 6.900,00                     -                     5.200,00       

banheiro quimico PNE Locação 10 equipamento 4.200,00                       4.900,00                6.200,00                 15300,00 5.100,00                     1,00                   4.200,00       

grade proteção Locação 150 equipamento 2.400,00                       2.800,00                3.200,00                 8400,00 2.800,00                     400,00               2.400,00       

filmagem Contratação serviços técnicos para evento 1 Mao de Obra 5.000,00                       5.800,00                6.300,00                 17100,00 5.700,00                     700,00               5.000,00       

Gerador Locação 2 equipamento 4.000,00                       4.500,00                4.900,00                 13400,00 4.466,67                     466,67               4.000,00       

bombeiros contratação de Prestadores de serviços 15 Mão de obra 8.100,00                       13.600,00              14.200,00               35900,00 11.966,67                   3.866,67           8.100,00       

extintores locação 30 equipamento 2.100,00                       1.600,00                1.900,00                 5600,00 1.866,67                     233,33-               2.100,00       

ambulancia uti
contratação de Prestadores de serviços 1

Mão de obra e 

equipamento
2.000,00                       5.500,00                8.000,00                 

15500,00 5.166,67                     
3.166,67           

2.000,00       

posto medico 
contratação de Prestadores de serviços 1

Mão de obra e 

equipamento
3.000,00                       4.950,00                5.350,00                 

13300,00 4.433,33                     
1.433,33           

3.000,00       

tendas locação tendas 5 x 5 2 equipamento 2.000,00                       4.950,00                5.350,00                 12300,00 4.100,00                     2.100,00           2.000,00       

moveis camarim Mesas e cadeiras locação 1 equipamento 900,00                          1.050,00                1.100,00                 3050,00 1.016,67                     116,67               900,00          

eletricista contratação de Prestadores de serviços 2 Mão de Obra 1.200,00                       830,00                   910,00                    2940,00 980,00                        220,00-               1.200,00       

segurança Contratação Prestadores de Serviços 30 Mão de Obra 10.200,00                     12.630,00              15.000,00               37830,00 12.610,00                   2.410,00           10.200,00    

SUBTOTAL MÃO DE OBRA 115.900,00                 171.810,00          193.710,00           481.420,00  160.473,33                41.974,33         115.900,00  

Documentação e Alvará Contratação de Prestador de Serviços e taxas ART 1 Serviços 8.000,00                       13.500,00              15.000,00               36500,00 12.166,67                   4.166,67           8.000,00       

kit alimentacao para equipe
compra de materiais  (composto de lanche, suco e fruta) 100 materiais 2.000,00                       3.500,00                4.200,00                 

9700,00 3.233,33                     
1.233,33           

2.000,00       

alimentacao camarim 

compra de materiais (agua, frutas, suco, refrigerante e salgados 

diversos)
1 materiais 6.500,00                       7.300,00                6.800,00                 

20600,00 6.866,67                     
366,67               

6.500,00       

banner compra de materiais 4 materiais 800,00                          1.200,00                1.500,00                 3500,00 1.166,67                     366,67               800,00          

projeto grafico Contratação de Prestador de Serviços 1 Serviços 3.500,00                       3.890,00                4.300,00                 11690,00 3.896,67                     396,67               3.500,00       

midia internet Serviços de impulsionamento e rede sociais 1 Serviços 1.800,00                       1.950,00                2.100,00                 5850,00 1.950,00                     150,00               1.800,00       

Testeira de palco compra de materiais 1 materiais 4.000,00                       5.800,00                6.300,00                 16100,00 5.366,67                     1.366,67           4.000,00       

SUBTOTAL PRODUTO 26.600,00                   37.140,00            40.200,00             103.940,00  34.646,67                   8.046,67           26.600,00    

TOTAL 200.000,00                 264.950,00         289.910,00          753.360,00  251.120,00                50.021,00         200.000,00  

Descontos 

Impostos
Custo Total

Item Orçament o 01 Orçamento 02 Orçament o 03

Especificação Descrição Detalhada de Cada Quantid Unidade
 Orçamentos para Base de Valor Unitário (Informar preço 

e fonte de base) Média de Valores. 

(Valor Unitário)



 
 
 
 

   

 
 
 
QUADRO 19- Contrapartida da Entidade Proponente – Valor e Descrição.  

 

 
 
 

Metas/Etapas Especificação Unidade Quantidade
Valor R$ - 

Contrapartida

Pré-produção Concepção do briefing do evento 1 312,50

Pré-produção Estudo das necessidades para produção do evento 1 312,50

Pré-produção Estudos de pesquisas e formação da equipe gerencial 1 312,50

Pré-produção Estudos iniciais das necessidades do espaço 1 312,50

Pré-produção Estudos iniciais das necessidades de serviços 1 312,50

Pré-produção Estudos iniciais dos recursos financeiros disponíveis 1 312,50

Pré-produção Estudo de viabilidade econômica e financeira do evento 1 312,50

Pré-produção Concepção do projeto com todos os itens descritos acima 1 312,50

Planejamento executivo Autorizações do espaço para realização do evento 1 250,00

Planejamento executivo Contratação dos serviços terceirizados para o evento 1 250,00

Planejamento executivo Locação de equipamentos de som, 1 250,00

Planejamento executivo Contratação dos serviços em geral 1 250,00

Planejamento executivo Execução da programação visual do evento 1 250,00

Planejamento executivo Seleção e contratação da equipe/apoio (coordenadores, recepcionistas, etc.) 1 250,00

Planejamento executivo Definição das estratégias de divulgação do evento 1 250,00

Planejamento executivo Avaliação e possíveis ajustes no projeto 1 250,00

Planejamento executivo Definição da programação do evento (data, horário, etc.) 1 250,00

Planejamento executivo Cronograma geral e financeiro do evento 1 250,00

Organização e produção Reunião geral com todos os fornecedores e pessoal de apoio 2 833,33

Organização e produção Coordenação e supervisão dos fornecedores e pessoal de apoio 2 833,33

Organização e produção Ações finais para divulgação do evento 2 833,33

Execução Supervisão geral da montagem (local, equipamentos, etc.) 2 500,00

Execução Supervisão dos serviços terceirizados 2 500,00

Execução Supervisão da finalização e desmontagem do evento 2 500,00

Execução Fechamento de contas e acertos finais com os fornecedores 2 1.000,00

Cronograma de realização do projeto (forma de execução do projeto e de cumprimento de metas a ela atreladas)



 
 
 
 

   

 
 
Quadro 20 – Cronograma de realização do Projeto – Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.  

 

 

Metas/Etapas Especificação Data início Data término

Pré-produção Concepção do briefing do evento 26/05/2019 27/05/2019

Pré-produção Estudo das necessidades para produção do evento 26/05/2019 27/05/2019

Pré-produção Estudos de pesquisas e formação da equipe gerencial 26/05/2019 27/05/2019

Pré-produção Estudos iniciais das necessidades do espaço 26/05/2019 27/05/2019

Pré-produção Estudos iniciais das necessidades de serviços 26/05/2019 27/05/2019

Pré-produção Estudos iniciais dos recursos financeiros disponíveis 26/05/2019 27/05/2019

Pré-produção Estudo de viabilidade econômica e financeira do evento 26/05/2019 27/05/2019

Pré-produção Concepção do projeto com todos os itens descritos acima 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Autorizações do espaço para realização do evento 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Contratação dos serviços terceirizados para o evento 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Locação de equipamentos de som, 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Contratação dos serviços em geral 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Execução da programação visual do evento 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Seleção e contratação da equipe/apoio (coordenadores, recepcionistas, etc.) 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Definição das estratégias de divulgação do evento 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Avaliação e possíveis ajustes no projeto 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Definição da programação do evento (data, horário, etc.) 26/05/2019 27/05/2019

Planejamento executivo Cronograma geral e financeiro do evento 26/05/2019 27/05/2019

Organização e produção Reunião geral com todos os fornecedores e pessoal de apoio 26/05/2019 27/05/2019

Organização e produção Coordenação e supervisão dos fornecedores e pessoal de apoio 26/05/2019 27/05/2019

Organização e produção Ações finais para divulgação do evento 26/05/2019 27/05/2019

Execução Supervisão geral da montagem (local, equipamentos, etc.) 26/05/2019 27/05/2019

Execução Supervisão dos serviços terceirizados 26/05/2019 27/05/2019

Execução Supervisão da finalização e desmontagem do evento 26/05/2019 27/05/2019

Execução Fechamento de contas e acertos finais com os fornecedores 26/05/2019 27/05/2019

Cronograma de realização do projeto (forma de execução do projeto e de cumprimento de metas a ela atreladas)



 
 
 
 

   

 
Quadro 21 – Orçamento e Despesas d Contrapartida 

 

.  
 
 

 
  

Unidade de Valor

medida Unitário

Pré-produção 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

Planejamento executivo 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

Organização e produção 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

Execução 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

Total geral R$ 10.000,00

Sub total de Materiais

SERVIÇOS

Sub total de Serviços

CONTRAPARTIDA (apenas se houver)

Especificação Descrição detalhada de cada item Quantidade Valor Total

MATERIAL



 
 
 
 

   

 
 
Quadro 22 – Cronograma de Desembolso 
 
 

 
 

Rubricas 1ª parcela 2ª parcela Nª parcela (...) TOTAL

Recursos Humanos R$ 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00

Material R$ 13.300,00 0,00 0,00 R$ 13.300,00

Serviços R$ 186.700,00 0,00 0,00 R$ 186.700,00

TOTAL R$ 200.000,00 0,00 0,00 R$ 200.000,00

Contrapartida R$ 10.000,00 0,00 0,00 R$ 10.000,00

TOTAL R$ 210.000,00 0,00 0,00 R$ 210.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – previamente definido pela Administração Pública



 
 
 
 

   

Registro de edições anteriores 
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RELEASE BANDA LEÕES DE ISRAEL 

 
 
A bandaLeões de Israel percorreu o Brasilestandonosprincipaiseventos, festas de cidades e Festivais.Járeconhecido no mundo do 
reggae, em 2006, osLeões de Israel recebemconviteparaparticipar do “Rebel Salute Festival” na Jamaica, sendoemtoda a história 
do festival, a únicabandabrasileira de reggae convidada. Apresentaram-se tambémnomescomo: Burning Spear, Thirld Word, Inner 
Circle, etc. 
Com um som de qualidade, a bandafoiconquistandoseuespaço e o respeito de artistarenomados no segmento, como o cantor 
jamaicano Gregory Isaacs, queosconvidouparaacompanhá-lo emsuasturnês de 2005 e 2007 Os shows passarampelo 
Norte/Nordeste do Brasil e algunspaíses da América Latina. Da primeiraexcursão de 2005 foilançado o DVD do Festival “República 
do Reggae” realizadoem Salvador. 
Como uma backing band oubanda de apoio, a banda tem colaboradocomumasérie de cantores do reggae internacional. 
Com o sucessodessaprimeiraturnê com Gregory Isaacs, a bandafoichamadaparaacompanhar outros astros da música reggae 
como Clinton Fearon (2007), novamente Gregory Isaacs em 2007 e 2009, Pablo Moses (2008), Eek-a- Mouse (2010), Doreen 
Schaffer (2011), Siddy Ranks (2011), Max Romeo (2010 e 2011), The Abyssinians (2012 e 2013), Marcia Griffiths (2013) e 
maisrecentemente: Johnny Clarke - Blood Dunza (2017), Mighty Diamonds (2017) e The Congos  (2017). Em 2018 apresentou-se 
com: Congos, Clinton Fearon, KnulleDube, Ken Boothe e Mighty Diamonds, e junto com a OrquestraSinfônicaBrasil, sob a 
regência do maestro João Mauricio Galindo, e de importantesnomes do reggae nacional: Killaman, Rodrigo Piccolo, TatiPortella, 
Dada Yute e Junior Dread no inédito Reggae In Concert quecomemorouos 19 anos da Associação Cultural Reggae. 
  



 
 
 
 

   

                             



 
 
 
 

   

    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   

 
 
RELEASE – SOLANO JACOB 
Solano Jacob é professor, escritor e músico de grande influência no cenário do reggae nacional. Nascido em São Bernardo do 
Campo no final dos anos 70, há mais de doze anos vêm atuando em todo o Brasil e inclusive no exterior no intuito de aliar a 
música à educação no processo de construção do espírito humano. 
Formado em bacharelado e licenciado pelo Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo – USP, Solano Jacob 
sempre acreditou na sincronia entre o meio musical e uma formação acadêmica, politicamente ainda não acessível a todos, porém 

vista como necessária para nosso progresso individual e social. 
Foi o idealizador e líder da banda paulista Leões de Israel por mais de seis anos, trabalho 
no qual lhe rendeu ascensão na carreira como cantor e compositor através de grandes 
sucessos como Filhos Rebeldes, Secou a Fonte, Ouça a Profecia, Me Gwann, Jah Jah 
Children e Treading Around the Land, bem como o lançamento de dois álbuns intitulados 
- Pilares da Justiça (2002) e Palavra Viva (2005). 
Apresentou-se nas principais capitais brasileiras, em Salvador no ano de 2004, 
acompanhou Gregory Isaacs no maior festival de reggae da Bahia o República do 
Reggae para mais de 30.000 pessoas. A turnê estendeu-se pela América do Sul e incluiu 
cidades como Buenos Aires, Fortaleza, Aracaju, Belém, São Luis e Recife. 
Solano Jacob esteve presente no conceituado Circuito Reggae Paulista, projeto amplo 
que realizou inúmeros festivais de reggae em São Paulo e nas principais cidades da 
Grande São Paulo, como Osasco, Suzano, Carapicuíba, Guarulhos, Jundiaí, Vinhedo, 
Valinhos, Campinas e região. Em sua bagagem não podemos deixar de mencionar sua 
participação conjunta em festivais com grandes nomes do reggae mundial como: Israel 
Vibration, Don Carlos, Midnite Band, Fullyfullwood Band, The Gladiators, Peter Broggs, 
The Wailers, Julian Marley e Steel Pulse. 
Em meados de 2005, Solano Jacob juntamente com sua banda de origem foram 
convidados a representar o Brasil no maior festival de reggae jamaicano, o Rebel Salute 
Festival em uma cidade próxima à capital Kingston. Em meio às grandes lendas do 
reggae jamaicano como Burning Spear, Cocoa Tea, Third World, The Congos, Inner 
Circle e Luciano, Solano Jacob conseguiu aplausos e respeito por parte do povo 
jamaicano enquanto cantava uma de suas composições em inglês, “Me Gwann”. Esta 
apresentação pode ser assistida no DVD mundialmente conhecido, Rebel Salute 2006 – 

Volume 3. 



 
 
 
 

   

Ao retornar da Jamaica em janeiro de 2006, Solano trouxe uma nova proposta de trabalho. Em carreira solo, apresentou em maio 
de 2008 um projeto inédito - A Fé e a Razão. Uma comprovação de que a música e o ato de pensar são aliados em qualquer 
processo educativo, o trabalho é apresentado em duas partes complementares: o album contendo 12 faixas e o livro de mesmo 
título. Distribuído pela Tratore, o projeto “A Fé e a Razão” pode ser encontrado em diversos veículos de mídia como Submarino, 
Amazon, Napster, FNAC, Siciliano, Saraiva e Livrarias Cultura. 
Em 2009, Solano Jacob gravou seu primeiro DVD intitulado “Ao vivo – Tribe House 2009”, contendo performances das canções do 
álbum “A Fé e a Razão” e do início de sua carreira. Em janeiro de 2010 retornou à Jamaica para diversos concertos em Kingston, 
Bull Bay e Santa Elizabeth. Com a repercussão mundial do projeto “A Fé e a Razão”, Solano Jacob foi convidado a realizar uma 
turnê Europeia no ano 2010, que incluiu países como: Polônia, Alemanha, Eslovênia e República Tcheca e cidades como Berlin, 
Munique, Dortmund, Varsóvia e Liubliana. 
Em plena atividade de produção criativa, Solano Jacob apresenta no segundo semestre de 2012 seu novo álbum denominado “O 
Santuário da Família”, uma abordagem atual e reflexiva sobre a temática da família moderna, suas crises e identidades. 
www.solanojacob.com.br  
 

http://www.solanojacob.com.br/


 
 
 
 

   

   
 
 
 



 
 
 
 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   

 
 

Denise D' Paula paulista, de 37 anos, nascida em São Caetano do Sul, a cantora, Sua história com a 
música, no entanto, começou cedo e é bem diversa. O primeiro contato foi em uma igreja da sua cidade, mas Denise também já 
integrou o grupo de pagode 
Divina Arte e, ainda, foi intérprete das escolas de samba Acadêmicos de Vila Gerty, de São Caetano, e Vila Palmares, de Santo 
André. 
Para a cantora, a música é uma missão. "Se eu não sentir que a conclui diariamente, mal consigo dormir. É meu estado de paz, 
leveza e ternura". Na bagagem, Denise ainda coleciona dois CDs: Real Situação e Filosofia Reggae, quando era integrante da 
banda.Quando esteve à frente da banda Filosofia Reggae, uma das maiores bandas de reggae do país, entre 2000 e 2007. Hoje, 
segue carreira solo no cenário brasileiro, sendo uma das principais vozes femininas que representam o estilo musical. 
Com a carreira solo, Denise faz, atualmente, shows por todo o Brasil. Nos encontros, ela apresenta desde canções autorais, como 
seus sucessos Sentimento Bom e Olha nos 
Meus Olhos, até releituras na versão reggae de artistas como Alicia Keys, Beyoncé, Amy Winehouse, Tim Maia e Djavan – suas 
grandes inspirações no mundo da música. 
Quando questionada a respeito do futuro de sua carreira, Denise não hesita em falar: quer continuar representando e 
empoderando todas as mulheres do cenário musical e também de fora dele. "Quero ser uma ponte para o fim do machismo 
engendrado no circuito em que vivemos", explica. "Seguir fazendo um brilhante trabalho, com amor e respeito por todos que 
participam comigo dessa caminhada". 
Agora em 2019 participou do Evento “ Reggae é a Lei” uma grande movimentação social da cultura Reggae Fórum do Reggae e 
segue com o Edital de Circulação apoiado pela Secretaria da Cultura onde o maior objetivo é espalhar sua arte pela cidade. 
 
 
 



 
 
 
 

   

   
 


