
 
 

Soul no Masp 

PROJETO COM PLANO DE TRABALHO 

 

Identificação do Proponente 

Nome da Entidade: ONG Cecidiaidelcio Centro Esportivo e Cultura Para Todos 

Nome do Representante Legal: Valter Cabral 

RG: 19.450127-9 

CPF: 117.603.438-38 

CNPJ: 18.634.068/0001-98 

Logradouro: Av Nordestina nº 3783, São Miguel Paulista - Vila Nova Curuça 

CEP: 08.032-000 

Telefone: (11) 2513-1638 

 

 



 
Dados do Projeto 

Nome do Projeto: Soul no Masp 

Local de realização: Vão Livre do Masp 

Endereço: Avenida Paulista, 1578 

Nome do responsável técnico pelo projeto: Ana Claudia Batista da Silva 

Período de realização: 05.11.2018 a 30.11.2018 

Horário: 17h ás 21h 

Valor total do projeto: R$ 215.000,00 

 

 

Histórico do Proponente do Projeto 

A partir de um sonho de dois antigos moradores (Sra Cecidia e Sr Idelcio) e fundadores do Bairro Jardim Santo Antônio, nasceu a 
ONG Cecidiaidelcio, pois perceberam a carência da comunidade em relação a questões tais: como educação, saúde, cultura, 
esporte e lazer. A princípio não estavam sozinhos e  conseguiram na época dois outros parceiros (Sra Vera e Sr Domingos), que 
abriram um espaço para promover cursos de artesanato e pintura em sua própria residência, porém a ONG somente saiu do papel 
anos mais tarde, mais especificamente em junho de 2013. 
 
Sendo nós uma instituição pioneira na comunidade, com o objetivo de criar um espaço destinado a projetos sociais, buscando o 
crescimento e proporcionando oportunidades aos menos favorecidos da região e adjacências. Baseados nos cinco pilares: 1) 
Empreendedorismo; 2) Educação; 3) Cultura; 4) Esporte; e 5) Cidadania, pois “acreditamos que trabalhar o EMPREENDEDORISMO 
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em uma COMUNIDADE é muito mais que gerar oportunidades através de uma EDUCAÇÃO de qualidade, garantindo o acesso a 
CULTURA e ao ESPORTE, além da formação em CIDADANIA transformando pessoas em agentes de transformação. Conquistado 
com muitas lutas esse tem sido um papel fundamental para transformação da nossa comunidade. 
 
A ONG costuma trabalhar e ouvir seus associados e pensando dessa forma percebeu que a região se encontrava carente na área da 
saúde e saiu em busca de parceiros com o intuito de promover um trabalho multiprofissional com especialidades que atendessem 
a demanda da comunidade, como por exemplo, Ginecologista, Cardiologista, Clínico Geral, Geriatria, Vascular, Ortopedia, 
Psicólogo, dentre outras. Mediante a essas parcerias conseguimos conquistar um preço popular que pudesse ser acessível a toda 
região. 

 
Importante também destacar o trabalho que a ONG vem desenvolvendo no campo da Educação, outra demanda da comunidade 
atendida. Através dos contratos que a ONG possui com a Universidade Anhanguera dos Polos Tatuapé e Centro República e 
empresa Score Gestão e Educação, oferecem bolsas de estudos e descontos para cursos de graduação, pós graduação, cursos de 
aperfeiçoamento e qualificação. 

 
 
A ONG possui uma equipe multidisciplinar que atua nos setores de saúde, educação, cultura, esporte  e  lazer. 
 
Ampliando o braço cultural e social da ONG, realizamos nesse ano de 2018, o evento “ Ermelino Mais Humano”. Um evento realizado com a 
parceria da SMDHC, onde tivemos   3 ( Três ) dias de palestra direcionadas ao publico alvo, adolescentes da região de Ermelino Matarazzo e 
adjacências sobre direitos e deveres dos cidadão, de acordo com estatuto da criança e do adolescente. Tivemos nessas 3 datas : palestras, 
debates e bandas musicais de diversos gêneros musicais. 
 

E ainda no ano de 2018, no dia 22  de Setembro, realizamos o evento denominado “ Canto Pela Paz”   um evento criado pela Rádio Feliz 

FM já em sua oitava edição,  realizado no Parque da Juventude ( Avenida Cruzeiro de Sul 2630 -  Santana – Sp ), tento como objetivo promover 



 
a paz e incentivar a doação de sangue. Durante um dia inteiro, milhares de pessoas celebram com alegria e fé o desejo em comum de uma 

sociedade mais justa e pacífica, curtindo shows de artistas consagrados do segmento musical. 

 

Identificação do Objeto Principal a ser Executado 

O Soul no Masp é uma serie de quatro eventos que acontecerão ás sextas-feiras do mês de novembro, no vão livre do Masp, com 

apresentações musicais de rap, black music, soul, música instrumental voltada a esse estilo, com o objetivo de dar significado ao dia da 

consciência negra que acontece dia 20 de novembro.  

 

O projeto tem como vigência o período de 05/11/2018 a 30/11/2018, incluindo pré-produção do evento e execução. 

 

 

Descrição do Projeto 

O Soul no Masp é um evento gratuito que tem como objetivo promover a cultura da black music, em comemoração ao dia da consciência 

negra que é dia 20 de novembro de todos os anos.  

 

Objetivo 

 



 
Dar um “happy-hour” para os transeuntes da Avenida Paulista em uma sexta feira, com música de qualidade difundindo a cultura, exaltando o 

dia da consciência negra.  O Soul Music é um movimento reconhece a igualdade das raças através da sua arte. 

 

 

Justificativa do Projeto 

A sociedade tem uma dívida de séculos com os negros do nosso país. O Soul no Masp vem através desse projeto abrir espaço em um dos 

principais cartões postais da cidade, para que eles demostrem a sua arte, seu canto e sua cultura. 

Promover a igualdade racial e difundir a qualidade musical que eles, negros, nos presentearam nos seus mais variados ritmos: Rap, Black music, 

Soul, corais, enfim, serão noite regada a boa música de forma gratuita para a população e que leva um discurso de paz, amor e reconhecimento 

a igualdade racial.  

 

 

Plano de Trabalho 

 

Descrição Período 

Elaboração e andamento dos serviços De 05.11.2018 a 09.11.2018 

Fechamento dos contratos artísticos De 05.11.2018 a 09.11.2018 



 
Desenvolvimento das artes e projetos gráficos De 05.11.2018 a 06.11.2018 

Contratação de equipamento e estrutura De 05.11.2018 a  07.11.2018 

Visita técnica ao local Dia 06.11. 2018 

Divulgação do evento 

    Redes sociais facebook, instagran 

    Material gráfico 

De 05.11.2018 a 30.11.2018 

Acompanhamento da montagem De 09.11.2018  a 30/11/2018 

Execução do evento Dias 09, 16, 23 e 30.11.2018 

Desmontagem do evento Dias 09, 16, 23 e 30.11.2018 

Pagamento dos prestadores de serviços 05.11.2018 | 12.11.2018 | 19.11.2018 | 

26.11.2018 

Prestação de contas 01.12.2018 a 10.12.2018 

 

 

 
Metodologia 

O principal objetivo é democratizar em uma só ação: cidadania, cultura, conscientização, igualdade racial, amor ao próximo, vivência, 



 
entretenimento de forma gratuita e sem fins lucrativos. 

 

 

Locais e Datas Previstas para a Realização do Projeto 

Local de realização: Vão Livre do Masp 

Endereço: Avenida Paulista, 1578 

Data: 09.11.2018 | 16.11.2018 | 23.11.2018 | 30.11.2018 

Horário: 17h00 ás 21h00 

 

Número Previsto de Participantes 

500 pessoas por edição  

 

Público Alvo 

O evento tem classificação livre, voltado para família como um todo (adultos, jovens, crianças e idosos), previsão de 1 mil pessoas por edição  
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Cronograma Previsto de Realização do Projeto 

 

Dia 09.11.2018 

17h30 – Batalha de MCs dirigida pelo Lito Atalaia – sem remuneração 

18h – Raphael Dias  

19h – Lito Atalaia 

20h – Kemuel 

 

Dia 16.11.2018 

17h30 – Mensageiros da Profecia – sem remuneração 

18h – Lucas Oliveira  

19h – Daniel Araújo  

20h – Pregador Luo 

 

Dia 23.11.2018 

17h30 – Lord Beats – sem remuneração 



 
18h – Fernando de Lima Rosa 

19h – Julio Cesar  

20h – Coral Resgate 

 

Dia 30.11.2018 

17h30 – Coral Ebenezer – sem remuneração 

18h – Michel Lima 

19h – Coral Voice Soul  

20h – Ao Cubo 

 

 

Orçamento Geral do Evento 

R$ 215.000,00 (duzentos e quinze  mil reais) 

 

 

Contrapartida emitida pelo proponente 



 
1. 5000 panfletos – R$ 237,00 

2. 100 cartazes – R$ 180,00  

 

3. Divulgação nas redes sociais – Investimento de impulsionamento  (facebook es instagram) - R$ 1.000,00  

4. Apresentador (4 dias) – R$ 500,00 – Total: R$ 2.000,00 

5. Diretor de palco (4 dias) – R$ 400,00 – Total: R$ 1.600,00 

6. 50 spots comerciais 30’’na Rádio Gospel FM – 90.1 – R$ 5.000,00  

Data 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

Quantidade 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 

 

7. Ambulância – R$ 840,00 (4 dias) – R$ 3.200,00  

8. 1 seguranças e 2 bombeiros – R$ 540,00 (dia) – R$ 3.360,00 

9. Ajuda de custo bandas de abertura (3) – R$ 500,00 – R$ 1.500,00  

 

Patrocinadora/Parceira 



 
Deezer – Brindes  

50 – Cartões vale 3 Meses de Deezer Grátis  // 30 – Camisetas  // 10 – Fone de Ouvidos 

 

Metodologia para aferição das metas 

Para aferirmos as metas pretendemos cadastrar os participantes, através de formulário, que será utilizado para sorteio de brindes, que serão 

fornecidos pela Deezer (empresa de plataforma digital), como camisetas, fones de ouvido, assinaturas gratuitas da plataforma, entre outros 

prêmios) assim conseguiremos um mailing de participantes. E também através das fotos e dos vídeos que serão captados nos dias dos eventos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Planilha orçamentária 

 



 
 

 
  



 

  



 

 
  



 

  



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
ONG CECIDIAIDELCIO CENTRO ESPORTIVO E CULTURA PARA TOSOS 

CNPJ: 18.634.069/0001-98 
VALTE CABRAL  
PRESIDENTE  


