
 
 
                                                     
 

   

MODELO 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 Almeida nº 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: SP ROCK SHOW – 2ª EDIÇÃO 
Local de realização:  

AV. IPIRANGA, 294  
Período de realização:  

13 de Julho  de 2019 

Horários de realização:  

Concentração - 10:00 horas 
Show – das 10,30 as 21:00 horas 

Nome do responsável técnico do projeto:  Carlos Alfredo Almeida da 
Silva  

Nº do registro profissional:   

Valor total do projeto: R$ (SMC + Contrapartidas): R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais ) 
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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 
Musica Reggae e Cultura – 2018 
SP ROCK SHOW – 1 ª Edição 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 r 
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 2017 - Dia da Saudade 21 de Agosto, Um Grande homenagem a Raul Seixas – 28º edição  
Movimento Cultural e Musical da ZN – CCJ  
Ano de 2018  
Primeiro Festival Solidário de Capoeira da Cidade de São Paulo – Secretaria Municipal de Cultura 
Dia da Saudade 21 de Agosto, Um Grande homenagem a Raul Seixas – 29º edição  
Projeto Literatura Marginal – Projeto Musica Reggae e Cutura – 2018 – SP ROCK Show – 1 ª edição – Forum do Reggae  
 
  
 



 
 
                                                     
 

   

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

 
 
 
Quadro 06 - Identificação do objeto principal a ser executado.  
O projeto propõe a potencialização do AV. IPIRANGA, 294 , espaço aberto ao público localizado no centro da Cidade de São 
Paulo. Essa potencialização envolve a realização de SHOWS através de eventos musicais a partir da seleção e apresentação de 
artistas com atuação Nacional e internacional . A iniciativa foi criada para oferecer arte e cultura gratuita. A proposta é reunir 
pessoas diferentes e expressões artísticas diversas em um só lugar. Com uma programação cultural repleta de música o Projeto 
SP ROCK SHOW – 2ª edição transforma o entorno do Centro em um ponto de convergência de todos e para todos. O projeto leva 
em consideração a importância e a oportunidade de transformar esta data em agenda oficial do município. Com o diferencial de 
manter e homenagear o artista que com sua irreverência que contribuiu e modificou toda uma geração através de suas músicas 
com identificação com a cultura das periferias do Município de São Paulo. 
 
Quadro 07 – Descrição do Projeto. Descrever exatamente em que consiste o Projeto, de forma objetiva e conclusiva. Seria como o 
“Resumo do Projeto”.  

O projeto visa constituir um espaço cultural de luta, resistência e fruição para os amantes do Rock'n Roll, e suas  derivações. O evento terá 
duração total de oito horas e receberá um público de aproximadamente 5000 pessoas, que assistirá a uma mistura de ritmos proporcionada 
pelas apresentações de Screams Of Hate, Jimmy & Rats (ex-Matanza),Supla,Temple of Shadows,Golpe de Estado e Krisiun, que 
apresentaram ao público um repertório musical nacional e internacional como atração principal, possibilitando aos expectadores uma 
experiência musical de acordo com o Projeto. 

 

 

 

 

SP ROCK SHOW – 2ª EDIÇÃO  



 
 
                                                     
 

   

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.  

 
Dia 13 de julho nesta data, em 1985 (não em 1955), que ocorreu o festival Live Aid, em Londres e na Filadélfia. Na ocasião, Phill Collins, da 
banda Genesis, que participou dos dois shows, declarou aquele como o “Dia do Rock”. Mas a data não é tão mundial assim. “Nem os 

americanos nem os ingleses levaram a sério. Só brasileiros e as rádios rock do Brasil, desde aquela época, passaram a considerar esse o Dia 
do Rock”, conforme relato do cantor, radialista, compositor ícone oitentista e jornalista Kid Vinil, autor do livro Almanaque do Rock. O festival foi 
organizado pelo escocês Midge Ure e pelo vocalista da banca Boomtown Rats, Bob Geldof, que se comoveu com a crise humanitária na 
Etiópia e resolveu fazer um megaevento com o objetivo de arrecadar fundos para a causa. O show na Filadélfia ocorreu no estádio JFK e 
reuniu nomes como The Cars, Tom Petty, Madonna, Duran Duran, Led Zeppelin e Bob Dylan. Na Inglaterra, o concerto ocorreu no estádio 
Wembley e contou com U2, Paul McCartney, The Who e Queen. No mesmo dia, shows em outros países, como Austrália e Alemanha, foram 
feitos para apoiar a causa. As apresentações foram transmitidas para cerca de 150 países e alcançaram aproximadamente 2 bilhões de 
espectadores. Segundo Kid Vinil, as rádios rock brasileiras passaram a celebrar a data em meados de 1987. A partir daí, mais eventos 
acabaram acontecendo para comemorar, e a coisa foi se espalhando. “Para os gringos, o Dia do Rock é todo o dia. Aqui tinha que ter um dia, 

pois infelizmente não somos o país do rock”, comentou Kid Vinil 

No Brasil, Brasilia é a cidade onde pulsa o coração do Rock, tendo sido, na década de 80, a origem de várias das bandas mais famosas do 
gênero em nosso país. Entretanto, o Rock tem perdido espaço no cenário musical brasileiro para gêneros como o Sertanejo, o Axé, o Pagode 
e o Funk, entre outros. A despeito da necessidade de se lutar pela diversidade artística, garantindo espaço a todos os gêneros,  há tempos, 
vêm sendo empurradas para o circuito underground, o qual tem tido grandes dificuldades para se manter e encontrar espaços de fruição e 
exposição. Com essa realidade, nos últimos tempos, não apenas o Rock tem sofrido com isso, mas também o sertanejo de raiz, a MPB de 
poética política, o Choro e outros que necessitam lutar, bravamente, para garantir seu espaço nos meios de comunicação, espaços culturais e 
casas de show. Nesse sentido, o Projeto SP Rock surge com o sonho de fortalecer o cenário do Rock em São Paulo e, pretensiosamente, no 
Brasil, buscando se tornar um lugar de referência para bandas as mais diversas do gênero e seus subgêneros (Pop, Metal, Grunge, Punk, 
Hardcore, Progressivo, Industrial, Psocodélico, Rockabilly, Gospel e etc), seja para trabalhos autorais (meta principal), seja para para trabalhos 
tributo (cuja importância se revela no resgate dos grandes clássicos reapresentados às novas gerações, alijadas desse direito pela 
massificação do cenário). Como não podia deixar de ser, o projeto busca, também, garantir espaço para as ascendências do Rock,  
entendendo ser a valorização de heranças e raízes culturais algo de extrema importância ao fortalecimento coletivo do Rock. É com esse 
objetivo que nos apresentamos, a fim de que, tendo um lugar próprio para sua manifestação, esse gênero não se perca ou perca sua 
identidade frente às pressões da indústria musical, pois a manutenção de um ambiente com essas características é demasiada dispendiosa e, 



 
 
                                                     
 

   

dificilmente, possibilita retorno financeiro adequado à sua existência como espaço de luta e resistência,. Agradeço em nome da equipe 
República do Rock. A Associação Cultural Reggae pretende leva em consideração a importância e a oportunidade de transformar esta data 
em agenda oficial do município. Com o diferencial de manter o rock vivo e acessível a todos. 

 
 
Quadro 09 – Objetivos e Metas – Explicar o que se pretende atingir e conquistar com o projeto a ser desenvolvido.  
Objetivo 
Organizar e formatar o evento SP Rock Show – 2ª edição , através de concentração com conteúdo musical, 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. 
 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 13 de juhlo de 2019 –AV. IPIRANGA, 294  

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 do evento SP ROCK SHOW, serão sempre realizadas pelos integrantes da equipe da Associação Cultural do Reggae, 
colaboradores do mundo da música e pelo Pompeu Produtor executivo das bandas. A proposta dinâmica onde os intérpretes e os grupos, 
irão apresentar seus trabalhos, cantar e tocar permitindo a interação com 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 dos rock e das bandas. 
 



 
 
                                                     
 

   

Montagem do Show 
Instalação de Palco, Som e iluminação. 
Registro fotográfico e filmagens serão apresentados para aferição de metas .As apresentações com formatos musicais e de dança todas 
expositivas elevando a cultura e a tradição. 
O público estimado e de 20.000 (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) 

 
 
 
 
 
 

 
Show:  
 
13 DE JULHO DE 2019 -  das 14:00 as 21:00  
 
Público estimado = 20.000 pessoas 
 
 
 
 
 
 

Cronograma de Execução 
 
Concentração - 10:00 horas, Av Ipiranga, 294 
 
Atrações Principais: 
Screams Of Hate, Jimmy & Rats (ex-Matanza),Supla,Temple of Shadows,Golpe de Estado e Krisiun 



 
 
                                                     
 

   

 
QUADRO 14 Público Alvo 

 
 
 
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 Unidade Quantidade
Valor R$ - 

Contrapartida
Data início Data término

Pré-produção Concepção do briefing do evento 1 364,58 13/07/2019 14/07/2019

Pré-produção Estudo das necessidades para produção do evento 1 364,58 13/07/2019 14/07/2019

Pré-produção Estudos de pesquisas e formação da equipe gerencial 1 364,58 13/07/2019 14/07/2019

Pré-produção Estudos iniciais das necessidades do espaço 1 364,58 13/07/2019 14/07/2019

Pré-produção Estudos iniciais das necessidades de serviços 1 364,58 13/07/2019 14/07/2019

Pré-produção Concepção do projeto com todos os itens descritos acima 1 364,60 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Autorizações do espaço para realização do evento 1 281,25 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Contratação dos serviços terceirizados para o evento 1 281,25 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Locação de equipamentos de som, 1 281,25 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Contratação dos serviços em geral 1 281,25 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Execução da programação visual do evento 1 281,25 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Seleção e contratação da equipe/apoio (coordenadores, recepcionistas, etc.) 1 281,25 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Definição das estratégias de divulgação do evento 1 281,25 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Avaliação e possíveis ajustes no projeto 1 281,25 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Definição da programação do evento (data, horário, etc.) 1 281,25 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Cronograma geral e financeiro do evento 1 281,25 13/07/2019 14/07/2019

Organização e produção Reunião geral com todos os fornecedores e pessoal de apoio 2 833,33 13/07/2019 14/07/2019

Organização e produção Coordenação e supervisão dos fornecedores e pessoal de apoio 2 833,33 13/07/2019 14/07/2019

Organização e produção Ações finais para divulgação do evento 2 833,33 13/07/2019 14/07/2019

Execução Supervisão geral da montagem (local, equipamentos, etc.) 2 500,00 13/07/2019 14/07/2019

Execução Supervisão dos serviços terceirizados 2 500,00 13/07/2019 14/07/2019

Execução Supervisão da finalização e desmontagem do evento 2 500,00 13/07/2019 14/07/2019

Execução Fechamento de contas e acertos finais com os fornecedores 2 500,00 13/07/2019 14/07/2019

Execução Relatórios gerais sobre o evento e Prestação de Contas 2 500,00 13/07/2019 14/07/2019

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

Não haverá outro patrocinador  

Homens, mulheres, jovens – publico em geral . 



 
 
                                                     
 

   

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. 
Midia Internet – impulsionamentos e ativações em redes sociais e sites oficiais das bandas  
 
Back Drop 
Será utilizado para as fotos e filmagens de divulgação nas redes sociais e comunicação visual  no Show. 
 
 
Faixas (1 metro de largura por 8 metros de comprimento) 
2 Faixas fixadas em locais estratégicos na comunidade e de passagem de frequentadores de programas culturais.  
 
O evento SP ROCK SHOW  será oferecido com ações gratuitas. 
 
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. 
 Redes sociais : instagran – SPROCKSHOW 
Facebook @oficialsprockshow 
 
 
 
  



 
 
                                                     
 

   

QUADRO 18 Orçamento Geral – Valor Geral sem Contrapartida.  
 

  
 

Orçamentos para 

Serviços

PARTICIPANTES 

Screams Of Hate Apresentação Artistica 1 Serviço 4.500,00                      

Jimmy & Rats (ex-Matanza) Apresentação Artistica 1 Serviço 12.000,00                    

Supla Apresentação Artistica 1 Serviço 23.000,00                    

Temple of Shadows Apresentação Artisicat 1 Serviço 35.000,00                    

Golpe de Estado Apresentação Artisicat 1 Serviço 20.000,00                    

Krisiun Apresentação Artisicat 1 Serviço 10.000,00                    

104.500,00                 

Produtor Contratação serviços técnicos para evento 1 Mao de Obra 3.500,00                            

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
23.000,00                    

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
9.000,00                      

palco locação Palco de 14 x 10 com areas de serviços equipamento 15.000,00                    

placa de fechamento Locação 50 Mao de Obra 4.000,00                      

barricada locação equipamento 10.000,00                    

banheiro quimico locação 30 equipamento 3.800,00                      

banheiro quimico PNE Locação 5 equipamento 2.100,00                      

grade proteção Locação 50 equipamento 800,00                         

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 10 Mão de obra 7.000,00                      

extintores locação 20 equipamento 1.500,00                      

ambulancia uti
contratação de Prestadores de serviços 2

Mão de obra e 

equipamento
4.000,00                      

posto medico 
contratação de Prestadores de serviços 1

Mão de obra e 

equipamento
4.500,00                      

tendas locação tendas 5 x 5 octanorme 3 equipamento 6.000,00                      

moveis camarim Mesas e cadeiras locação 1 equipamento 900,00                         

eletricista contratação de Prestadores de serviços 1 Mão de Obra 600,00                         

segurança Contratação Prestadores de Serviços 30 Mão de Obra 12.000,00                    

117.700,00                  

Documentação e Alvará Contratação de Prestador de Serviços e taxas ART 1 Serviços 12.000,00                    

kit alimentacao para equiepe
compra de materiais  (composto de lanche, suco e fruta) 150 materiais 1.500,00                      

alimentacao camarim 

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

diversos)
1 materiais 4.200,00                      

banner compra de materiais 4 materiais 800,00                         

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

midia internet compra de materiais 2 materiais 800,00                         

back drop compra de materiais 1 materiais 1.000,00                      

testeira de palco compra de materiais 1 materiais 4.000,00                      

27.800,00                    

TOTAL 250.000,00                 

Orçament o 01

Descrição Detalhada de Cada Quantid Unidade

SUBTOTAL MÃO DE OBRA

SUBTOTAL PRODUTO

Especificação



 
 
                                                     
 

   

 

Serviços

PARTICIPANTES 

Screams Of Hate Apresentação Artistica 1 Serviço 4.500,00                      4.500,00               4.500,00                4.500,00                      -                      4.500,00       

Jimmy & Rats (ex-Matanza) Apresentação Artistica 1 Serviço 12.000,00                    12.000,00            12.000,00             12.000,00                   -                      12.000,00     

Supla Apresentação Artistica 1 Serviço 23.000,00                    23.000,00            23.000,00             23.000,00                   -                      23.000,00     

Temple of Shadows Apresentação Artisicat 1 Serviço 35.000,00                    35.000,00            35.000,00             35.000,00                   -                      35.000,00     

Golpe de Estado Apresentação Artisicat 1 Serviço 20.000,00                    20.000,00            20.000,00             20.000,00                   -                      20.000,00     

Krisiun Apresentação Artisicat 1 Serviço 10.000,00                    10.000,00            10.000,00             10.000,00                   -                      10.000,00     

104.500,00                 104.500,00          104.500,00           74.500,00                   -                      104.500,00  

Produtor Contratação serviços técnicos para evento 1 Mao de Obra 3.500,00                            3.900,00               4.200,00                3.866,67                      366,67               3.500,00       

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
23.000,00                    24.000,00            25.000,00             

24.000,00                   

1.000,00            

23.000,00     

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

iluminação
Contratação Serviços Tecnicos e Equipamentos de iluminação 1

Mão de obra e 

equipamento
9.000,00                      9.500,00                                  10.200,00 

9.566,67                      
566,67               

9.000,00       

palco locação Palco de 14 x 10 com areas de serviços equipamento 15.000,00                    15.400,00                           16.200,00 15.533,33                   533,33               15.000,00     

placa de fechamento Locação 50 Mao de Obra 4.000,00                      5.000,00                               4.800,00 4.600,00                      600,00               4.000,00       

barricada locação equipamento 10.000,00                    11.200,00             15.000,00              12.066,67                   2.066,67            10.000,00     

banheiro quimico locação 30 equipamento 3.800,00                      4.300,00                               4.100,00 4.066,67                      -                      3.800,00       

banheiro quimico PNE Locação 5 equipamento 2.100,00                      2.600,00                               3.100,00 2.600,00                      1,00                    2.100,00       

grade proteção Locação 50 equipamento 800,00                         1.200,00               1.800,00                1.266,67                      466,67               800,00          

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

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

bombeiros contratação de Prestadores de serviços 10 Mão de obra 7.000,00                      7300                 7.800,00 7.366,67                      366,67               7.000,00       

extintores locação 20 equipamento 1.500,00                      1600                 1.900,00 1.666,67                      166,67               1.500,00       

ambulancia uti
contratação de Prestadores de serviços 2

Mão de obra e 

equipamento
4.000,00                      5.500,00                               8.000,00 

5.833,33                      
1.833,33            

4.000,00       

posto medico 
contratação de Prestadores de serviços 1

Mão de obra e 

equipamento
4.500,00                      4.950,00                               5.350,00 

4.933,33                      
433,33               

4.500,00       

tendas locação tendas 5 x 5 octanorme 3 equipamento 6.000,00                      4.950,00                               5.350,00 5.433,33                      566,67-               6.000,00       

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

eletricista contratação de Prestadores de serviços 1 Mão de Obra 600,00                         830,00                                      910,00 780,00                         180,00               600,00          

segurança Contratação Prestadores de Serviços 30 Mão de Obra 12.000,00                    12.630,00                           15.000,00 13.210,00                   1.210,00            12.000,00     

117.700,00                  127.710,00          142.810,00           129.406,67                 10.941,00         117.700,00  

Documentação e Alvará Contratação de Prestador de Serviços e taxas ART 1 Serviços 12.000,00                    13.500,00                           15.000,00 13.500,00                   1.500,00            12.000,00     

kit alimentacao para equiepe
compra de materiais  (composto de lanche, suco e fruta) 150 materiais 1.500,00                      3.500,00                               4.200,00 

3.066,67                      
1.566,67            

1.500,00       

alimentacao camarim 

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

diversos)
1 materiais 4.200,00                      5.600,00                               6.800,00 

5.533,33                      
1.333,33            

4.200,00       

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

projeto grafico Contratação de Prestador de Serviços 1 Serviços 3.500,00                      3.890,00                               3.100,00 3.496,67                      3,33-                    3.500,00       

midia internet compra de materiais 2 materiais 800,00                         1.250,00                               1.600,00 1.216,67                      416,67               800,00          

back drop compra de materiais 1 materiais 1.000,00                      1.900,00                               2.100,00 1.666,67                      666,67               1.000,00       

testeira de palco compra de materiais 1 materiais 4.000,00                      5.200,00                               4.900,00 4.700,00                      700,00               4.000,00       

27.800,00                    36.040,00            39.200,00             34.346,67                   6.546,67            27.800,00     

TOTAL 250.000,00                 268.250,00          286.510,00           238.253,33                 17.487,67         250.000,00  

Média de Valores. 

(Valor Unitário)

Descontos 

Impostos
Custo Total

Orçament o 01

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

e fonte de base)

Orçamento 02 Orçament o 03

SUBTOTAL MÃO DE OBRA

SUBTOTAL PRODUTO

Especificação



 
 
                                                     
 

   

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

 
 
 

 
 
 
 

Metas/Etapas Especificação Unidade Quantidade
Valor R$ - 

Contrapartida

Pré-produção Concepção do briefing do evento 1 364,58

Pré-produção Estudo das necessidades para produção do evento 1 364,58

Pré-produção Estudos de pesquisas e formação da equipe gerencial 1 364,58

Pré-produção Estudos iniciais das necessidades do espaço 1 364,58

Pré-produção Estudos iniciais das necessidades de serviços 1 364,58

Pré-produção Concepção do projeto com todos os itens descritos acima 1 364,60

Planejamento executivo Autorizações do espaço para realização do evento 1 281,25

Planejamento executivo Contratação dos serviços terceirizados para o evento 1 281,25

Planejamento executivo Locação de equipamentos de som, 1 281,25

Planejamento executivo Contratação dos serviços em geral 1 281,25

Planejamento executivo Execução da programação visual do evento 1 281,25

Planejamento executivo Seleção e contratação da equipe/apoio (coordenadores, recepcionistas, etc.) 1 281,25

Planejamento executivo Definição das estratégias de divulgação do evento 1 281,25

Planejamento executivo Avaliação e possíveis ajustes no projeto 1 281,25

Planejamento executivo Definição da programação do evento (data, horário, etc.) 1 281,25

Planejamento executivo Cronograma geral e financeiro do evento 1 281,25

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 2 500,00

Execução Relatórios gerais sobre o evento e Prestação de Contas 2 500,00

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 13/07/2019 14/07/2019

Pré-produção Estudo das necessidades para produção do evento 13/07/2019 14/07/2019

Pré-produção Estudos de pesquisas e formação da equipe gerencial 13/07/2019 14/07/2019

Pré-produção Estudos iniciais das necessidades do espaço 13/07/2019 14/07/2019

Pré-produção Estudos iniciais das necessidades de serviços 13/07/2019 14/07/2019

Pré-produção Concepção do projeto com todos os itens descritos acima 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Autorizações do espaço para realização do evento 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Contratação dos serviços terceirizados para o evento 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Locação de equipamentos de som, 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Contratação dos serviços em geral 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Execução da programação visual do evento 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Seleção e contratação da equipe/apoio (coordenadores, recepcionistas, etc.) 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Definição das estratégias de divulgação do evento 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Avaliação e possíveis ajustes no projeto 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Definição da programação do evento (data, horário, etc.) 13/07/2019 14/07/2019

Planejamento executivo Cronograma geral e financeiro do evento 13/07/2019 14/07/2019

Organização e produção Reunião geral com todos os fornecedores e pessoal de apoio 13/07/2019 14/07/2019

Organização e produção Coordenação e supervisão dos fornecedores e pessoal de apoio 13/07/2019 14/07/2019

Organização e produção Ações finais para divulgação do evento 13/07/2019 14/07/2019

Execução Supervisão geral da montagem (local, equipamentos, etc.) 13/07/2019 14/07/2019

Execução Supervisão dos serviços terceirizados 13/07/2019 14/07/2019

Execução Supervisão da finalização e desmontagem do evento 13/07/2019 14/07/2019

Execução Fechamento de contas e acertos finais com os fornecedores 13/07/2019 14/07/2019

Execução Relatórios gerais sobre o evento e Prestação de Contas 13/07/2019 14/07/2019

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



 
 
                                                     
 

   

 
Quadro 21 – Cronograma de Receitas e Despesas– Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.  

  

 

Periodicidade 

(semana, mês, ano...)
Receitas (descrição) Valor (R$) Despesas (descrição) Valor (R$)

Semana Fomento Termo de Colaboração 250.000,00 Screams Of Hate 4.500,00                                   

Jimmy & Rats (ex-Matanza) 12.000,00                                

Supla 23.000,00                                

Temple of Shadows 35.000,00                                

Golpe de Estado 20.000,00                                

Krisiun 10.000,00                                

Produtor 3.500,00                                 

Som 23.000,00                                

apoio rodie 1.000,00                                 

iluminação 9.000,00                                 

palco 15.000,00                                

placa de fechamento 4.000,00                                 

barricada 10.000,00                                

banheiro quimico 3.800,00                                 

banheiro quimico PNE 2.100,00                                 

grade proteção 800,00                                    

filmagem 5.000,00                                 

Gerador 4.000,00                                 

bombeiros 7.000,00                                 

extintores 1.500,00                                 

ambulancia uti 4.000,00                                 

posto medico 4.500,00                                 

tendas 6.000,00                                 

moveis camarim 900,00                                    

eletricista 600,00                                    

segurança 12.000,00                                

Documentação e Alvará 12.000,00                                

kit alimentacao para equiepe 1.500,00                                 

alimentacao camarim 4.200,00                                 

banner 800,00                                    

projeto grafico 3.500,00                                 

midia internet 800,00                                    

back drop 1.000,00                                 

testeira de palco 4.000,00                                 

Total: 250.000,00 Total: 250.000,00                              

Cronograma de receitas e despesas



 
 
                                                     
 

   

 
 
Quadro 22 – Orçamento de Despesas de 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$ 1.875,00 R$ 1.875,00

Execução 1 R$ 3.125,00 R$ 3.125,00

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 23 – 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$ 11.500,00 0,00 0,00 R$ 11.500,00

Serviços R$ 238.500,00 0,00 0,00 R$ 238.500,00

TOTAL R$ 250.000,00 0,00 0,00 R$ 250.000,00

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

TOTAL R$ 260.000,00 0,00 0,00 R$ 260.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – previamente definido pela Administração Pública



 
 
                                                     
 

   

Releases e Ficha Técnicas 
 
Screams Of Hate 
 
 

  



 
 
                                                     
 

   

 
Jimmy & Rats (ex-Matanza) 

 



 
 
                                                     
 

   

 
 
 
 
Supla 

 
 
EDUARDO? 
SUPLA? PAPITO? 
CHAMPS! 
Supla começou sua carreira aos 14 anos de idade tocando bateria na banda Os impossíveis, eles tocavam Beatles, na 
noite de São Paulo. Mais tarde entrou para a banda Metrópolis, mas logo foi convidado para ser o vocalista da banda Tokyo, pois 
transbordava carisma atrás de sua bateria, sendo assim a banda logo despertou atenção no cenário das danceterias(Aeroanta, 
Pool, Radar Tanta e etc)paulistanas. Assinaram com a Som Livre para um compacto que chamou a atenção da mídia com a música Mão 
Direita que foi censurada, mas a gravadora CBS(hoje em dia Sony) comprou o passe dos meninos e foi um sucesso. O primeiro 
Álbum(Humanos), foi lançado em 1986 com a participação da cantora alemã Nina Hagen(linda Garota de Berlim) e o professor Cauby 
Peixoto(romantica), um vídeo no presídeo do hipódramo(Esses Humanos), que deu o que falar(Supla estava de 
terno rosa contracenando com os presos). O segundo Álbum (O outro lado,1988) teve o hit Metralhar e Não Morrer. 
A banda Tokyo terminou em 1989 e Supla seguiu carreira solo gravando pela RGE, o Álbum Supla - Motocicleta Endiabrada. 



 
 
                                                     
 

   

Nessa época foi convidado a participar do filme dos Trapalhões como protagonista fazendo par com a Angélica(Uma Escola 
Atrapalhada)! Sucesso de bilheteria. Lançou seu segundo Álbum solo Encoleirado (participação de roger) pela EMI gravadora, devido a sua 
fantástica performance no Rock in Rio 2 no Maracanã! Nessa mesma época fez a minisérie 
Sex Appeal na Globo! 
No final de 1993 partiu para os EUA e deixou tudo para trás a fim de um novo desafio! Tocar nos palcos onde seus mestres já se 
apresentaram! Formou a banda Psycho 69 em NY, gravaram um Álbum pela gravadora Primal e fizeram uma turnê com os Ramones! 
Conciliando matérias de NY para o programa "H" do Luciano Huck no quadro "Informer" criado por ele mesmo! Depois de um longo periodo na 
América(1994 a 1999), Supla voltou ao Brasil e sua figura junto com sua música Green Hair(Japa Girl), caíram no gosto da mulecada! 
Participou da Casa dos Artistas(SBT) e foi destaque do programa, vendeu um Milhão de Cds(Charada Brasileiro), nas bancas de uma forma 
nada convencional. Após outra grande performance no Rock in Rio 3, ele caiu de vez no gosto popular por seu carisma, humildade, atitude e 
musicalidade! 
Foi convidado pela MTV para fazer os programas Videos Lá em asa com o Supla e Família MTV, fez também participação na novela da 
Globo(Um Anjo Caiu do Céu). 
Lançou em 2002 pela gravadora Abril o Álbum Político e Pirata,novamente nas bancas de jornais. infelizmente a Abril fechou e Supla lançou 
em 2003 outro Álbum gravado em NY (Bossa Furiosa) lançado pela ST2. 
Nesta mesma época fez o papel de Mário Lago no filme "Noel, o Poeta da Vila". 
Lançou em 2004 pela Universal o Álbum de Covers "Menina Mulher", junto com um DVD "Supla, Só na Loucura", show ao vivo com clipes da 
carreira do cantor e um documentário. Nesta época comandou o programa Viva Noite(SBT) e lançou em 2006 o Álbum solo "Vicious" pela 
Arsenal(Universal). Foi em 2007 o curador da exposiçao Rockers do fotografo Bob Gruen na FAAP. 
Foi para Londres onde começou a tocar com o seu irmão João Suplicy, o nome Brothers of Brazil foi dado pelo ex-empresário 
do Clash depois de uma apresentação em Camden Town. Na mesma época Supla foi convidado a ser o apresentador de um programa jovem 
na Rede TV, do qual virou o "Brothers" que ficou no ar por quase 3 anos. Os Brothers of Brazil assinaram com a gravadora americana 
SideOneDummy e lançaram o álbum "Punkanova". Participaram de muitos festivais como Planeta Terra, Planeta Atlantida, Maquinária, Rock in 
Rio(em portugal), Warped Tour(EUA), Lollapalooza (Brasil), Bambuzzle, 3 turnês na Inglaterra(com Hugh Cornwell), entrevista na BBC de 
Londres com direito a 5músicas ao vivo onde Beatles e David Bowie ja gravaram!Tocaram com artistas como: Adam Ant, Flogging Molly, 
TheAdicts, Gogol Bordello, Aggrolites, Pennywise e Jesse Malin. 
Em 2015 Tocaram no Rock in Rio aqui no brasil com GlenMatlock, integrante do Sex Pistols. 
Aproveitando as turnes internacionais gravaram a segunda temporada do programa "Brothers na Gringa" pela "MIX TV". A 
primeira estreou em abril, filmada em NY, a segunda foi gravada na Califórnia e foi ao ar em julho de 2012. 
Supla tambem foi um dos jurados do programa Ídolos 2012 na Record. "Foi muito divertido", afirma Supla! 
O Brothers of Brazil lançou em 2012 o novo Álbum "On My Way". O vídeo "On My Way" foi filmado no deserto americano com o 
próprio iphone do Supla! "Ninguém acredita...mas é verdade!"  Em Julho de 2012 os Brothers of Brazil foram indicados a 
“Melhor Banda“ no VMB e tiveram uma de suas musicas eleita pela revista Rolling Stone dentre as 20 melhores do ano. 
Em 2013 conciliando com a agenda de shows do Brothers, Supla fez pela nova MTV o programa Papito in Love que ja está na sua 
segunda temporada em 2015. 
No cinema, fez uma participação no filme “O Meu Amigo Hindu” de Hector Babanco, fazendo papel de Supla. 



 
 
                                                     
 

   

O álbum Melodies From Hell foi lançado em 2014 e teve turnês no Brasil, Estados Unidos e 
Europa abrindo para Jesse Malin. 
FASE ATUAL DO SUPLA 
Supla já tem em seu currículo 2 álbuns com o TOKYO, 3 com o Brothers of Brazil, 1 com o 
Psycho 69 e 7 álbuns solo. Após 
ter feito 3 álbuns pela sideonedummy (gravadora de Los Angeles) com o Brothers of Brazil (duo 
com o irmão João Suplicy) e de ter se apresentado em várias turnês pela América, Europa e nos 
maiores festivais de música pelo mundo (Warped Tour, Lollapalooza, Bambuzzle e Rock in Rio, 
só para itar alguns), Supla chega ao seu décimo quarto álbum intitulado "Diga o que você 
pensa". 
A música que dá nome ao álbum abre-o com uma sonoridade moderna, que reúne todos os seus 
anos de experiência. 
Importante dizer que ele e seu produtor Kuaker tocaram todos os instrumentos. Supla também 
assina todas as canções, apenas 
dividindo a parceria nas letras com seus amigos Tatiana Prudencio Torrez, Fabio Bopp (autor de 
vários sucessos do 
Charada Brasileiro) e a norte-americana Victoria Petrusky. Um álbum sem medo de arriscar, com 
uma atitude bem rock n 
roll, incorporando batidas eletrônicas que fazem as canções terem um ar bem radiofônico. Já 
foram lançados 5 vídeos (Parça 
da Erva, Diga o Que Você Pensa, Amor Entre Dois Diferentes , Trump Trump Trump e Anarquia 
lifestyle) para que o público já 
possa ir conhecendo bem o espírito do trabalho. Todas essas canções ganharam destaque nas 
plataformas virtuais 
e "Amor Entre Dois Diferentes" já esta tocando nas principais rádios do Brasil (Rádio Mix, 89 a rádio rock, 98 de Minas 
Gerais e Jovem Pan, entre outras). A banda Supla já está na estrada divulgando os novos sons e realmente sentindo a preferência do público 
para cada música (fundamental para saber qual o próximo single a ser lançado). Em julho de 2016 Supla fez um show (sold out celebrando 
seus 30 anos de carreira no Auditório Ibirapuera e tudo foi registrado para ser lançado num DVD (está em fase de masterização), com 
participação do Roger (Ultraje a Rigor) cantando Encoleirado , Isa Salles em Amor Entre Dois 
Diferentes e João Suplicy em On My Way. Supla também lançou um livro em 2016 pela Editora Ideal (Supla - crônicas e fotos do charada 
brasileiro), que vem sendo muito bem recebido pelos fãs, crítica e pelo público em geral. Em 2016 Supla lançou o álbum "Diga o que você 
pensa", excursionou pelo Brasil e EUA, se apresentando no It's Not Dead Festival na California. 
Em 2018 lançou no Auditório do Ibirapuera seu 15 trabalho, "Illegal". O show foi gravado e vai ser mostrado no canal bis no primeiro semestre 
de 2019 em 2018 foi o unico brsileiro a participar do maior festival punk nos EUA (It's Not Dead Festival)em Sao bernadino (CA) e tambem se 
apresentou no Rebellion festival na Inglaterra entre outras apresentacoes na Gran Bretanha 



 
 
                                                     
 

   

O ano de 2019 começou bem para Supla aonde fez uma fantasitica apresentaçao no SESC em janeiro de 2019 com Glen matlock do Sex 
Pistols 
Ainda arrumou tempo para gravar um novo album com sua nova parceira musical Victoria Wells(cantora,compositora e 
pianista)Um novo som com uma nova concepçao que vai ser lançado um album contendo 10 musicas ineditas neste 
semestre(2019) Supla continua sua turne do album Illegal  
 
 
Temple of Shadows  
 

 
Edu Falaschi 
Natural de São Paulo, o cantor, compositor, arranjador, produtor e multi-
instrumentista, Edu Falaschi coleciona bagagem impressionante em 27 anos de 
carreira. Com 16 álbuns lançados, cerca de 100 canções compostas e mais de 1 
milhão de CDs vendidos é um dos artistas mais renomados do Heavy Metal do 
mundo.  
Músico desde os 14 anos, aos 47 anos, Edu já passou por grandes bandas como 
Mitrium, Venuse Symbols, mas a grande visibilidade veio em 2000, quando assumiu 
como vocalista e um dos principais compositores da banda Angra, na qual 
permaneceu até 2012. Com a banda, Edu gravou 6 álbuns (Rebirth, Hunters and 
Prey, Rebirth Live In São Paulo, Temple of Shadows, Aurora Consurgens e Aqua). 
Além disso, o artista também é criador de composições marcantes como: "Nova Era", 
"Heroes of Sand", "Bleeding Heart", "Wishing Well", "Spread Your Fire" e "Angels 
andDemons". 
Em 2006 deu voz a sua própria banda, ALMAh, que rapidamente alcançou enorme 
sucesso internacional. A banda já lançou 5 álbuns de estúdio e fez dezenas de 
turnês mundiais. No momento, Edu está se dedicando a carreira solo, com sua nova 
turnê “Temple of Shadows in Concert”, uma união do metal com o erudito. 
Números:• Mais de 1 Milhão de discos vendidos 
• Dezenas de turnês mundiais 
• Eleito cinco anos consecutivos como um dos cinco primeiros melhores vocalistas do 

mundo pela revista japonesa “Burrn Magazine” 
• 16 discos gravados 
• Mais de 100 músicas editadas 
• Eleito em 1° lugar como o melhor compositor no Japão pela revista “Burrn Magazine” com a música “ Spread Your Fire”, em 2014 



 
 
                                                     
 

   

• 2 Rock In Rio (2011-2013) 
• Cantor das trilhas do desenho anime “Cavaleiros do Zodíaco” (Sucesso Pegazus Fantasy) 
• Última turnê mundial foi a REBIRTH OF SHADOWS TOUR (Já como artista solo) de Julho de 2017 a Outubro de 2018, com 50 shows, mais 
de 50.000 espectadores 
• Último vídeo clipe lançado, “ The Glory of the Sacred Truth” alcançou a marca de 400k visualizações em 3 meses. 
Para mais informações sobre Edu Falaschi, acesse: 
http://www.edufalaschi.com.br; https://www.facebook.com/edufalaschi.officialpage;https://www.instagram.com/edu_falaschi 
https://twitter.com/edualmahoficial;https://www.youtube.com/user/EduFalaschiOfficial 
 
 
Golpe de Estado  
O Golpe de Estado, considerada a maior banda de hard rock do Brasil, completa 25 anos de carreira e, 
com nova formação, entra em uma nova fase renovando seu repertório de shows e criando novas 
músicas, com planos para a gravação 
de um novo trabalho, tanto em CD 
como em DVD. 
A banda se encontra em nova 
formação, contando com Dino Rocker 
nos vocais, Roby Pontes na bateria 
e os demais integrantes já 
consagrados: Nelson Brito no baixo e 
Hélcio Aguirra na guitarra. 
Iniciando sua trajetória em 1985, o 
Golpe de Estado realizou inúmeros 
shows pelo Brasil, nas principais 
casas de shows, clubes, praças, 
auditórios, teatros e casas noturnas, 
teve suas músicas tocadas em 
diversas rádios, além de entrevistas 
em jornais, revistas e programas de 
televisão (Bem Brasil, 
Programa Livre, Jô Soares, Programa Mulheres, Ronnie Von, Silvia Popovick, etc.). Foi destaque em 
muitos festivais e aniversários de rádios. Acumula também em sua carreira, abertura de shows 

http://www.edufalaschi.com.br/
https://www.facebook.com/edufalaschi.officialpage
https://www.instagram.com/edu_falaschi
https://twitter.com/edualmahoficial
https://www.youtube.com/user/EduFalaschiOfficial


 
 
                                                     
 

   

internacionais como Deep Purple, Jethro Tull e Nazareth. 
Manteve sua formação inicial, com Catalau nos vocais, até 1995, gravando seus 5 primeiros trabalhos. 
Logo após, com Rogério Fernandes nos vocais, gravou duas novas faixas do disco "10 anos ao vivo" em 
1996, além de diversos shows até 1998 e um video clip especial para programa do canal Net "Sport TV". 
Em 1999 a banda retorna com sua formação inicial, realizando shows em grandes festivais. Em 2000, 
Kiko Muller assume os vocais e grava em 2004 o álbum Pra Poder. 
Em 2010 a banda ganha uma nova energia com Dino Rocker nos vocais e Roby Pontes na bateria, 
renovando seu repertório de shows e planejando novos trabalhos.  
 
 
 
Krisiun 
 

 
 
Às vezes, durante a carreira de uma banda, chega o 
momento de olhar para trás e reavaliar o seu trabalho. Tal 
autocrítica pode levar a uma revisão de suas possibilidades 
estilísticas ou a uma maior consciência de quem você 
realmente é. Para os irmãos brasileiros do death metal 
KRISIUN, tal análise pode causar um dilema. Ativo desde 
1990, e reconhecido por clássicos como “Black Force 
Domain” (1995), a obra de arte do metal extremo 



 
 
                                                     
 

   

“Conquerors of Armageddon”, e a memorável “Southern Storm” (2008), o trio sempre teve como marcas registradas os 
andamentos insanamente rápidos, uma bateria quase desumana, riffs cortantes, solos velocíssimos e vocais extremamente brutais 
. E, sejamos sinceros – apesar do KRISIUN ter se tornado mais técnico e com mais variações em termos de andamentos e ritmos 
ao longo dos anos – eles estão comprometidos para sempre a entregar o ataque brutal de death metal que tornou o grupo lendário 
em primeiro lugar. 
Assim, depois de “Forged in Fury” de 2015, Alex Camargo (vocais e baixo), Max Kolesne (bateria) e Moyses Kolesne (guitarra) 
perceberam que uma abordagem diferente era necessária. “Foi um álbum um pouco complicado,” admite o cantor/baixista Alex 
Camargo. “Ele teve parte mais lentas e também foi bastante longo. 
Nós ainda o apoiamos 100%, mas duvidamos que essa seja a real essência do KRISIUN.” 
Assim, para “Scourge of the Enthroned”, o 11º álbum de estúdio do KRISIUN, o grupo decidiu se direcionar novamente para um 
disco mais rápido e extremamente brutal. Contando com 38 intensos minutos – incluindo os bônus tracks, “Forged in Fury” tinha 
quase uma hora de duração – e também com o trabalho do produtor Andy Classen, “Scourge of the Enthroned” se tornou um 
verdadeiro monstro: “Trabalhar com Andy no Stage One Studio novamente foi como estar em casa. Ficamos no apartamento dos 
músicos durante quase um mês e nos concentramos em capturar uma vibração honesta, quase ao vivo. Demos uma aparada 
maior nas músicas do que da última vez.” Localizado na área rural da cidade alemã de Kassel, o ambiente do estúdio ajudou 
imensamente o trio durante esse período. “Não havia nenhum tipo de distração, o lugar era no meio do nada, então além de fazer 
churrasco com o Andy, trabalhamos nas músicas feito loucos.” O Riff e o andamento da faixa “Demonic III” até mesmo nos lembra 
o primeiro disco da banda „Black Force Domain‟ . Essa música é sobre a banda e nossa história. Depois de todos esses anos, 
sentimos que era chegada a hora de fazermos nosso próprio hino, e um riff como aquele é como se levasse a gente e os nossos 
fãs para o passado!” Em termos de som, a banda não trouxe a crueza selvagem de Black Force Domain, e teve uma mentalidade 
distinta quando começaram as gravações: 
“Interpretamos o título do álbum como sendo nós três sendo um flagelo para todo o death metal plástico que tem por aí. Você está 
ouvindo seres humanos e não um computador. Tudo foi gravado e tocado naturalmente, e apesar de você conseguir ouvir todos os 
detalhes, a gravação não vai para aquele som sem vida e estéril. É um álbum muito orgânico e pesado, e eu acho que ele se 
conecta com o espírito que já tínhamos desde o nosso primeiro disco.” O álbum oferece vários destaques: o solo estilo-Slayer 
abrindo para „Devouring Faith‟, o quebra-pescoço „A Thousand Graves‟, a complexidade rítmica de „Abysmal Misery (Foretold 
Destiny)‟, e o final épico do álbum com “Whirwind of Immortality‟. Esta última faixa se conecta à capa do disco, criada pelo artista 
Eliran Kantor (Testament, Hate Eternal, Incantation), como Alex explica: “A música é sobre os Anunnakis, que aparecem na 
mitologia Suméria julgando os destinos da humanidade. Frequentemente eles são retratados como sete figuras, mas somente três 
aparecem na capa, o que se conecta bem com „Demonic Three‟. Como o Krisiun está para comemorar seu 30º aniversário em 
2021, achamos legal aparecermos como antigos entidades do death metal na capa [risos].” Liricamente, o álbum, no entanto, não 
se aprofunda muito nos mitos, como Camargo confirma: “Falamos de fanatismo religioso, guerra e a tragédia dos refugiados, que 



 
 
                                                     
 

   

fogem das guerras e miséria em suas terras natais e acabam se afogando no mar ou sendo tratados como seres inferiores nos 
países ocidentais. A realidade nos oferece um monte de tópicos para escrevermos um death metal bem raivoso!” 
Questionados sobre os planos do Krisiun para os meses vindouros, Alex promete um show de lançamento em Essen (Alemanha) 
no dia 7 de setembro, com transmissão ao vivo, e convida a todos a ouvirem “Scourge of the Enthroned”. “Krisiun é um dos poucos 
trios que existem por aí que estão entregando um som verdadeiro, orgânico, alto, cru e preciso !” Sim, essa é a essência do 
KRISIUN!‟ 
Stephan Franke 
Century Media 
KRISIUN online:  
https://www.facebook.com/krisiun.official/ 
https://www.instagram.com/krisiun/ 
https://twitter.com/Krisiun 
http://www.krisiun.com.br/ 
www.youtube.com/user/krisiunOfficial 
Os irmãos Max Kolesne (bateria) , Alex Camargo (vocais/baixo) e 
Moyses Kolesne (guitarra) [sentado]. 
KRISIUN – Scourge of the Enthroned (38:07) 
1. Scourge of the Enthroned (5:54) 
2. Demonic III (5:01) 
3. Devouring Faith (4:19) 
4. Slay the Prophet (4:50) 
5. A Thousand Graves (4:11) 
6. Electricide (4:04) 
7. Abysmal Misery (Foretold Destiny) (3:57) 
8. Whirlwind of Immortality (5:51)  


