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PLANO DE TRABALHO-TERMO DE COLABORAÇÃO
PROJETO Samba da Fiel! Costumes, Ritmos e Danças .

•

QUADRO 01 Identificação do proponente

Nome da OSC:
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE CAPOEIRA ROSA BAIANA
CNPJ:
Endereço:
Rua Lamartine Babo 4B
51.370.45010001-07
- G uarulhos - SP
Complemento:
Bairro: jardim Pinhal
-

Telefone: (000)
I L - 22819699
E-mail: Lucia.helenads@outlook.com

CEP:
07.120-110
Telefone: (000)

Telefone: (000)
1 2 99659 0555
Site:
-

I

Dirigente da OSC:
Celia da Silva Nascimento
CPF:
076.669.678/29

Endereço do Dirigente:
Rua Noel Rosa B44
-

.

-

casa 01

Bairro: Jardim Pinhal - Guarulhos - SP
CEP: 07120- 200

RG:

Órgão Expedidor:
SSP/SP

•

18.836.445-6
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Dados d o prOjeto
Nome do projeto :
Samba da Fiel! Costumes. Ritmos e Danças.

Local de realização:
Regiões Leste. Norte e Centro de São Paulo

Período de realização:
25 de outubro a 30 novembro de 2018 .

Nome do responsável técnico do projeto:
Lúcia Helena da Silva

N2 do registro profissional: CRA
2040722- 0

Valor total do projeto: R$

470.000,00

Horários de realização:
Diversos. conforme detalhados no
plano de execução.

( quatrocentos e setenta mil reais) .

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 entidade proponente é considerada de utilidade pública desde 19 de agosto de1980, pela lei 2390. Ponto de cultura desde 2014
, a Associação Rosa Baiana , desenvolve ações voltadas a cultura e ao social e mantém há mais de10 anos , oficinas e gratuitas
nas áreas de :Capoeira , Dança afro, Inclusão digital , Cinema , Inglês, Teatro, Artesanato e Instrumentos musicais.
•

A Instituição coordenou nos05 últimos anos os encontros de Capoeira realizados na cidade de Guarulhos, participou durante os
anos de 2015 a 2017 da coreografia de alas carnavalescas das Escolas de Samba , Nenê de Vila Matilde e Gaviões da Fiel ,
representada por sua presidente, a atriz Célia Nascimento, desde 2010 promove espetáculos de teatro em parceira com o Teatro
Adamastor e Teatro Oficina e, São Paulo, com ênfase na Cultura Afro. .

.�
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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 entidade proponente é considerada de utilidade pública desde19 de agosto de1980, pela lei 2390. Ponto de cultura desde 2014
, a Associação Rosa Baiana , desenvolve ações voltadas a cultura e ao social e mantém há mais de 10 anos , oficinas e gratuitas
nas áreas de :Capoeira , Dança afro , Inclusão digital, Cinema , Inglês, Teatro, Artesanato e Instrumentos musicais.

A Instituição coordenou nos05 últimos anos os encontros de Capoeira realizados na cidade de Guarulhos, participou durante os
anos de 2015 a 20 17 da coreografia de alas carnavalescas das Escolas de Samba, Nenê de Vila Matilde e Gaviões da Fiel ,
representada por sua presidente, a atriz Célia Nascimento , desde 20 10 promove espetáculos de teatro em parceira com o Teatro
Adamastor e Teatro Oficina e, São Paulo, com ênfase na Cultura Afro. . ( anexo CV completo e cartas de anuência de parceiros).

",
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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 jã realizados pela entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento,
ano e local de realização

Seu histórico em atividades junto ao poder público está ligado diretamente a sua função como Ponto de Cultura e também na
parceria constante com a Secretaria Social da Cidade de Guarulhos. Conforme carta da secretaria e documento o ponto de cultura.

Quadro 05

-

Nome do Projeto a ser Realizado na Parceria.

Samba da Fiel! Costumes, Ritmos e Danças.

Quadro 06 -Identificação do objeto principal a ser executado.
o projeto terá quatro frentes de atuação:

(A) 05 Palestras interativas e itinerantes, que vai circular pela comunidade com relatos dos costumes e origem do Samba, ministrada
preferencialmente para jovens e crianças;
(B) 01 Exposição contando de formà i magética a história da evolução do Samba
(C) 03 oficinas, sendo: Dança, Música e Instrumentos Diversos aplicados no Samba e
(D) 03 shows, apresentando a diversidade cultural do samba e reforçando sua capacidade de inclusão.
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Quadro 07 -Descrição do Projeto. Descrever exatamente em que consiste o Projeto, de forma objetiva e conclusiva. Seria como o
"Resumo do Projeto".
(A) 05 Palestras interativas , com relatos dos costumes e origem do Samba, ministrada preferencialmente para jovens e
crianças;
A palestra tera com tema : A origem do samba e seu papel integrador nas comunidades.
Duração total de cada palestra 90 minutos, sendo 60 de exposição do tema e 30 minutos abertos a perguntas e
esclarecimentos da platéia.
A linguagem utilizada será de fácil entendimento, exemplificada com imagens para captar a atenção do público infanto-juvenil.
O Palestrante: a palestra será ministrada pelo camavalesco e compositor Carlos Lisboa há mais de 20 anos e compõe a
direção cultural da Liga das Escolas de Samba de São Paulo.
O conteúdo será apresentado em projeção de slides, com imagens marcantes da evolução do samba e do carnaval de São
Paulo.
As palestras abertas ao público, totalmente gratuitas e serão ministradas no aparelho municipal: Casa de Cultura Municipal
de São Miguel Antônio Marcos na segunda quinzena de NOVEMBRO, em dias a serem definidos conforme a conveniência do
representante do local ,que manifestou formalmente seu interesse me receber a atividade .
O público alvo é infanto-juvenil e suas famílias, todavia, a palestra será aberta e interessados poderão participar gratuitamente.

ANEXA CARTA DE ANUÊNCIA DO APARELHO CULTURAL.)
'.
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(B) 01 Exposição imagens, sons e efeitos, tecnologicamente estruturada em painéis, em tamanhos de 1,00 x 1,00 , que
ficará a exposta na Quadra da Escola de Samba Gaviões da Fiel por 30 dias e depois será integralmente doada, ao aparelho
públiico cultural , como forma de contrapartida do projeto" Estima-se o tempo de vida útil da exposição em 02 anos, e para que se
mantenha atual a qualquer tempo , observamos a aplicação da linguaguem e demos preferência a materiais duráveis em sua
estruturação. Aparelho cultural parceiro : Fabrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha (ANEXAS CARTAS DE INTERESSE
DA ESCOLA DE SAMBA E DO APARELHO CULTURAL).

A mostra terá como tema:_"Os cinco sentidos no Samba" e será assim estruturada.
Através de cinco setores subdivididos, onde cada um representará um sentido do corpo humano, será utilizado painéis
temáticos e diferentes exposições de fragmentos e especificidades da festa que leva o samba como principal signo.
Módulo da Visão: A exuberância dos brilhos e cores de materiais utilizados para compor os adereços e
Espaço 01
fantasias da festa será exposta através de aplicações em três grandes painéis.
Espaço 02 Módulo Audição:A diversidade dos sons e ritmos que compõe a musicalidade da festa será exposta através de
três grandes painéis.
Espaço 03 Módulo Paladar:Neste módulo estarão expostos dois grandes painéis, mostrando imagens e textosda história
-

-

-

da comida tipica mais popular do mundo do samba: A Feijoada. Mostrará a interessante origem dessa comida típica,
demonstrando também a importância simbólica de sua existência nos eventos durante o ano e a presença das Tias do samba e
sua participação tradicional na execução do prato mais saboroso do paladar brasileiro.
Espaço 04

-

Módulo olfato:Estará exposto neste módulo a partir de fotos e breves textos sobre as brincadeiras típicas de

carnaval, suas histórias e características-especificas de cada uma. Como que o olfato, a partir do Limão de cheiro(pequenas bolas
de cera recheadas de águas perfumadas), os tradicionais confetes e serpentinas e a atual espuma spray, desencadeou a evolução
das tantas brincadeiras tradicionais.
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Espaço 05 Módulo Tato:A honra máxima que uma agremiação oferece é a reverência a sua bandeira. Neste módulo, o
público poderá conhecer,através de dois painéis, a prática desta honraria e como deve se portar adequadamente para este
significativo ritual.
-

(C) 03 oficinas, sendo: Dança, Música e Instrumentos Diversos aplicados no Samba.
As 03 oficinas terão caráter experimental e totalmente gratuitas, serão ministradas em períodos de08 horas cada uma, com
preferência para o público infanto-juvenil.
Em cada modalidade, os instrutores apresentarão informações básicas que caracterizam o samba ,tais como:
Dança - Esta oficina apresentará a seus participantes a tradição do samba através de passos básicos do Afoxé e do samba
tradicional e contemporâneo.
Música - Esta oficina apresentará a seus participantes , a lógica cultural de apresentação da composição e apresentação de
temas de enredo durante o carnaval, bem como os caminhos para se tornár um compositor.
Instrumentos diversos - Esta oficina apresentará aos participantes os instrumentos básicos da percussão do samba,
característicos como pandeiro, surdo , tamborim e chocalho. O foco será em instrumentos de percussão.

".

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

(D) 03 shows diversos, apresentando a diversidade cultural do samba e reforçando sua capacidade de inclusão.

Os shows serão assim estruturados:
•

Show de MPB - Samba
Espetáculo com 1 20 minutos de duração.
Apresentação de 01 cantora de MPB,banda com 09 músicos e 02 bailarinos ,figurino temático e musicas populares (sambas) de
dominio público, em seus diversos ritmos e apresentações.
Durante o Show os bailarinos farão a apresentação da dança correspondente ao ritmo cantado.

Show de Bateria A apresentação contará com 200 ritmistas e terá duração de 50 minutos. Serão evidenciados os instrumentos que marcam os desfiles
das escolas de samba, instrumentos de percussão, embalados por samba de enredo e musicas de dominio popular.

Show de Camaval Apresentação de um pocket show de carnaval, com réplica da montagem original de um desfile de carnaval. Será a junção de dança,
música,coreografias e fantasias. Teremos a-participação de 600 pessoas , distribuídos em alas, com ênfase para Baianas, ala da Velha
Guarda e componentes diversos.
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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.
-

o samba é hoje o ritmo nacional por excelência. Ele é o chamado que reúne os brasileiros ao redor de som e comida para todos, como vem

fazendo há séculos.
A cu�ura e o conhecimento são fundamentais para o individuo se posicionar frente ao mundo e se integrar a ele, independente das adversidades.

uÉ pelo conhecimento que o sujeito supera dificuldades, conquista o bem-estar e pode viver em coletivo. Verificamos que os individuos que são
praticantes cu�urais cultivam valores orientados ao bem coletivo em harmonia com os individuais

As representações culturais, especialmente as relacionadas à música, são importantes não apenas porque apresentam ao jovem um horizonte
dissociado da marginalidade, mas também pela forma como ajudam a pensar a sociedade brasileira e, em conseqüência, a problemática da
violência urbana.
A cu�ura popular, pois, deve ser vista como um agente ativo de um cenário passível às influências intemas e externas. Ao mesmo tempo em que
elas interferem nas comunidades onde atuam, há o efeito inverso, ou seja, os atores sociais apresentam sua parcela de contribuição e moldam
tais representações culturais.
Preservar esta cu�ura, do ponto de vista social, significa resgatar e acumular estes conhecimentos, artes e valores numa perspectiva histórica,
dado que são estas características que identificam os indivíduos desta base social como pertencentes a uma determinada coletividade. E, ao
compartilharem valores, costumes, conhecimento, etc, as ações de tais indivíduos passam a se condicionar pelas relações coletivas, visto que os
interesses individuais se entrelaçam com os interesses comunitários, criando condições para que se estabeleçam relações mais justas e
•
igualitárias.
Resgatar e preservar a cu�ura popular é, em ú�ima instancia, preservar um modo de vida fundado em valores coletivos, sociais e fraternais,
modo este que deve ser o norte para a construção de uma NAÇÃO.
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Quadro 09

-

Objetivos e Metas - Explicar o que se pretende atingir e conquistar com o projeto a ser desenvolvido.

Os objetivos e metas relacionadas a este projetos são:
QUALITATIVAS 1-Difusão do samba e suas vertentes junto ao publico infanto-juvenil;
2-Preservação da cultura do samba e do camaval;
3-Formação de platéia futura para cultura popular.
QUANTITATIVAS1-Alcance do público previsto para cada uma das atividades culturais programadas para o presente projeto ( vide quadro 13 abaixo).
Totalizando 11.700 (onze mil cento e setecentas) pessoas impactadas diretamente pela presente iniciativa cultural.
2-0ferecer gratuitamente para estas 11.700 pessoas , cultura e lazer para o publico infanto-juvenil e suas famílias, durante a segunda
quinzena de novembro de 2018.
3- Oferecer diversidade de produto cultural de qualidade, gratuito , a 02 aparelhos culturais públicos.
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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.

o projeto será realizado assim distribuídos
PRÉ.PRODUÇÃO: 25 dias

-

25 de outubro a 15 de novembro de 2018

Ati vidades:
Preparação de infraestrutura da Exposição ( produção e escolha de imagens, preparação de cavaletes, produção de fotos e textos);
Preparação de infraestrutura para os shows de MPB, Bateria e Carnaval ( som e iluminação e figurinos)
Preparação temática da decoração do local que receberá a Exposição e os shows.
Estruturação e disparo da divulgação nas mídias sociais.

PRODUÇÃO: 15 dias -16 a 30 de novembro de 2018
Neste período acontecerão todas as 12 atividades propostas pelo projeto, distribuídas pelos três locais.

",
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Quadro 1 1 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.
•

As metas quantitativas serão aferidas da seguinte forma::

1-

As palestras terão lista de presença e fotos para comprovação de realização e comparecimento;

2·

A exposição terá Livro de assinatura, para os visitantes assinarem e fotos como comprovante de realização;

3-

Os shows serão comprovados por captação de imagens de público e de palco, em diversos ângulos .

A divulgação junto ao mailing ds150 mil associados da Gaviões da Fiel ,redes sociais, serão basicamente o meio de alcançar o
publico alvo.
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QUADRO 12 - Informar Locais e datas previstas para realização do projeto
o projeto será realizado no período de 25 de outubro a 30 de novembro de 2018.

Suas 12 atividades, serão distribuídas em 03 locais ,desenvolvidas nos seguintes locais:
1- Quadra da Escola de Samba da Gaviões da Fiel.
2- Aparelho cultural municipal Casa de Cultura Municipal de São Miguel Antonio Marcos
3- Aparelho cultural Fabrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha.

QUADRO 13

-

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

De forma detalhada, objetivamos o seguinte numero de participantes por produto:

50 participantes na oficina de dança
50 participantes na oficina de musica
100 partiipantes na oficina de instrumentos
500 participantes nas 05 palestras
1500 participantes Show de MPB
2000 participantes no show de bateria
2000 participantes no show de carnaval
5000 visitantes na exposição durante o período na Escola de Samba.
•

Total de público beneficiado diretamente

:

1 1.700 pessoas (onze mil e setecentas pessoas)
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QUADRO 14 Público Alvo
o publico alvo está prioritariamente focado no infanto-juvenil e suas famílias,
A escolha deste púbico alvo tem o objetivo de formação de platéia futura, para preservação e perpetuação das tradições do samba
e carnaval.

QUADRO 15 Apoios e patrocinlos (além da Secretária Municipal de Cultura l.
A realização do projeto está limitada exclusivamente e tão somente, ao valor liberado pela Emenda parlamentar do vereador Milton
Leite.

•
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QUADRO 17 Plano de divulgaçãolcomunicação. (Detalhar quais serão as fonnas, canais e veículos a serem utilizados para
comunicar e divulQar o evento)
-

A divulgação será prioritariamente via redes sociais, utilizaremos e-mail marketing e comunicação via site
da Escola de Samba Gaviões da Fiel, por dois motivos principais: Usufruirmos da base de 150 mil
associados que a Escola Gaviões da Fiel possui e Usarmos a linguagem e o canal que é reconhecido pelo
público alvo. A internet é mais vantajosa porque, além da divulgação alcançar mais pessoas, traz
comodidade ao público e maior controle. Teremos uma arte identificando cada uma das 12 atividades
culturais incluídas no projeto.

Teremos uma assessoria de comunicação para coordenar toda a campanha de divulgação.
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QUADRO 18 Orçamento Geral- Valor Geral sem Contrapartida.
o valor total do orçamento é de R$ 470.000,00 ( quatrocentos e setenta mil reais).

QUADRO 19- Contrapartida da Entidade Proponente - valor e Descriçao.
A contrapartida será composta pela doação de :
05 Palestras ministradas no aparelho municipal Casa de Cultura municipal de São Miguel Antônio Marcos
01 Exposição que será doada ao aparelho cultural Fabrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha

Ambas as instituições formalizaram o interesse me receber o produto cultural ofertado. anexa a carta.

Quad ro 20 - Cronogr am a d e rea rIzaç;ão do PrOJ. eto- Para cad a A'
tlVI'dad eIMeta. C onJorme Exemplo.
Cronograma de reallza�o do projeto(fonna de execuçllo do projeto e de cumprimento de metas a ela atreladas)
Metas/Etapas
Palestras
Exposição
Oficina de dança

Especificação
Pré produção
Pré produção
Produção

Unidade
palestra
Exposição
Oficina

Quantidade
05
1
1

Valor R$

Data Inicio
25/10
25/10
16/11

Data término
15/11
16/11
30/11
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Oficina de musica
Oficina de
instrumento
Show MPB
Show Bateria
Show de Carnaval
Quadro 21

-

Produção
Produção

Oficina
Oficina

1
1

16/11
16/11

30/11
30/11

Pré produção
Pré Produção
Pré Produção

Show
Show
Show

1
1
1

25/10
25/10
25/10

15/11
15/11
15/11

Cronograma de Receitas e Despesas- Para cada AtividadelMeta. Conforme Exemplo.
Cronograma de receitas e despesas

Periodicidade Isemana, mês,
ano... )
2! quinzena de outubro 25/10
-

2! quinzena de novembro -15/11

Receitas Idescrição)
Liberação de valor parcial do
recurso da emenda
Liberação do restante do recurso da
emenda

Valor IAS)

Valor IAS)

235.000,00

Pré operacional do projeto

235.000,00

235.000,00

Operacional do projeto

235.000,00

.

Total:
470.000,00

'.

Despesas Idescrlção)

Total: 470.000,00
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Quadro 22

-

Orçamento de Despesas de Contrapartida

r)

Especificação

CONTRAPARTIDA (apena••e houve
Unidade de
Descrição detalhada de cada item
Quantidade
medida

ESTRUTURA COMPLETA DA EXPOSiÇÃO: OS CINCO
SENTIDOS DO SAMBA. local :

Valor
Unitário
103.000,00

Projeto

01

Projeto

Sub total de materiais
01
1 1.500,00

Valor Total
103.000,00

Fabrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha.

MATERIAL

ESTRUTURA COMPLETA DAS 05 PALESTRAS- A ORIGEM DO
SAMBA E SEU PAPEL INTEGRADOR NAS COMUNIDADESlocal : Casa de Cultura Municipal de São Miguel
Antonio Marcos

Sub total de serviços
Total geral
"

,

1 1.500,00

114.500,00
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Quadro 23

Especlflcaçlo

-

Orçamento de Despesas Gerais

do Item I ser contradado

OescrlçJo

Quan

Detalhada de Clda

tldad

Item

e

para

Medida
Or�a
ment
001

Justifica-se por Apresentar os

Banda composta

sambas de raiz e musicas

por 01 cantora e 09

consagradas . Tem relevância

músicos e 02

por reafirmar no consciente

bailarinos .

coletivo, as canções que
representam o Samba, o

Evento

de

Unitário

preço e

fonte de base)

Or�ament Orpme
002

nto03

Mlldll de

Oesco

Valores.

ntos

(Valor

Impos

Unlt'rlo)

tos

Custo Totll

26.000,00

Apresentação de
•

120 minutos, com

Carnaval e suas raízes.

03 trocas de

Show de MPB -

Publico previsto de 1500

roupas.

Samba

pessoas .

1

26.000,00
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Escola de Samba

fusão de diversos instrumentos por 200 ritmistas e
quatro mestres de

, aplicados a reprodução do

samba em sua essência popular bateria .
Apresentação de

carnavalesca.
Publico previsto: 2000 pessoas

variados
instru mentos, por
50 minutos.
33.000, 00

Replica da montagem oficial de Apresentação
um desfile de escola de samba.

composta por 600

Justifica-se por apresentar a

participantes,

estrutura deste patrimônio

organizados em alas

imaterial cultural , dentro de

, com baianas, velha

seus aspectos mais

guarda , interprete

representativos para o povo

de samba, mestre

brasileiro.Publico previsto 2000 sala e porta
bandeira e grupo

pessoas

representativo dos
componentes. O
show tem duração
de 120 minutos e
.

incorpora ao final ,
as pessoas
presentes ao
espetáculo,

Show de Carnaval

proporcionando

1

33. 000, 00
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uma experiência
carnavalesca e
sambistica.

.

Contratação de equipamento

Estrutura de SOM

de Som para utili2ação na

necessária a

reali2ação dos :

reali2ação de 03

03 Shows, sendo : 1 Show de

eventos, que

Bateria,l Show de MPB e 1

ocorrerão em datas

Show de Carnaval, que

distintas. Inclui

ocorrerão em dias distintos .

caixas de som ,
•

Diárias

3500,00

.

microfone com e
sem fio,
equali2adores,
mesa de som e

Som

equipe técnica.

3

10.500,00

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

Contratação de equipamento

Estrutura de LUZ

de Iluminação para utilização

necessária a

na realização dos 03 Show s ,

realização do

sendo : Show de Bateria, Show

evento. Inclui

de MPB e Show de Carnaval

holofotes, efeitos

Diárias

3000,00

de luz, torres ,
refletor, cabo de luz
e operador.
Os eventos
ocorrerão em dias
distintos.

Iluminação
Adequação e manutenção dos

Equipe com 15

locais de realização dos 03

pessoas, incluindo

shows .

supervisão, para

9000,00

3
Diárias

500,00

.

atuarem durante 02
dias ,sendo um
antes dos eventos
para sua
preparação e no dia
•

do evento para
adequação ,
conservação e

Umpeza- coleta

limpeza ao final dos

seletiva de lixo

espetáculos.

30

15000,00

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

Gerador para garantia da

Geradores para

realização das atividades de

estrutura de som e

forma segura e continua

luz que será usada

Diária

1000,00

Unidades

2.400,00

no dia dos 03 shows
, sendo necessário
02 unidades de
geradores em cada
dia .

Geradores
Transportes de materiais e

03 Veículos

equipes de trabalho, os

utilitários locados,

veículos ficarão a disposição

com motorista ,

da estruturação de todo o

durante 01 mês.

6

6000,00

projeto , atendendo a
construção das 12 ações
.

culturais previstas, desde o
período pré-operacional até a
Transporte - veículos

3

realização efetiva dos eventos .
, para registro histórico e base

2300.00

de imagens para

de comprovação de realização

aplicação em

das atividades distintas

mensagens na rede

•

7.200,00
m�s

Captação de imagem do evento Inclui tratamento

social dos parceiros
culturais.
A contratação será
Registro fotográfico

pelo períodp de 30

1

2300,00

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

dias para registro
de bastidores , pré
evento, evento e
por evento.
Equipe para realizar a Arte e

Elaboração ,

estruturação de campanha

disparo e Base da

para redes sociais .

campanha para

Atuará durante todo o período

internet com

do projeto e divulgará as 12

apresentação de

ações culturais.

Projeto

5.000,00

mês

2.000.00

relatório e clipping
com o resultado das
ações de divulgação
e seus alcances

Web design
Estruturação da

Assessora de

e

01 pessoa durante

consolidação das ações de

02 meses.

comunicação a serem

Cuidará do período

realizadas .

pré-evento, durante
e pós evento.

comunicação

1

5.000,00

2

4.000,00

143.000.00

SUBTOTAL SERViÇOS

Material didático
palestras

-

os

Suporte para as OS palestras,

500 Kits com bloco

ocorrerá em dias distintos ,

de papel , lápis,

Publico estimado : 500 pessoas

canetas para ser
usado nas os

Unidades

500

4,00

2000,00

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

palestras
Material estrutural da

Suportes

exposição , produção

customizados para

Estampagem de lonas

adequada a necessidade do

imagens e objetos a

para cavaletes da

item a ser exposto.

serem expostos

Exposição

Inclui lona das 100 imagens e

(estampagem )

unidades

180,00

18.000,00

100

estrutura.
Material para iluminação dos

Iluminação

cavaletes

embutida a ser

Unidades

50,00

fixada em cada uma
lIuminaçao-

das 100 peças que

Exposição

vão compor a
exposição.
Material para sonorização de

Sonorização que

cavaletes da exposição,

será aplicada

somente para as peças que

individualmente ,

tratarão do sentido audição.

em 10 unidades da

5000,00

100
Unidades

250,00

,

exposição (
representarão o

Som - exposição

sentido : audição)
Peças diversas
exposição

-

Material a ser expostos nos

Especificidades do

cavaletes- itens de adereços e

samba e do

alegorias

carnaval , adereços
decorativos para as

2.500,00

10
unidades

100

30,00

3000,00

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

100 unidades
expostas
Material necessário para

Estruturação das

composição das peças que

peças a serem

serão expostas

expostas- base de

Unidades-

225,00

.

preparação para os
cavaletes e
esculturas diversas .
Aplicadas as 100
unidades que serão

Isopor - Exposição

expostas
Piso do tipo tapete

Demarcação de piso

antiderrapante para

para deslocamento

demarcação do percurso da

do publico durante

exposição , inclui base de

a exposição-

fixação.

Piso

100

22.500,00
Metros

200,00

,

antiderrapante.
Que circulará toda a
Pisos-

.

Material necessário para

área de exposição.

40

Base de ferro

8000,00
Unidades

250,00

estruturação e suporte de peso reforçadas para
Ferragem- Exposição

das peças expostas, segurança

suporte e
Estruturação das

100

25.000,00

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

100 peças a serem
expostas- base de
preparação para os
cavaletes e
esculturas diversas .
Cordas coloridas

Cordas separadoras e de
definição estética da exposição

Metros

60,00

para definição e
demarcação
estética do espaço
da exposição . inclui
pinos de
acabamentos inicial

Cordas-

e final.
Ambientação do local dos 03

Material para

shows, incluindo palco e

revestir e decorar

também do local da Exposição

uma área de 5 mil

. Será preparada para durar os

metros quadrados.

todo o período de execução

Tecido Anti chama e

das atividades, mantendo o

com estampa

revestimento anti-

padrão e a integridade do

temática.

chamas

ambiente,

Tecidos-

Madeira

•

50

3000,00
Metros

14,00

2500

Material de consumo

100 placas de

necessário para ajustes de

madeira para -

palco e detalhes de segurança

Demarcação de

35.000,00
Placas

100

180,00
18000,00

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

nos locais das atividades.

áreas e ajustes de

Suporte móvel para a fixação

segurança de palco

das 100 lonas

e movimentação de
público- estrutura
de fixação para as
100 lonas plotadas
.

- em madeira de 1!
- com alta
durabilidade
60 grades - Material

Grades em ferro. Material

Unidades

100,00

necessário para demarcação de de demarcação de
área de circulação e segurança- área de segurança e
Atenderá a todos os eventos

controle de

previstos .

púbico.Área de
cobertura de 5 mil
metros quadrados e
via pública.

Grades de segurança
Adereços carnavalescos de

Adereços a serem

mão , que serão usadas pelos

usados na

Adereços

Unidades

80

apresentação do

600 componentes do show de
carnaval . Importantes para a

6000.00

60

,

show carnavalesco

ambientação e alinhamento

- adereços de mão

temático da apresentação

em fibra, plástico e

carnavalescos para o

materiaI típico

Show de Carnaval

carnavalesco.

600

48000,00

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

Instrumentos-

Material didático para a

100 instrumentos

realização da oficina de

diversos -

instrumentos - percussão.

Necessário a

Em sua maioria baquetas que

familiarização dos

quebram durante a aula.

participantes com

100 participantes

os instrumentos
musicais.

Oficina Instrumentos

Linóleo- oficina de

Um linóleo para execução da

Linóleo retangular,

oficina de dança

para segurança dos

Unidades

150,00

15.000, 00

100
Unidade

3 000,00

participantes da

50 participantes

oficina de dança

Dança
Material de divulgação em

Materiais de

locais periféricos

divulgação das 12

3 000,00

1
250,00

atividades culturais
.

, que serão
dispostos em locais
de grande
circulação.
Tamanho 1 m x 1 m

Banners
Material para demarcação do.
piso , destacando áreas
prioritárias, áreas de
Tinta

•

12500,00

50
Unidades

10 galões de Tintas

350,00

de demarcação de
espaço,

deslocamentos e pontos de

antiderrapantes e

segurança nos locais das

luminosas.

10

3500,00

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

atividades culturais
EPis necessá rios ao

Equipamentos de

desenvolvimento das

segurança , a ser

atividades culturais, tais como

usado nos 30 dias

fitas de demarcação, cones ,

de estruturação do

cordas e pisos antiderrapantes

evento seja no

Mês

2.500.00

Unidades

40,00

momento pré

para pontos criticos de acesso
Equipamentos de

operacionaI ou no

segurança

dia se sua
realização.
Coletes de identificação, do

Coletes do tipo"

tipo' posso ajudar" , para

posso ajudar" .

apoiar os monitores e

Cabe ressaltar que

identificar no meio do publco

o projeto em seu

os pontos de informação e

totaI prevê um

suporte ao publico . necessário

volume de publico

para segurança e organização

que demanda

do evento

cuidado quanto a

2500.00

1

.

sua organização.
•

O

colete facilita a

localização de
pontos de
informação e traz

Coletes de

maior conforto e

identificação

segurança ao

100

4.000,00

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

publico .

nova geração tenha a
oportunidade de aprender os

( ficarão a

toques básicos dos

disposição por 08

instrumentos bases do samba e horas , mais duas
do carnaval

horas de
deslocamento ,
perfazendo totaI de
1 0 horas cada um.

Instrutores- Oficina

REF. Tabela FGV de

de INSTRUMENTOS

2012
Justifica-se por permitir que a

Serão 06

nova geração tenha a

instrutores,

10

12.000,00
Diárias

1500,00

oportunidade de aprender os
passos básicos do Samba-

( ficarão a

desde seu nascimento e sua

disposição por 08

ligação com o Afoxé.

•

horas, mais duas
horas de
deslocamento ,

Instrutores - Oficina

perfazendo totaI de

de DANÇA

10 horas cada um.)

6

9000,00

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

REF. Tabela FGV de
2012
Justifica-se por permitir que a

Serão 06

nova geração tenha a

instrutores,

Diárias

1 500,00

oportunidade de conhecer
com os mais velhos, a tradição

( ficarão a

da estrutura melódica básica

disposição por 08

do Samba e sua forma de

horas , mais duas
horas de

composição.

deslocamento ,
perfazendo total de
10 horas cada um)
Tabela FGV de

Instrutores- Oficina

REF.

de MÚSICA

2012
Justifica-se por apresentar ao

01 palestrante que

publico preferencialmente,

efetuará 5 palestras

6

.

Palestras

9000,00
1 900,00

infanto- juvenil , de forma
didática e histórica, a evolução
do samba e suas conquistas.

•

O valor inclui a
preparação do
material a ser

Palestrante- Origem

apresenta do ao

do Samba

público e a
estruturaçã�

5

9.500,00

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

teórica da palestra.
REF. Tabela FGV de
2012

Monitores -

Justifica-se por apresentar de

10 monitores , arte-

forma inédita , o samba e sua

educadores , que

integração com a estrutura

se revezarão na

Diárias

1000,00

condução do

humana de forma viceral.

Exposição : Cinco

público, durante a

sentidos do Samba

apresentação da
exposição .
Dar fidelidade ao produto

01 carnavalesco-

cultural! apresentado na

função similiar a

exposição, fará a adequação e

direção de

alinhamento do conteúdo

produção-

didático.

Atuará por 4

10

10000,00
Semanas

1500,00

.

semanas , sendo
duas na preparação
do conceito da
exposição e 02 no
•

acompanhamento
de sua construção
operacional.

Carnavalescocurador da exposição

REF, tabela FGV de
2012,

4

6000,00

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

Preparação de prestação de

Prestação de contas

contas

, orientação e

Mês

2500,00

acompanhamento
de todo o projeto.

Contador
Coordenação operacional

Responsável pela

geral dos eventos culturais

realização do

atuará na pré- produção ,

evento de forma

produção e por produção.

geral pelo período

Atuará nas 12 atividades

de 60 dias

5000,00

2
meses

6000,00

culturais , junto a Escola de
Diretor geral do

Samba e aos aparelhos

projeto

culturais parceiros.
Apoio ao diretor do evento,

Assistente de direção

12000,00

2
Meses

Assistente

pois são 12 atividades distintas

3000,00
6000,00

2

Mestre de cerimônia para

01 Mestre de

atuação na apresentação dos

cerimônia para

03 shows e n o dia da

atuar nos 03 shows

exposição.

e na exposição, ou

Diárias

1000,00

I

seja 04 dias
distintos.

Locução
Definição de parâmetros ,

Elaboração do

determinação de produtos

composto cultural ,

Elaboração do

culturais ofertados, definição

com foco e

projeto cultural

de escopos de cada atividade ,

pesquisa de

4000,00

4
mês

1

7500,00

7500.00

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

dimensionamento e

produtos aderentes

estruturação da temática

ao público alvo e na

definida pelo proponente .

temática Samba e
Carnaval

SUBTOTAL RECURSOS
90.000,00

HUMANOS

'.

PREFEITURA DE

SAOPAULO
CULTURA

CARTA DE AN UÊNCIAS DOS
APARELHOS CULTURAIS E
DA ESCOLA DE SAMBA.

".

PREFEITURA DE

SAO PAULO
C U LT U R A

•
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ÇAltTA

DE

ANU f.NCIA

EII,Cfcero Alves C ordeiro ; RG 15.898.004 9 na qualidade de Coordenador
da 'Casa de Cultura Munit;lpal de 5.0 MiCuel Antonio Marcos....
concordo com a dlsponlbmzaçlo deste equipamento par. a reaUzaçlo do
P,..;,leto Sambo d� Fiei 6'Custumes, Ritmos e Danças", que I.ra realizado
nn primeira quln!.n.

clt:

lovembro de 2018, CIcio d. 05(Clnco} Palestras

,c.bre a orl•• n
.. do samba e seu papttl lnt••rador nas comunidades.

5'0

".ulo. l' de JU"t'o d. 201/1

cv.:�"o ALVES C:ORDIIHO ( Cttt'-rdanadorl
Rf

• J8S7.Z

.

•

PREFEITURA DE

SAO PAULO
CULTURA

CARTA DE ANUêNCIA

Eu. Ruben. Mor.la. na Qualidade de Ge,..nte da Fjbl'ka de Cuttu,. VI" No..,.
C&choe4rlnha, concordo com a diaponlbihzaçAo oomo ceaaao de ••paço, daste

expoelçlo Imagena, aona • •f.ttoe.
A mo..,. te" como lema:."o. cinco .entlda. no Semb.... Projeto S.mba da
Fiel "eo.wme., Ftltmoe • Oança.·, que ee.-. realizado na primeira quinzena de
novembro de 2018, paleo.tra. sobre. Ot'Igem do ••mba e seu papel integfWIdor
na. comunkled••.
CEP 02470..()01 SAo Paulo.
LocIII do evento Rua FrankWt dO Am.ral.
equipamento para a realizaçAo da

1875

$10 Paulo. 12 d.

\bt'o

de

�1 a

Rubtln,. Moral.
Gerent. FjlbrlCe..Pe Cultura VNC.
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PREFEITURA DE

SAO PAULO
CULTURA
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