
ANEXO VI – PORTARIA MROSC CULTURA 

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  

Razão Social: Instituto Orgulho de Ser Nordestino – CEAC 7883 

Endereço Completo: QRQ conjunto VC  chácara 48  

CNPJ: 20.960.978/0001-02 

Município: 

Candangolândia        
UF: DF CEP: 71.727-000 

Site, Blog, Outros: https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--

NGO-/Instituto-Orgulho-de-ser-Nordestino-Simples-Assim-867962203241996/ 

Nome do Representante Legal: Affonso Gomes da Silva  

Cargo: Presidente  

RG: 549291  Órgão Expedidor: SSP/PI CPF: 217.729.673-00 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 9999-6666 /98473-7709 

E-Mail do Representante Legal: affonsogomes@hotmail.com 

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Janderlene Nogueira de Souza 

Função na parceria: Coordenador de Projeto  

RG: 1995513 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 721.5363.361-91 

Telefone Fixo: Telefone Celular:984737709 

E-Mail do Responsável: janderlene@gmail.com 

 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)  

Razão Social:  

Endereço Completo: 

CNPJ: 

Município: UF: CEP: 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: 

Cargo: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: 



 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 

E-Mail do Representante Legal: 

Objeto da Atuação em Rede: 

ANEXOS 

 

[ ] Termo de Atuação em Rede 

[ ] Portfólio da OSC 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DE PROJETO: DESAFIO DO REPENTE 

PERIODO DE EXECUÇÃO:  

INÍCIO: 20 de dezembro de 2019 TÉRMINO: 20 de janeiro de 2020 

DESCRIÇÃO: 

 

O projeto Desafio do Repente visa promover um encontro de Cantadores a ser realizado dia 27 

de dezembro, a partir das 20:00hs na Casa do Cantador, localizada na Região Administrativa de 

Ceilândia para um público estimado de 1.000 pessoas.  

 

JUSTIFICATIVA:  

A Cantoria de Improviso acompanhada de violas é um pouco do Brasil Nordeste, em 

difundir a arte do cantador repentista por meio do evento proposto é fortalecer o espaço da Casa 

do Cantador em Ceilândia/DF, como forma de proporcionar a cidadania daqueles que constroem a 

arte popular, que se expressam através dela e fazem da mesma a sua forma de ser brasileiro. 

 Assim, por meio desse projeto, queremos retratar a importância da cantoria de viola no 

Distrito Federal em especial na Casa do Cantador na cidade de Ceilândia que possui quase meio 

milhão de habitantes sendo que 60% dessa população são de nordestinos ou descendentes dessa 

região.  

Além disso, destacamos também necessidade de criar oportunidades para os 

CANTADORES, COQUISTAS DE EMBOLADAS, FORROZEIROS E CORDELISTAS 

mostrarem seu talento ao grande público sedento de boas cantorias na Casa do Cantador. 

Logo, o projeto nasce da força e da importância de uma atividade cultural centenária com 

a presença do poeta repentista no contexto social como forma de defender este patrimônio 

cultural. Para que suas raízes sejam mantidas e, ao mesmo tempo, esta cultura seja difundida para 

a nova geração, descobrindo novos talentos e fortalecendo a classe, que hoje congrega cerca de 5 

mil cantadores em todo país. 



 

Há de citar que o público dos repentistas no Distrito Federal vem cobrando os grandes 

momentos do Repente na Casa do Cantador. Para mostrar com precisão, os melhores Repentistas 

do Brasil, possuem um público que inclui desde o jovem até ancião, professores universitários, 

estudantes, políticos abrangendo pessoas de todas as partes do Distrito Federal e entorno, 

beneficiado assim, tanto a população quanto aos artistas. 

Outros fatores ressaltamos do projeto, a economia criativa, sustentabilidade e 

acessibilidade. O projeto estimula a geração de renda, uma vez que ao contratar profissionais, 

artistas e fornecedores, impulsiona a economia local. Assim, o evento Desafio do Repente, por 

meio da sua criatividade de reunir diversos artistas, promover um total de 27 (vinte e sete) 

oportunidades de emprego a curta prazo, via prestação de serviços, fomentando a economia 

criativa da Região Administrativa de Ceilândia. 

No que tange a sustentabilidade do projeto, destacamos a importância de reduzir o uso de 

papel impresso para divulgação do evento, no qual optamos pelo uso das redes sociais. Para 

garantir um ambiente limpo, disponibilizaremos expositores de lixo.  

Já em relação a acessibilidade, o local onde ocorrerá o evento, “ Casa do Cantador”, 

dispõe de equipamentos que viabilizam o acesso para pessoas com deficiência, tais quais: 

estacionamento, elevador, rampas e sanitários com adaptações, sendo próximo de parada de 

ônibus com iluminação. 

Por oportuno, o projeto tem o caráter educativo e inovador de Repente, criando formas de 

comunicação/transmissão de informações de relevante importância para a população, visando 

assim, o anseio dos admiradores da cantoria de viola por meio de projetos que congreguem seus 

principais artistas e garanti aos repentistas o merecido espaço na mídia e nos palcos. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

 

Atividades 

Realização de nove (9) apresentações de duplas de repentistas musicais no anfiteatro da Casa do 

Cantador, localizado na Região Administrativa de Ceilândia. 

 

Release dos artistas (em anexo). 

 

Da programação do evento 

 

 O evento será realizado no 27 de dezembro com início às 20:00hs.  



 

 Cada dupla terá aproximadamente 20 (vinte) minutos de apresentação com 5 (cinco) para 

sextilhas, 5 (cinco) para mote de sete sílabas, 5 (cinco) para mote de dez sílabas e 5 (cinco) 

minutos para gênero final, bem como apresentação especial individual da dupla de 

repentistas.  

 O espaço onde ocorrerá o evento, como já descrito, é uma parceria com a Casa do 

Cantador, logo, precisaremos da estrutura de som e iluminação.  

 O anfiteatro da Casa do Cantador comporta até 450 (quatrocentos e cinquentas) pessoas 

sentadas e dobro sem assentos, o que contamos com público estimado em até 1000 (mil) 

pessoas, ainda sobre a estrutura física, sobre a segurança, contaremos com 2 (dois) 

brigadista e 3 (três) seguranças no evento.  

 O encerramento do evento previsto para que ocorra à meia-noite. 

 

CRONOGRAMA - 27 de dezembro de 2019 

 

Apresentamos abaixo programação inicial (pode sofrer alterações devido a agenda 

dos músicos). 

 

ARTISTAS HORÁRIO LOCAL 

Abertura: Azulão da Mata e Pardal da 

Saudade (emboladores) 

20h  

 

 

Casa do 

Cantador 

 

Zé Oliveira e Antônio Pereira 20h25 

Ramalho de Oliveira e Messias de 

Oliveira 

20h50 

Cicero Monteia e Osnil Soares 20h55 

Geraldo Queiroga e Chico Braslandia 21h 

Chico Assis e João Santana 21h25 

Zé do Pife e Lilian Diniz 21h55 

Donzilio Luiz e Zé Moacir 22h 

Severino Pereira e Edezel 22h25 

Apresentação Especial 23h 

Encerramento com a dupla de 

emboladores de coco Pardal da 

Saudade e Azulão da Mata 

23h10 

 

 

 



 

OBJETIVOS E METAS: 

Objetivo Geral 

 

Realizar o projeto DESAFIO DO REPENTE para oferecer encontro entre as expressões da 

autêntica cultura brasileira com toda a população do Nordeste em Brasília, através da difusão e 

apresentação de vários trabalhos dos representantes da Cantoria. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Fazer do projeto DESAFIO DO REPENTE um legítimo espaço de manifestação da 

identidade nacional e da cultura popular genuinamente brasileira; 

2. Divulgar a produção da cultura popular local e nacional, estimulando a participação nos 

eventos promovidos pelo projeto; 

3. Possibilitar o intercâmbio entre os repentistas; 

4. Resgatar os valores da Cultura regional e nacional; 

5. Identificar novas bases culturais de potencial para a formação e fortalecimento das Associações 

de Classe; 

6. Difundir, em sentido amplo, a cultura nordestina na Casa do Cantador de Ceilândia e em todo 

DF; 

7. Transformar o projeto DESAFIO DO REPENTE num evento de atração turística e 

proporcionar ao público acesso gratuito durante as atividades. 

8. Fomentar a economia local com a contratação de mão-de-obra para viabilizar o projeto.  

 

META 01 – DIVULGAÇÃO 

Ação 
Indicativo de 

Produtos 
Objeto 

 

 

 
Comunicação e 

divulgação do projeto 

 

 

Realização da 
comunicação e 

divulgação do 

projeto 

 

Desenvolver a identidade visual do projeto; executar o plano 
de divulgação do projeto junto aos meios de comunicação e 

redes sociais; Impressão dos materiais de comunicação e 

divulgação do projeto; registrar em fotos e vídeo as ações do 
projeto. (Banners e cartazes) 

 

META 
Contratar os prestadores de serviço e fornecedores 

necessários para a execução da comunicação e 

divulgação do projeto. (Item 2 e 6 dos objetivos 

específicos) 

META 2: DESPESAS  COM PESSOAL  



 

Ação 
Indicativo de 

Produtos 
Objeto 

 

 

Gestão 

Administrativo- 
financeira 

 

Realização da 

gestão 

administrativo- 
financeira do 

projeto 

Coordenação de todas as rotinas administrativas e financeiras 

do projeto; Execução do planejamento financeiro do mesmo; 
Realização, coordenação do recebimento de relatórios e 

comprovantes para realização de prestação de contas; Gestão 

de recursos financeiros necessários ao desenvolvimento do 
projeto; Pagamento de serviços e mão de obra, bem como 

atendimento e suporte aos mesmos. 

Composição: mão-de-obra indireta: 

Brigadista, segurança, fotografo, designer, locutor e roadie 

   

META 
Contratar o prestador de serviço necessário para a 

execução da gestão administrativo-financeira e 

mão-de-obra indireta do projeto. (Item 8 dos 
objetivos específicos). 

META 3: ESTRUTURA FÍSICA  

Ação 
Indicativo de 

Produtos 
Objeto 

 

 

 

Estruturar o espaço do 

evento 

 

 

 

Contratação de 

empresas para as 
ações do projeto 

 

Realizar cotações e escolher a empresa que se adéque aos 

preços de mercado.  

Composição: som e iluminação  

 

 

META 
Contratar os prestadores de serviço necessários 

para execução das ações do projeto. 

META 4: DESPESAS ARTISTAS  

Ação 
Indicativo de 

Produtos 
Objeto 

 

 

Incentivar a cultura 

local  

 

Realização das 

apresentações dos 

artistas  

Promoção da Cultura Nordestina por meio da 
representatividade dos repentistas. 

   

META 
Contratar os repentistas. (Item 3 dos objetivos 

específicos). 

 

Ressaltamos algumas observações: 

1) Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de notas fiscais; 

2) Na falta de algum repentista, esse faltante será substituído por outro repentista. Existem 

repentistas suplentes (Chico de Assis de Brazlândia e Zé de Lima); 

3) Todos materiais produzidos pelos repentistas serão registrados em fotografias buscando 

documentar de forma histórica o evento realizado na Casa do Cantador; 

4) O evento totalmente gratuito; 



 

5) Total de oportunidades geradas pelo projeto: 27 pessoas envolvidas em cada etapa do 

projeto, incluindo os 18 artistas.  

 

PUBLICO-ALVO BENEFICIARIO: 

Público que inclui desde o jovem até ancião, professores universitários, estudantes, políticos 

abrangendo pessoas de todas as partes do Distrito Federal e entorno, beneficiado assim, tanto a 

população quanto aos artistas. Estima-se um público de 1.000 pessoas. 

CONTRAPARTIDA: 

 

[x ] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 
 

[IDENTIFICAR CONTRAPARTIDA, QUANDO APLICÁVEL] 
 

 

 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Divulgação nas redes sociais  20/12/2019 26/12/2019 

Divulgação dos Cartazes nos principais pontos   20/12/2019 26/12/2019 

Circulação do carro de som  20/12/2019 26/12/2019 

Locação dos equipamentos de infraestrura (som e iluminação) 26/12/2019 27/12/2019 

Contratação da mão-de-obra indireta  26/12/2019 27/12/2019 

Contração dos artistas  27/12/2019 27/12/2019 

Montagem da infraestrutura (som e iluminação) 27/12/2019 27/12/2019 

Realização do evento 27/12/2019 27/12/2019 

Prestação de contas (pagamento dos fornecedores/artistas e 

apresentação de relatórios constando as notas fiscais)  
27/12/2019 20/01/2019 

   

 

MARCOS EXECUTORES [SE HOUVER]  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

[SUGESTÃO DE AÇÕES/ MOMENTOS PARA ORIENTAR O 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA] 

O projeto Desafio do Repente a ser realizado dia 27 de 

27/12/2019 27/12/2019 



 

dezembro, a partir das 20:00hs na Casa do Cantador, localizada 

na Região Administrativa de Ceilândia. 

   

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Recebimento em parcela única no montante de R$ 49.371,50 no mês de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Quanti
dade 

Unidade 
de medida 

Valor 
unitário 

Valor total  

1 Banners - 03 banners em 
lona fosca, cores 4x0 
(impressão colorida na 
frente), com acabamentos 
de dobras e ilhós em toda 
volta, nas dimensões 1,2m 
x 0,8m. 

3 M² R$ 63,00 R$ 198,00  

2 Cartaz- 100 cartazes 
coloridos 4x0, Formato 
padrão A3, Papel Couché 
90 gr. Os cartazes serão 
afixados em locais 
estratégicos nas escolas 
para divulgação prévia. 

100 Unidade R$ 5,45 R$ 545,00  

3 Designer Júnior -  Serviço 
de profissional para criação 
de arte gráfica para cartaz e 
banner do projeto. 

1 Semana R$ 522,00 R$ 522,00  

4 Locação de veículos - 
aluguel de carro de som 
para divulgação do evento 
nos cinco dias que 
antecede o evento. 

10 Hora R$ 40,00 R$ 400,00  

5 Curadoria e Gestão de 
Redes Sociais - Profissional 
especializado no serviço de 
curadoria e gestão de 
Redes Sociais, incluindo 
impulsionamento no 
Facebook e Instagram.  

1 Semana R$ 720,25 R$ 720,25  

6 Sonorização para show de 
pequeno porte -  5 diárias 
de locação de sistema de 
sonorização completo, com 
operador, incluindo 2 
caixas de som e 2 caixas de 
retorno, mesa de som, 
cabos, 2 pedestais e 2 
microfones. 

1 Diária R$ 1.250,00 R$ 1.250,00  

7 Iluminação para show de 
pequeno porte - 5 diárias 

1 Diária R$1.250,00 R$1.250,00  



 

de locação de sistema de 
iluminação completo 

8 Roadie - diárias de 
profissional para atuar na 
montagem e assistência de 
som e iluminação 

1 Diária R$ 500,00 R$ 500,00  

9 Brigadista - diária de  dois 
profissionais da brigada de 
incêndio para emergências 
no evento. 

2 Diária R$ 150,00 R$ 300,00  

10 Segurança desarmada - 
diária de três profissionais 
com função inibir ou 
impedir uma ação 
criminosa, atuando na 
prevenção contra qualquer 
incidente que possa violar o 
local protegido. 

3 Diária R$ 150,00 R$ 450,00  

11 Fotógrafo - serviço 
fotográfico para evento. 

1 Serviço R$ 300,00 R$ 300,00  

12 Apresentador/locutor - 
responsável pela abertura e 
condução do evento ao 
chamamento dos artistas 

1 Diária R$ 400,00 R$ 400,00  

13 Coordenador do projeto -  
Coordenação de todas as 
rotinas administrativas e 
financeiras do projeto; 
Execução do planejamento 
financeiro; Realização, 
coordenação do 
recebimento de relatórios e 
comprovantes para 
realização de prestação de 
contas; Gestão de recursos 
financeiros necessários ao 
desenvolvimento do 
projeto; Pagamento de 
serviços e mão-de-obra, 
bem como atendimento e 
suporte e prestação de 
contas. 

5 Semana R$ 1.261,25 R$ 6.306,25  

14 Repentistas 
(músico/intérprete)  - 18 

18 Cachê R$ 2.000,00 R$ 36.000,00  



 

apresentações  de 
repentistas. 

TOTAL                                                                                                 R$49.371,50  

ANEXOS 

[ x ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ x ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


