MODELO PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO – PROJETO

QUADRO 01 Identificação do proponente
Nome da OSC: Associação dos Artistas Amigos dos Satyros (ASA)
CNPJ: 13.236.990/0001-03

Endereço: Praça Roosevelt, 222

Complemento:

Bairro: Centro

CEP: 01303-020

Telefone: (011) 3258 6345

Telefone: (011) 3255 0994

Telefone:

E-mail: contato.satyros@gmail.com

Site: www.satyros.com.br

Dirigente da OSC: Rodolfo Vázquez Garcia
CPF: 073.078.528-96
Endereço do Dirigente: Rua Augusta, 66 ap.17 – Centro, São Paulo/SP

RG: 7.812.843-2

Órgão Expedidor: SSP/SP

Dados do projeto
Nome do projeto: Dramaturgias da Pandemia - Concurso Cultural com realização de mostra teatral online de peças curtas e publicação dos textos contemplados.
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Local de realização:

ESPAÇO SATYROS DIGITAL
www.sympla.com.br/espacodigitaldossatyros www.satyros.com.br

Período de realização: 13/11/2020 a
30/12/2020

GIOSTRI CULTURAL - www.giostricultural.com.br

Nome do responsável técnico do projeto: Rodolfo Vázquez García

Horários de realização:
17
de dezembro de 2020, às
19h e 23h
18
de dezembro de 2020, às
19h e 23h
19
de dezembro de 2020, às
22h30 e00h
20
de dezembro de 2020, às
22h30
21
de dezembro de 2020, às
19h e 23h
22 de dezembro de 2020, às 19h,
21h e 23h

Nº do registro profissional: DRT 12105

Valor total do projeto: R$ 250.000,00

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 Companhia de Teatro Os Satyros foi fundada em São Paulo, em 1989, por Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Já com o primeiro trabalho,
“Aventuras de Arlequim”, receberam o Troféu APCA de melhor ator (Ivam Cabral) e atriz coadjuvante (Rosemeri Ciupak), além da indicação ao Prêmio
Mambembe de melhor texto (Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez). Mas foi em 1990, a partir da montagem “Sades ou Noites com os Professores
Imorais”, que a companhia se tornaria nacionalmente conhecida.
Na época, o grupo assume a direção do Teatro Bela Vista e realiza diversas iniciativas culturais. É deste período a organização do “Folias Teatrais”, evento
em homenagem à primavera, que deixa o Teatro Bela Vista aberto ininterruptamente durante 4 dias e 4 noites e, assim, pontua a resistência da cultura
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naquele difícil momento. Durante o evento, a companhia recebeu artistas de diversos lugares do País, das áreas de artes plásticas, teatro, dança, música,
jornalismo e literatura.
Com a estreia de “Saló, Salomé”, em 1991, Os Satyros começam a definir uma linha própria de pesquisa. Depois de um ano em cartaz em São Paulo, o
espetáculo é convidado a representar o Brasil em alguns festivais de teatro europeus: o FITEI, em Portugal, e o Festival Castillo de Niebla, na Espanha.
Desta forma nasce a sede portuguesa do grupo. Instalados em Lisboa, Os Satyros produzem vários espetáculos e se apresentam em importantes teatros
na Europa.
A partir de 1994, a companhia começa a trabalhar novamente no Brasil e elege Curitiba para abrigar a sua sede brasileira. Nesta fase o grupo trabalha
intensamente entre Brasil e Portugal.
Em 1997, enquanto trabalham no eixo Curitiba-Lisboa-Berlim, Os Satyros são convidados a desenvolver trabalhos para a instituição alemã Interkunst. Em
2000, com a inauguração da sede paulistana da companhia na Praça Roosevelt, Os Satyros fecham as portas de seu braço português. Entre os anos de
2000 e 2005, quando deixa a direção do Interkunst, Os Satyros trabalham em Curitiba, São Paulo e em diversas cidades europeias, pois o trabalho da
instituição alemã não se limita apenas às cidades alemãs.

Associação dos Artistas Amigos dos Satyros
Praça Roosevelt, 222 mezanino CEP 01303 020 São Paulo SP - Tel. 11 3258 6345
C.N.P.J. No. 13.236.990/0001 -03 e-mail: satyros@uol.com.br - www.satyros.com.br

Principais responsáveis pela revitalização da Praça Roosevelt – ao chegarem ali o local era considerado um dos mais perigosos do centro da cidade – Os
Satyros têm realizado importante trabalho social. Desde a sua chegada à Praça Roosevelt, o grupo realiza, no início da primavera, a maratona cultural
Satyrianas.
O evento que, durante 78 horas ininterruptas, oferece inúmeras atividades teatrais de acesso livre aos moradores da cidade, passou, a partir de 2009, a
integrar o calendário oficial do Estado de São Paulo. Em sua última edição, a Satyrianas contou com a participação de mais de 7 mil artistas, ofereceu 600
atrações e atingiu um público de cerca de 60 mil espectadores.
Em 2014, após trabalhos com seriados e programas de televisão, Os Satyros lança seu primeiro longa, “Hipóteses para o Amor e a Verdade”, marcando o
nascimento do braço Satyros Cinema. “A Filosofia na Alcova”, segundo longa da produtora, foi lançado em novembro de 2017.
Em seu curriculum, Os Satyros produziram mais de 100 espetáculos, se apresentaram em 20 países e, das mais de 100 nomeações, receberam 53
prêmios – incluindo os maiores do teatro brasileiro, como APCA, Shell, Mambembe, APETESP e Governador do Estado do Paraná.
Prêmios
• Troféu APCA (1989, 2006, 07)
• Troféu Mambembe (1989)
• Prêmio APETESP de Teatro (1990/1991)
• Troféu APCA (1991, 2007, 11 e 15)
• Troféu Gralha Azul (1995,96, 97 98, 99, 00, 01, 04, 05)
• Prêmio Shell (2001, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 14, 15)
• Prêmio “Cidadania em Respeito à Diversidade” (2003)
• Troféu APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) (2006)
• Prêmio Bravo! Prime de Cultura (2006-07)
• Prêmio Jabuti – Melhor Livro de Arte, “Os Satyros” (2011)
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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
Os Satyros comemoraram em 2020 seu 31º ano de história. Suas principais realizações foram:
- Mais de 100 espetáculos teatrais. Podemos citar desde 2015, os seguintes espetáculos:
Meu Mundo Preto e Branco (2015), Na Real (2015), Juliette (2015), A Filosofia na Alcova (2015), Os 120 Dias de Sodoma (2015), Pessoas Sublimes (2016),
Vida Bruta (2016), Justine (2016), Haiti Somos Nós (2016), Cabaret Fucô (2017), Pessoas Brutas (2017). Pink Star (2017), Se Essa Rua Fosse Minha (2017),
Cabaret dos Artistas (2017), Vida Perfeita (2017), Pequeno Cidadão do Futuro (2017), O Incrível Mundo dos Baldios (2018), Transex (2018), Vida Sublime
(2018) Hora de Brincar (2018), Cabaret Transperipatético (2018), Mississipi (2019), O Rei de Sodoma (2019), Todos os Sonhos do Mundo (2019), Uma
Canção de Amor (2019), Que Bicho Sou Eu? (2019), Baderna Planet (2019);
- Desde 2002, Os Satyros realizam, anualmente, em novembro, o evento Satyrianas, com 78 horas ininterruptas de eventos de arte e cultura;
- Os Satyros já lançaram dois longas: “Hipóteses para o Amor e a Verdade” e “A Filosofia na Alcova”;
- Podemos citar, também, alguns outros eventos: Arte na Praça – 2018 e 2019 (evento artístico a céu aberto), Projeto Redenção – 2019 ( projeto de arte e
cultura para pessoas em recuperação de drogas lícitas e ilícitas ), Projeto de Teatro para os moradores do Palacete dos Artistas – 2017, etc.

Quadro 04 –Histórico da proponente em atividades desenvolvidas com o poder público (municipal, estadual ou federal). Apontar de
Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, ano
e local de realização
Os Satyros já realizaram, junto ao poder público, inúmeras atividades em parceria. Dentre estas, podemos citar as seguintes:
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Evento das Satyrianas: Anualmente, os Satyros coordenam o evento das Satyrianas, que acontece sempre em novembro de cada ano. Em
quase todas as edições, o poder público municipal e estadual apoiam o evento. O local da realização é na Praça Franklin Roosevelt, no centro
de São Paulo;
Fomento ao Teatro: Os Satyros já firmaram parceria com o fomento ao teatro inúmeras vezes. Podemos citar os últimos projetos selecionados
que foram: “E Se Fez a Humanidade Ciborgue em 7 Dias”, em 2014, e “O Incrível Mundo dos Baldios”, em 2017. Ambos foram realizados na
sede da companhia, localizada na Praça Franklin Roosevelt, 214.
PROAC / PRONAC: Os Satyros já firmaram parcerias com o poder público em inúmeras ocasiões referente a premiações no PROAC e
PRONAC. Podemos citar como exemplo, o último projeto selecionado pelo PROAC Editais: Pessoas Brutas, 2017. O projeto foi realizado na
sede da companhia, localizada na Praça Franklin Roosevelt, 214.

Quadro 05 – Nome do Projeto a ser Realizado na Parceria.
Dramaturgias da Pandemia - Concurso Cultural com realização de mostra teatral online de peças curtas e publicação dos textos
contemplados.

Quadro 06 - Identificação do objeto principal a ser executado.
Realização do projeto Dramaturgias da Pandemia - Concurso Cultural com realização de mostra teatral online de peças curtas e publicação
dos textos contemplados. As ações que compõem o projeto são: concurso cultural de dramaturgia que contemplará seis textos teatrais e
publicação de livro com as obras selecionadas com tiragem de 1.000 exemplares. Será realizada mostra teatral digital com diretores
convidados para apresentação pública dos textos, totalizando 12 apresentações.
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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”.
Dramaturgias da Pandemia - Concurso Cultural com realização de mostra teatral online de peças curtas e publicação dos textos
contemplados.
O projeto é dividido em três etapas:
Concurso cultural: Publicação de edital para recepção e seleção de textos teatrais inéditos.
Publicação do livro Dramaturgia em Pandemia: Publicação de livro com os textos selecionados para distribuição gratuita.
Tiragem de 1.000 exemplares.
Mostra teatral online: Exibição de leituras encenadas dos textos contemplados realizada por diretores convidados
.
.
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.
Os Satyros sempre buscaram democratizar o acesso ao seu trabalho artístico, visando ampliar o seu público-alvo e alcançar grupos sociais
com acesso restrito a produção cultural. O acesso a arte é fundamental na construção da cidadania de um povo e, desde a sua fundação e
posterior fixação de sede na Praça Franklin Roosevelt, a Companhia vem realizando um grande trabalho de transformação do entorno da
região através deste acesso à arte e cultura. E foi em tempos de pandemia, que entendemos que a ação da Cia deveria romper fronteiras,
assim a partir das pesquisas que envolvem o Teatro Ciborgue e o Teatro Veloz, desenvolvidas pelo diretor Rodolfo García Vázquez nos
aventuramos de forma pioneira no teatro digital.
Ampliar esse olhar para novas dramaturgias, e que dialoguem com o nosso tempo, torna-se imprescindível. Com este projeto pretendemos
fomentar a produção de artistas criadores por meio do concurso de dramaturgia, com a publicação e registrar a produção neste momento
delicado em que vivemos além de levar ao público encenações das obras contempladas através de mostra teatral online.
Com a pandemia, aumentou a dificuldade de vários artistas exercerem suas atividades. Com a mostra pretendemos movimentar artistas e
criadores que tem ação efetiva na Praça Roosevelt, importante polo teatral da cidade de São Paulo.
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As ações digitais e online de toda forma de arte, tornam-se em momentos pandêmicos o lugar possível de poesia, imaginação e encontro de
afetos, mesmo que virtuais com o grande público. Entendemos ainda que as ações online fomentarão a formação de públicos, antes não
alcançados e vão de encontro com as prerrogativas propostas pela Secretaria de Cultura do Município de São Paulo.

Quadro 09 – Objetivos e Metas – Explicar o que se pretende atingir e conquistar com o projeto a ser desenvolvido.
Com as ações do projeto Dramaturgia em Pandemia pretendemos fomentar a produção de artistas criadores por meio do concurso de
dramaturgia, com a publicação e registrar a produção neste momento delicado em que vivemos além de levar ao público encenações das obras
contempladas através de mostra teatral online.
Concurso Cultural de Dramaturgia: realizar concurso cultural de dramaturgia de peças curtas, por meio de publicação de edital específico que
contemplará seis textos inéditos.
Publicação do livro “Dramaturgia em Pandemia”: Publicar 1.000 exemplares do livro e distribuir gratuitamente para os autores contemplados e
bibliotecas públicas da cidade de São Paulo.
Mostra teatral online – Realizar a produção e encenação dos textos contemplados para exibição em mostra teatral online. Para a mostra serão
convidados seis diretores, cada um encenará um texto. Serão realizadas 12 apresentações online, duas de cada obra.
Todas as atividades serão realizadas gratuitamente e de forma online, respeitando as normas de distanciamento social.
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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.

ETAPAS DO TRABALHO - Projeto Dramaturgia em Pandemia
Mês 1
Produção, divulgação de edital e seleção dos textos inscritos no Concurso Cultural Dramaturgia em Pandemia Meses
2e3
Editoração gráfica, impressão e publicação do Livro Dramaturgia em Pandemia
Produção, assessoria de streaming, criação de peças gráficas e audiovisuais e realização das apresentações da Mostra Dramaturgia em
Pandemia
Mês 4
Finalização do Projeto e Prestação de Contas
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES/ETAPAS
Concurso Cultural
1ª etapa
Produção e publicação do edital;
Recepção dos textos;
2ª etapa
Seleção;
3ª etapa
Divulgação dos textos contemplados.
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Livro Dramaturgia em Pandemia
1ª etapa
Edição de textos
Revisão
Criação gráfica e editorial
2ª etapa
Impressão
Lançamento online
Distribuição do material
Mostra teatral online
1ª etapa
Entrega dos textos selecionados aos diretores para pesquisa, produção e criação da encenação Criação
gráfica da Mostra
2ª etapa
Assessoria de streaming e realização de teaser de divulgação
Gravação de depoimentos dos autores contemplado
3ª etapa
Realização das apresentações online/transmídia
As apresentações serão gravadas e estarão disponíveis para acesso a qualquer tempo, apenas a fim de registro das ações
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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.
CONCURSO CULTURAL – DRAMATURGIA EM PANDEMIA
Publicação de edital – registro das ações
Relatório quantitativo de número de inscritos com dados e regiões atingidas pelo concurso
Registro da seleção dos textos

LIVRO – DRAMATURGIA EM PANDEMIA
Relatório de produção da publicação,
Publicação de 1.000 exemplares;
Distribuição gratuita dos livros com registro de doação.
MOSTRA TEATRAL – DRAMATURGIA EM PANDEMIA
Os diretores convidados comporão cada um, sua equipe de trabalho artística, criativa para produção e encenação das obras;
Para a aferição das metas haverá controle de acesso do público, prints das telas, registro de imagem e audiovisual das transmissões.

Associação dos Artistas Amigos dos Satyros
Praça Roosevelt, 222 mezanino CEP 01303 020 São Paulo SP - Tel. 11 3258 6345
C.N.P.J. No. 13.236.990/0001 -03 e-mail: satyros@uol.com.br - www.satyros.com.br

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

CONCURSO CULTURAL – DRAMATURGIA EM PANDEMIA
Local de publicação do edital: Cia Os Satyros www.satyros.com.br e GIOSTRI CULTURAL - www.giostricultural.com.br
LIVRO – DRAMATURGIA EM PANDEMIA
As ações para o livro serão realizadas em novembro e dezembro Revisão
e editoração do material;
Edição do material gráfico e impressão.
Lançamento da Publicação: dia 22 de dezembro de 2020, às 19h
Local: ESPAÇO SATYROS DIGITAL www.sympla.com.br/espacodigitaldossatyros
MOSTRA TEATRAL – DRAMATURGIA EM PANDEMIA
Local de realização: ESPAÇO SATYROS DIGITAL www.sympla.com.br/espacodigitaldossatyros
Encenação 1 - dia 17 de dezembro de 2020, às 19h
dia 18 de dezembro de 2020, às 23h
Encenação 2 - dia 17 de dezembro de 2020, às 23h
dia 18 de dezembro de 2020, às 19h
Encenação 3 - dia 19 de dezembro de 2020, às 22h30
dia 20 de dezembro de 2020, às 22h30
Encenação 4 - dia 19 de dezembro de 2020, às 00h
dia 21 de dezembro de 2020, às 23h
Encenação 5 - dia 21 de dezembro de 2020, às 19h
dia 22 de dezembro de 2020, às 21h
Encenação 6 - dia 22 de dezembro de 2020, às 19h
dia 22 de dezembro de 2020, às 23h
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QUADRO 13 - Número previsto de participantes ou público total (se realizado em etapas descriminar por atividade)
O público estimado para cada sessão é de 300 pessoas. Com isso, para as apresentações dos espetáculos na Mostra Dramaturgia em
Pandemia é de 4.800 pessoas, com o concurso cultural estima-se receber 400 inscritos e serão distribuídos 1.000 livros impressos.
Público estimado total de 6.200 pessoas.

QUADRO 14 Público Alvo
Artistas, dramaturgos, estudantes de teatro e interessados em arte em geral. Público espontâneo, sem distinção de classe socioeconômica,
etnia e gênero. Pelo caráter das ações online, pretende-se ampliar o território de acesso às ações culturais.

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

ESPECIFICAÇÃO/AÇÕES

DURAÇÃO

Concurso Cultural Dramaturgia em Pandemia e Publicação do Livro
01
02
03
01
02
03
04

Publicação de edital (novembro – previsão dia 13 de novembro)
Período de inscrições (novembro – de 13 a 29 de novembro)
Período de triagem e seleção e divulgação dos textos premiados (novembro/dezembro – 30/11 a 06/12)
Revisão e editoração do material (dezembro) 06 a 15 de dezembro
Edição do material gráfico e impressão (dezembro) 15 a 22 de dezembro
Lançamento (dezembro – 22 de dezembro
Distribuição (dezembro – 22 a 30 de dezembro)
Mostra teatral online Dramaturgia em Pandemia

30 dias
20 dias
20 dias
15 dias
20 dias
1 dia
15 dias

01
02
03

Produção, preparação e ensaios (novembro/dezembro)
Assessoria de streaming (novembro/dezembro)
Apresentações (dezembro) entre 17 e 22 de dezembro

30 dias
30 dias
15 dias

QUADRO 17 - Plano de divulgação/comunicação. (Detalhar quais serão as formas, canais e veículos a serem utilizados para comunicar
e divulgar o evento)
Os eventos serão divulgados no site da Cia teatral Os Satyros e da Giostri Editora, bem como em todas as redes sociais e newsletter.
Será realizada divulgação eletrônica: divulgação de flyer eletrônico nas redes sociais como facebook e informação detalhada do projeto no
site da Cia de Teatro Os Satyros e Editora Giostri. A página oficial do coletivo no facebook tem mais de 25mil seguidores. O perfil dos
Satyros no instagram tem 11 mil seguidores; Divulgação em escolas e universidades – através de newsletter.
ESPAÇO SATYROS DIGITAL
Associação dos Artistas Amigos dos Satyros
Praça Roosevelt, 222 mezanino CEP 01303 020 São Paulo SP - Tel. 11 3258 6345
C.N.P.J. No. 13.236.990/0001 -03 e-mail: satyros@uol.com.br - www.satyros.com.br

www.sympla.com.br/espacodigitaldossatyros
GIOSTRI CULTURAL - www.giostricultural.com.br

QUADRO 18 Orçamento Geral – Valor Geral sem Contrapartida.

R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

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

Não há.

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

Cronograma de realização do projeto (forma de execução do projeto e de cumprimento de metas a ela atrela das)
Metas/Etapas

Especificação

Unidade
Quantidade
Valor R$
Meta 1 – Concurso Cultural e Publicação do Livro

Data início

Data término

Etapa 1

Pré-produção, elaboração,
criação gráfica do concurso e
Curadoria, triagem e seleção

Verba

1

17.000,00

novembro

novembro

Etapa 2

Premiação dos autores
contemplados

Verba

6

3.000,00

dezembro

dezembro
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Etapa 3

Revisão, Produção,
Editoração Gráfica e
Impressão

Verba

1

50.000,00

dezembro

dezembro

Meta 2 – Mostra Teatral Online
Etapa 1

Produção, ensaios e
encenação
Produção executiva
Produção e Assessoria de
Streaming - Edição e
sonorização
Designer Gráfico

Etapa 2
Etapa 3

Etapa 4

Cachê

6

144.000,00

novembro

dezembro

Mês
Mês

4
2

15.000,00
15.000,00

novembro
novembro

dezembro
dezembro

Mês

1

6.000,00

novembro

dezembro

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

Receitas (descrição)

Valor (R$)

Uma vez

Projeto Parceria –
Dramaturgia em Pandemia

R$ 250.000,00

Meta 1/Etapa 1 (01 mês)

Despesas (descrição)

Meta 1/Etapa 3 (01 mês)

Pré-produção, elaboração e curadoria, criação gráfica, triagem
e seleção
Premiação dos autores contemplados

Meta 2/Etapa 1 (01 mês)

Revisão, Produção, Editoração Gráfica e Impressão

Meta 3/Etapa 1 (02 meses)

Diretor 1 - Produção, ensaios e encenação

Meta 3/Etapa 1 (02 meses)

Diretor 2 - Produção, ensaios e encenação

Meta 3/Etapa 1 (02 meses)

Diretor 3 - Produção, ensaios e encenação

Meta 3/Etapa 1 (02 meses)

Diretor 4 - Produção, ensaios e encenação
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Valor (R$)

17.000,00
3.000,00
50.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00

24.000,00
24.000,00
Produção executiva
15.000,00
Produção e Assessoria de Streaming - Edição e Sonorização
15.000,00
Designer Gráfico
6.000,00
Total: R$ 250.000,00
Total: R$ 250.000,00

Meta 3/Etapa 1 (02 meses)

Diretor 5 - Produção, ensaios e encenação

Meta 3/Etapa 1 (02 meses)

Diretor 6 - Produção, ensaios e encenação

(04 Meses)
(02 meses)
(02 mês)

Quadro 22 – Orçamento de Despesas de Contrapartida
CONTRAPARTIDA (apenas se houver)
Especificação

Descrição detalhada de cada item

Unidade de
medida

Quantidade

Valor Unitário

MATERIAL
Sub total de materiais
SERVIÇOS
Sub total de serviços
Total geral

Quadro 23 – Orçamento de Despesas Gerais
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Valor Total

Justificativa da
necessidade do item
a ser contratado

Especificação

Descrição
Detalhada de
Cada Item

Qtd.

Und.
Med.

Orçamentos para Base de Valor Unitário
(Informar preço e fonte de base)
Orç. 01 Orç. 02

Orç.
03

Média de
Vlr. (Vlr
Unt.)

Desct
Custo Total
Imptos

Serviços
Elaboração do
edital,
acompanhamento
e administração do
concurso. Análise e
seleção dos textos
para o concurso
Realização
do
concurso
Pré-produção, elaboração e
cultural e publicação do cultural, premiação
Curadoria Revisão, Produção,
para os
livro.
Triagem e Seleção, Premiação
01
autores
Os valores são
dos autores contemplados.
selecionados.
exequíveis conforme
Editoração Gráfica e Impressão
orçamento apresentado. Editoração gráfica,
diagramação e
layout para
impressão do livro
com tiragem de
1.000 unidades
Alex
Giostri
–
Editora Giostri
Detalhamento dos Serviços de pré- Elaboração do edital

produção, elaboração e curadoria,
revisão, produção, triagem e
seleção, premiação dos autores
contemplados. Editoração gráfica e
impressão

70.000, 75.050 76.750
00
,00
,00

Verba

Editora Editora Editor
Giostri Anubis a
Lampa
rina
Lumin
osa

70.000,00

7.000,00

Criação gráfica do
concurso
Triagem e seleção

4.000,00

Prêmio autores
contemplados

3.000,00
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6.000,00

Projeto gráfico do livro

6.000,00

Revisão dos textos

4.000,00

Coordenação Editorial

5.000,00

Cadastramento

2.000,00

Insumos

5.000,00

Fechamento dos
Arquivos
Impressão

3.000,00
25.000,00

SUBTOTAL SERVIÇOS
Materiais
-----------SUBTOTAL MATERIAIS
Recursos Humanos

.

Diretor 1 - Produção, ensaios e
encenação

Criação, ensaios,
escolha de equipe para
a encenação de obra
escolhida no concurso.
Os custos abrangem
toda a equipe envolvida
conforme escolhas do
diretor
Criação, ensaios,
escolha de equipe para
a encenação de obra
escolhida no concurso.
Os custos abrangem
toda a equipe envolvida
conforme escolhas do
diretor.

R$ 70.000,00

------------

------------

----

------------

-----

-----

-----

---------

------

-----------0,00

Diretor 2 - Produção, ensaios e
encenação

Fabio Vanzo

02

Mês

24.000,00

02

Mês

24.000,00

Eduardo Chagas
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Criação, ensaios,
escolha de equipe para
a encenação de obra
escolhida no concurso.
Os custos abrangem
toda a equipe envolvida
conforme escolhas do
diretor.
Criação, ensaios,
escolha de equipe para
a encenação de obra
escolhida no concurso.
Os custos abrangem
toda a equipe envolvida
conforme escolhas do
diretor.
Criação, ensaios,
escolha de equipe para
a encenação de obra
escolhida no concurso.
Os custos abrangem
toda a equipe envolvida
conforme escolhas do
diretor.
Criação, ensaios,
escolha de equipe para
a encenação de obra
escolhida no concurso.
Os custos abrangem
toda a equipe envolvida
conforme escolhas da
diretora.

Diretor 3 - Produção, ensaios e
encenação

Diretor 4 - Produção, ensaios e
encenação

Diretor 5 - Produção, ensaios e
encenação

Diretor 6 - Produção, ensaios e
encenação

Fabio Penna

02

Mês

24.000,00

02

Mês

24.000,00

02

Mês

24.000,00

02

Mês

24.000,00

Joaquim Gama

Gustavo Ferreira

Julia Bobrow

144.000,00

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS
Despesas Administrativas
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Produção executiva

Produção do projeto

Técnico de Streaming - Edição e Edição de streaming
Sonorização ao vivo
ao vivo para as
Designer Gráfico

encenações
Criação de peças
gráficas

Elen Londero

04

Mês

15.000,00

02

Mês

15.000,00

02

Mês

6.000,00

Diego Ribeiro

Henrique Mello

36.000,00

SUBTOTAL DESPESAS ADM

R$ 250.000,00

VALOR TOTAL GERAL

FICHA TÉCNICA E CURRÍCULOS Concurso Cultural – Dramaturgia em Pandemia (Peças Curtas) Pré-produção, elaboração e
curadoria, triagem e seleção Alex Giostri
Formou-se em Cinema, idealizou e coordenou o Projeto Novo Autor (2004) - projeto de fomentação dramatúrgica que apresentou autores, atores
e diretores teatrais para a sociedade carioca. Entre 2004 e 2006, iniciou a carreira docente com seus cursos de extensão e de aprimoramento
profissional em algumas Universidades. Em 2005 criou o selo editorial Giostri. Até o ano de 2008, Alex teve cinco livros publicados, dois deles
utilizados como bibliografia básica em dezenas de Universidades no país. Na dramaturgia, Alex foi premiado nacionalmente em um concurso de
dramaturgia no ano de 2005 com um de seus textos autorais, “Quase”, que fala sobre a solidão do Natal.
Alex tem uma obra teatral com quatorze textos autorais e duas adaptações de obras literárias. Como roteirista, Alex escreveu roteiros de curtas
e longas-metragens. Desde 2015 está à frente da Oficina literária - A Formação do EU, nas dependências da Penitenciária Industrial de Joinville
- SC, onde idealizou e coordena toda a ação, que privilegia apenados e constrói, a partir da criação, uma nova maneira de pensar e conviver
com a vida em cárcere. Essa ação até o ano de 2018 já rendeu quatro obras publicadas, todas com textos de apenados, também rendeu um
prêmio nacional para Alex, pelo Instituto Pró-livro, como fomentador de cultura e cadeia produtiva.
Revisão, Produção, Editoração Gráfica e Impressão Giostri
Editora
A Giostri Cultural dedica-se à interlocução intelectual, empresarial, artística e cultural. Nossos ambientes são sofisticados e inovadores,
privilegiando a educação e a cultura como ferramentas essenciais para a vida. Fundada em 2005, a GIOSTRI é uma editora de livros, com
aproximadas 1.500 publicações de autores nacionais e, desde 2010, mantém livrarias próprias em teatros e museus em São Paulo e em outras
cidades e estados. Para o ano de 2020, a Giostri ampliou as atividades e fundou um espaço de cultura que une livros, teatro, cafés, cursos,
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palestras, salas de ensaios, reuniões, coworking, tudo localizado na Rua Rui Barbosa, 201, bairro da Bela Vista, em SP. Um local para a educação
e a cultura e o lazer se encontrarem diariamente.

Diretor 1 Fabio Vanzo
Fábio Vanzo é formado em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo [2002], pela Universidade Anhembi-Morumbi, e já trabalhou em
jornais, agências e editoras, como repórter, redator, revisor, social media e coordenador de comunicação. Além disso, já escreveu para sites
como Território Da Música, foi redator freelancer da revista Conhecimento Prático Filosofia (Editora Escala) e teve uma coluna semanal sobre
jornalismo e humor na revista eletrônica Vice Brasil. Também foi colaborador do portal literário 3AM, roteirista/apresentador do canal do YouTube
sobre humor futebolístico ChupaFC [criado por Mauro Beting] e já fez shows com diversas bandas underground no estado de São Paulo como
guitarrista/violonista. Para o teatro, escreveu e dirigiu “Amanhecer Definitivo” e “Por um Triz”, que virou uma série de vídeos para o Instagram,
protagonizados para a atriz Julia Bobrow.
Diretor 2 Eduardo Chagas
Atua em teatro profissional, desde 1979. Em sua formação, que inclui diversas técnicas de expressão corporal e interpretação, desde comédia
delll’arte, mímica e clown a tai-chi-chuan e balé clássico. Como arte-educador realizou diversos espetáculos teatrais com adolescentes pela
Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social, onde atuou de 1993 a 1998. Na televisão, atua na minissérie "Antônia" (Globo, 2006); no
seriado "Força Tarefa" (Globo 2011), em "Tribunal na TV" (Band 2009), "Destino São Paulo - Dia da Independência" (HBO e O2, 2012), "A Teia”
(Globo) e "Passionais” (GNT). No teatro fez diversas peças, e junto dos Satyros participou de algumas peças, como “A Filosofia na Alcova”, “Os
120 Dias de Sodoma”, “Pessoas Perfeitas”, "Mississipi", entre outras.

Diretor 3 Fabio Penna
Formado no Teatro Escola Célia Helena (1995 a 1998), estudou também na Casa do Teatro, Canto (com Maestro Roberto Anzai e Dionísio
Moreno) e Corpo (Ana Tomaz e Carolina Kasting). No teatro, fez diversos espetáculos como “O Anjo do Pavilhão Cinco”, direção de Emilio di
Biasi, “O Homem das galochas”, direção de Vladimir Cappela, “O Rei Lear”, direção de Ron Daniels, “O Feitiço”, direção de Nídia Lígia, “O Diário
de Anne Frank”, direção de Bete Dorgan. Na televisão, realizou alguns trabalhos como “A Lua me disse”, de Miguel Falabela, direção de Roberto
Talma, “Agora é que são elas”, de Ricardo Linhares, com direção de Roberto Talma. Atuou em importantes espetáculos da Cia., como "Liz".
"Cabaret Stravaganza", "Trilogia das Pessoas", "Cabaret Fucô", "Mississipi", entre outros.
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Diretor 4 Joaquim Gama
Pós-doutorado - Diálogos curriculares a caminho da construção de uma proposta de ensino para o teatro na educação básica, projeto de pesquisa
aprovado pelo Departamento de Artes Cênicas - ECA/USP, sob a Supervisão da Profa. Dra. Elizabeth Silva Lopes (2015-2017). Doutor em Artes,
no programa de Artes Cênicas, área de concentração Pedagogia do Teatro, pela ECA/USP (2010). Mestre em Artes pela ECA/USP (2000).
Especialista em Teatro Dança pela ECA/USP (1992). Graduado pela Faculdade Belas Artes de São Paulo, licenciado em Artes Cênicas (1984).
Coordenador Pedagógico da SP Escola de Teatro (desde 2010). Professor Convidado da ECA-USP, disciplinas Jogos Teatrais, Teatro e
Educação e Pedagogia e Processos de Criação (nos anos de 2001, 2010 e entre 2013 e 2015). Professor de Arte e Educação no curso de
Pedagogia, na Faculdade São Bernardo - FASB (desde 2001). Desenvolve pesquisas na área da Educação e Arte, abrangendo os seguintes
temas: pedagogia do teatro, jogo teatral, leitura da obra de arte e processo de criação.

Diretor 5 Gustavo Ferreira
Graduado em Bacharel com licenciatura em Teatro pela Universidade Anhembi Morumbi e fez especialização em Produção Cultural na mesma
universidade. Trabalhou com diversos diretores renomados, entre eles Paulo Marcos (Grupo Tapa), Guilherme Sant’Anna (Grupo Tapa), Simoni
Boer (Folias d’Arte), Brian Penido (Grupo Tapa). Em 2003, entra para a Companhia de Teatro Os Satyros onde participa do elenco de vários
espetáculos como “O Terrível Capitão do Mato”, “Cidadão de Papel”, “Hipóteses para o Amor e a Verdade”, “Cabaret Stravaganza”, “Vestido de
Noiva”, “Pessoas Sublimes”, “Cabaret Fucô”, "Mississipi", entre outros. Atuou no longa "Hipóteses para o Amor e a Verdade", da Satyros Cinema.
É o coordenador geral do evento Satyrianas, que ocorre anualmente e abriga mais de 300 espetáculos, durante 4 dias, para um público estimado
de 40 mil pessoas.
Diretor 6
Julia Bobrow
Formada pelo curso profissionalizante Célia Helena (2004), pelo curso de interpretação para TV com Ignácio Coqueiro (2005). Também participou
do curso livre Célia Helena (2000/2003). No teatro, participou como atriz de “Rosa de Vidro”, de João Fábio Cabral, direção de Ruy Cortez
(2007/2009); “Liz”, “Cabaret Stravaganza”, “Pessoas Perfeitas”, “Pessoas Sublimes”, “Cabaret Fucô”, "Mississipi", com direção de Rodolfo García
Vázquez; entre outros. Com a Cia. De Dança Cisne Negro participou de “O Quebra Nozes” (1995/1998) e “Dom Quixote” (1994). Na TV, atuou
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na minissérie “Além do Horizonte” (2009), produzido pela TV Cultura; “Programa da Palavra”, STV/TV Senac – “A Banca” em 2005. Produziu o
espetáculo “Rosa de Vidro”, sob a direção de Ruy Cortez (2007/2009).

Produção Executiva Elen
Londero
Mestranda em Pedagogia do Teatro na ECA/USP. Estudou bacharelado em Artes Cênicas, na Universidade Federal de Santa Maria (RS), e
graduou-se em Tecnologia em Processos Gerencias, no Centro Universitário Senac São Paulo. Atuou em espetáculo como "Mademoiselle
Chanel", estrelado por Marília Pêra, sob direção de Jorge Takla e com texto de Maria Adelaide Amaral. É atriz fundadora e integrante da Cia.
Veneno do Teatro. Coordenou, de 2011 a 2013 a reinauguração, gestão artística, logística e técnica do Teatro Aliança Francesa de São Paulo.
Foi uma das organizadoras do livro “Projeto Estação SP: Pedagogias da Experiência”, editado pela Adaap. Colaboradora da SP Escola de Teatro
desde 2010, atualmente é responsável pelos Projetos Especiais da instituição.

Técnico de Streaming ao vivo Diego
Ribeiro
Ator da Cia de Teatro Os Satyros. Formou-se em Atuação na SP Escola de Teatro. Anteriormente, em Porto Alegre e em Santa Maria/RS,
ingressou em vários cursos, pesquisando teatro com a Cia PQÑ. Em 2014, entra na Cia de Teatro Os Satyros, em São Paulo, fazendo parte de
diversos espetáculos como "Os Que Têm a Hora Marcada", "O Balcão de Alice", "Edifício Luz", "12 Horas", "Não Fornicarás", "Pequeno Cidadão
do Futuro", "Juliette", "Justine", "Os 120 Dias de Sodoma", "Pink Star", "Transex", entre outros. Participou do segundo longa da Cia, "A Filosofia
na Alcova" e produz o Festival Satyrianas desde 2014. Especializou-se em streaming para a linguagem teatral, atuando como técnico e orientador
de ações artísticas e criativas para a SP Escola de Teatro e MT Escola.

Designer Gráfico Henrique
Mello
Inicia seu trabalho em teatro no Instituto Cultural Vila Leão, em Sorocaba, de 2001 a 2005, onde cursa também o Núcleo de Artes do Corpo e
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Cênicas do Sesi, com Júnior Mosko. Entre os cursos que frequenta estão: Comedia Dell’Arte; História da Arte, com Alberto Guzik (SP, 2006); e
“Interpretação para Cinema e Vídeo”, no Stúdio Fátima Toledo. No cinema, participa do longa-metragem “Cafundó” (2004), de Clóvis Bueno e
Paulo Betti, do média “Ariribá” (2008), dirigido por Pablo Humberto. Há 15 anos faz parte de Os Satyros, tendo participado da maioria dos
espetáculos deste período, entre eles: “A Filosofia na Alcova”, “Justine”, “Adormecidos”, “Pessoas Perfeitas”, “Pessoas Sublimes”, "Mississipi" e
"Uma Canção de Amor", onde também cria peças gráficas para os espetáculos. Atuou no longa "A Filosofia na Alcova", da Satyros Cinema.

Rodolfo García Vázquez
Diretor
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