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Telefone Fixo: Telefone Celular:

E-Maildo sentante al

eto da Atua em Redeo

ANEXOS [] Termo de Atuação em Rede

[ ] Portfólio da OSC

Ão oo PRoJEroDESGRI

TÍTULO DO PRoJETo: Vamos Comemorar cei lândia

PERIODO DE EXECU

lNlclo: o2to4t2o18 tÉRrr¡lno: 27to4t2o1s

DESCR¡çAO DO OBJETO:

Realização do evento "Vamos Comemorar Ceilândia", na Praça do Trabalhador, que acontece
pela ocasião do 47" aniversárío da cidade de Ceilândia, nos dias 07 e 08 de abril de 2018, com
acesso totalmente gratuito e atividades culturais diversíficadas para toda a família,

É realizado em parceira com a Administraçäo Regional de Ceilândia, sendo o Clube do Violeiro
responsável pela infraestrutura e programação artística, enquanto a Administração Regional
atua na organizaçäo e articulação de atividades diversas do projeto, contribuindo ainda com
itens de comunicação e divulgação. No sábado o evento começa às 08h, com desfile estudantíl
composto por alunos, cavaleiros e grupos de cultura popular de Ceitândia, que se encerra com
os parabéns e corte de bolo de 500 kg, celebrando mais um ano da cidade. O atual termo de
fomento contempla lanche para os partîcipantes do desfile, bem como camisetas personalizadas
do evento, Entre 08h e 16h, serão oferecidos atendimentos sociais, com a presença de CRAS e
Conselho Tutelar, além de emissão de documentos, atendimento dentário, oficinas diversas,
cuidados estétícos, entre outros. A Rede Record Nacional acompanhará todas as atividades do
evento, com cobertura ao vivo, e estrutura de recepçäo de artístas, produção de entrevistas e
sala VIP própria, gerando grande visibilidade à iniciativa, seus parceiros e realizadores. Durante
todo o dia, brinquedos infláveis e cama elástica estarão disponíveis paø a as crianças e, ao cair
da noite, inicia-se o "Baile Populai', composto pelas duplas Pedro Paulo e Matheus, ÊnÍo Lima e
Gustavo Neto e ainda o Trio Biju, celebrando as rafzes populares da cidade de Ceilândia, No
domingo, a programação segue com atendÍmentos socais e com programação dedicada à
produção artística de Ceilândia, com a contratação de artistas locais, como Marquim da Tropa e
Bob Nickson, e abertura do palco para manifestaçöes espontåneas, Seräo montadas estruturas
para os espetáculos musicais e para o atendimento de público, como tenda-túnel, palco, som e
luz, mesas e cadeiras, banheiros qufmicos, inclusive adaptados a PNE, entre outros descritos no
projeto.

É uma ação de democratização de acesso e valorização da produção cultural local aliado ao
atendimento social por instituigões diversas, proporcionando à população de Ceilândia e do DF
uma festa à altura da importåncia da cidade.

JUSTIFICATIVA:
O Clube do Violeiro Caipira realiza o evento ^'Vamos Comemorar Ceilândia", nos dias 07 e 08 de
abril de 2018, em parceria com a Administração regional de Ceilândia, integrando as
comemoraçöes oficiais dos 47 anos da cidade. A relação da entidade proponente com a cidade
vem de longas datas, tanto pelo grande número de artistas e duplas que compõem o quadro de
associados do CLUVIC, como pela realização de sucessivos eventos e parcerias, em especial
com a Casa do Cantador, que já abrigou 2 Encontros de Foli a ed

e e oV¡aCarn oVI s do
Reis do DF, 2 ediçöes do

la - Pagode m Brasília, 2 ed aões do Encontro d leiros e Viofeira DF e, aind
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2 ediçöes do projeto Viola Repente e Cançáo, todos propostos e representados legalmente pelo
CLUVIC e que tiveram espaço na Casa do Cantador Popular, localizado em CeilândiaiDF.
Ceifândia é uma das mais antigas e a maíor Região Administrativa do DF em populaçäo, tendo
suas rafzes históricas na Campanha de Erradicaçäo das lnvasöes (CEl), de onde deriva seu
nome Ceilândia. Recebe pessoas advindas de todas as partes do Brasil, construtores da nova
capital e pioneiros em busca das oportunidades da grande novidade, Brasília. Sua populagão
cresceu e se diversificou, amalgamada pelas diversas frentes de ocupação da cidade que se
seguem, tornando-se, enfim, a maior RA em população de todo o DF, A diversidade cultural é
caracterlstica própria da cidade, e a música caipira de raiz é uma das expressöes de grande
força, com nomes locais de projeção, como Karen Parreira e da dupla Dyego e Gustavo, entre
outros,
Desta maneira, o Clube do Violeiro tem o prazü de contribuir na celebraçao da vida cultural da
cidade, da qual partÍcÍpa ativamente, seja por meio de realização de eventos diversos, seja
pelos seus diversos associados residentes. Nesta ocasião, contribui com a montagem de grande
estrutura para receber a programação do evento, cobrindo todos os custos em infraestrutura,
com tenda-túnel, palco, sonorização, iluminaçäo, cadeiras e mesas, banheiros químicos,
segurança e brigadista, entre diversos outros, além dos cachês artísticos do "Baile Popular", que
contará com as duplas Pedro Paulo e Matheus e Ênio Lima e Gustavo Neto e do Trio Biju, além
de contratar artistas locais para apresentações no domingo, como marquim da tropa e Bob
Nickson, e organizar as apresentaçöes musicais espontâneas no palco.
De maneira a geræ vÍsibilidade aos artistas de Ceilândia, o palco ficará aberto a manifestações
espontåneas da cidade, em especial à produçäo musical de música popular, como a viola
caipira, o repente, o hip hop, o forró, entre outras modalidades que queiram se apresentar
durante a tarde do dia 08, domingo. Tal proposta visa criar um espaço de troca e interação entre
a produção cultural e o público da cidade, além de democratizar o acesso dos artistas ao palco
equipado e preparado para receber suas performances, Assim, o projeto fomenta a cadeia
produtiva da cultura local, ampliando as capacidades de inter-relacionamento entre artistas,
produtores, priblico e agentes da mÍdia.
A curadoria dos artístas contratados ficou por conta da Associaçäo de Arte e Cultura de
Ceilândia, a partir de uma demanda percebida na própria cidade. Assim, a ação visa presentear
a cidade com um grande evento em que sua população seja a protagonista, no palco e fora
dele.
A Administração de Ceîlândia fÍcará encarregada de criar as peças gráficas e ainda, pelos
serviços de assessoria de imprensa e de redes socÍais. Também será responsável por tocação
de brinquedos infláveis e cama elástica, fogos de artifício, bolo de 500 kg, além de organlzar e
produzir o desfile estudantil e desenvolver as relações institucionais com parceiros para
atendimentos sociais diversos,
Espera-se alcançar um púbtico médio de 5.000 participações diárias, no total de 10,000
particÍpações ao longo do evento. O público-alvo reúne todas as faixas etárias e classes sociais,
em uma verdadeira celebração da diversidade e pluralidade que se reúnem no mesmo tenitório.
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DETALHAMENTO DAS AÇOCS:
Programação prévia - dias 07 e 08 de abril de 2018
Sábado - 07lO4
08h - Abertura da programação com Desfile Estudantil de alunos, cavaleiros artistas popufares
de Ceilândia, com distribuiçäo de camisetas e kit lanche para os participantes
08h lnício dos atendimentos sociais promovidos pelos parceíros
10h- Corte do bolo e parabéns à Ceilândia,
16h - Encerramento de atendimentos soclaÍs promovídos pelos parceiros
20h - Abertura do Baile Popular- presença de autoridades e convidados no palco
20h30 - Baile Popular - Ênio Lima e Gustavo Neto
22h - Baile Popular - Pedro Paulo e Matheus
23h30 - Queima de os



00h - Baile Popular - Forró Biju

Domingo - 08/04
08h - Atendimentos sociais dÍversos
14h - Abertura do palco com presença de autoridades e convidados
14h30 - Apresentação musical de artistas da cidade: Marquim da Tropa e Bob Nickson
16h30 - Abertura do palco para manifestagões espontâneas da cidade

OBJETIVOS E METAS

Descrição de lVletas
1. Realizar programagão composta por cerca de 15 atraçöes, sendo:3 apresentações
musicais contratadas (definidas); ao menos 2 duas apresentações musicais da cidadé de
Ceilândia no domingo (a definir); 1 desfile estudantil, 1 conjunto de brinquedos para crianças; 1

queima de fogos; mínimo de 6 apresentações musicais espontâneas advindas da cidade de
Ceilândia.
2. Gerar trabalho e renda para cerca de 20 pessoas diretamente e mais de 500 pessoas
indiretamente, incluindo-se equipe de produçã0, equipe de comunicação, empresas prestadoras
de servigo, artistas e comerciantes ambulantes envolvidos,
3. Fornecer mobilÍários para atendimento do público visitante, como a locação de 100
mesas, 400 cadeiras, 20 banheiros químicos convencionais e 4 banheiros químicos adaptados a
PNE, tenda-túnel com capacidade para 15,000 pessoas, entre outrosque sefaçam necessários.
4, Fornecer todos os serviços de atendimento do priblico, com pelo menos 20 seguranças e 4
brigadistas,
5. Para o Desfile de alunos, cavaleiros e artistas popu3ares, serão produzidas 500 camisetas e
serão distribuídos cerca de 3,500 kits lanches,

Objetivos
Geral: Contribuir de maneira efetlva na ampliação das comemorações do aniversário da cidade
de Ceilândia, proporcionando grande estrutura e programação cultural de qualidade. ContrÍbuir
na diversificação na oferta de bens e serviços culturais e artístioos e, ainda, gerar espaço de
visibifidade e escoamento para a produçäo musicaf da cidade, em especial de cultura popular,
como música de vÌola caipira, duplas de repente, grupos de hip hop, entre outros estilos que
venham a se destacar na cídade e que queiram apresentar-se no palco.

Específicos:
- Realizar programação ampla e coerente, com atraçöes voltadas para todas as idades, de
maneira totalmente pública e gratuita;
- Montar infraestrutura para eventos de médio porte, com todas as necessidades de mobiliário e
aparelhagem, bem como e segurança e atendimento ao público;
- Contribuir no desenvolvimento da cadeia produtiva em cultura, especialmente no que toca à
cultura popular, criando condiçöes para o desenvolvimento sustentável e apoiado na diversidade
cultural, elementos centrais definidores das indústrias criativas;
- Alcançar público médio de 5.000 participações diárias, totalizando 10.000 participaçöes ao
longo do evento;
- Realizar plano de comunicação, pautando os mais diversos canais midiáticos com informaçöes
sobre o projeto, seus realizadores, patrocinadores e apoiadores, convocando o público da
cidade a participar,

Resultados
1. Contríbuir efetivamente na cadeia de produção cultural da cidade de Ceilândia,
estreitando os entre o Clube cfo Viofeiro e a rod o artística local desvelando talentos e
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contribuindo na visibilidade e escoaçäo de seus bens, produtos e serviços

2. Atuar de maneira colaborativa e em parceria com a Administragão Regional da cidade
de CeilândÍa, em uma atuação conjunta entre Estado e Sociedade Civil de maneira harmônica e
frutífera,
3. Alcançar a grande participação do ptiblico, bem como ampla visibilidade ao projeto, seus
realizadores e patrocinadores, por meio de um plano de comunicação bem planejado e
executado.

Desdobramentos
1. Gerar, por meio de peças gráficas e fotografias, insumo para o portfólio das atragões,
possibílitando uma ampliação na visibilidade e escoamento de suas produções.
2. Ampliar o conhecimento geral sobre as produçöes artfsticas da cidade de Ceilândia, seja
pelas inscrições recebidas no chamamento público, seja pela manifestaçäo espontânea no
palco, durante o domingo.

Forma de execução do projeto e de cumprimento das metas
- Empresas idôneas e experÍentes nos serviços contratados pelo projeto, garantindo
atendimento satisfatório das necessidades identificadas.
- ut¡ o dos recursos financeiros tendo em vista os rinc s de eficiència e economicidade

o

P IJ BLI CO.ALVO BE N EFI C IADO:
Espera-se alcançar um público médio de 5.000 participações diárias, no total de 10.000
participações ao longo do evento. O público-alvo reúne todas as faixas etárias e classes sociais,
em uma verdadeÍra celebraçäo da diversidade e pluralidade que se reúnem no mesmo território.

[x] NAO SE APLICA (PARCERIA INFER¡OR A R$ 600.000,00)

CONTRAPARTIDA:

CRONOGRAMA EXECUTIVO

AçAO rNfcro TÉRMINO

Pré-produção 02104t2018 0410412018

Comunícação 0210412018 0710412018

Exe cuçao 0410412018 0810412018

Pós-produção 0910412018 2710412018

MARCOS EXEGUTORES

AçÃO tNfcto TÉRMINo
ISUGESTAO DE AçOESi MOMENTOS PARA ORTENTAR O
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ON PARCERIAì 0210412018 08t04t2018

Monitoramento: aprovação pela Secult das peças gráficas e
aplicação de marcas.

0210412018 0210412018

Monitoramento: V¡sÍta técnica de gestor da Secult, em 07/04 no 06to412018 07t04t2018
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Monitoramento: Visita técnica de gestor da Secult, emOT/O4 e
O8/O4 no local do evento, para comprovação da realização da

a ca a on edprogramação rtfstl descrita em planilha e p trabalho.
07t04t2018 08t04t2018

local do evento, para comprovação da contratação dos itens
descritos em lanilha.

OGRAItiIA Ff SICO.FI NANCEI RO

Descrição qrd Unidade lv"tot
de medlda :unitário

1

Produtor de Eventos -
profissional encarregado
em coordenar as equipes,
tratar com os parceiros e

negociar com os
prestadores de serviç0,
inclusÍve atuar
solicitando, conferindo e
pagando a notas fiscais,

durante todas as etapas
do projeto.

Carro de som - dÍvulgação
local por spot de áudio

25

lo¡¿ri. ¿"
lror't-

Rs

00

Rs

300,

Rs 7.500,00

ede
Recursos

Concedente

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Concedente
META

L,2,3,
4

Mês01 Mês 02
Mês

03
Mês 04

Mês

05
Mês 06 Mês07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

Rs 180.000,

00

Convenente
META

r,2,3,
4

Mês01 Mês 02
Mês

03
Mês 04

Mês

05
Mês 05 Mês07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

2 30 Hora 35, Rs 1.050,00

Concedente
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00

3

lmpressão de banner -
afixaçlo no local do
evento 40 ¡y1z

s1R$

00

Concedentg

4
FILIPETA 4/4 Cores, Em

Off-Set, tr5x1Lcm 10,o00 Unidade
0,RS

3s

R$ 2.200,00

R$ 3.5oo,oo

Cqncedente

5

CARTAZES - confecçãg
5Ox40 cm 200 Unldade

3Rs

s0 R5,700,00

Concedente

6

Palco - piso Tipo
Estruturado (tOxlZ x z
diårÌas) 240 M¿lDtárte

R$

o0
10,

R$ 2.400,00

Goncedente

7

Grupo gerador singufar de
180kva DIÁRIA

R$ ¿o0o-
00 R$ 4.000,00

Concedente

I

2,

20 DIARIA
R$

00
44,

Rs 800,00

Cohcedente

9

Banhelro Qufmico
Standard

Banhelro Químico Portatil
Par,a Fdc 4 DtAruA

RS

00
40,

Concedente

r.o

ALUGUEL DE MESAS
PLASTIcAs 10Q Dlária

R5

00
5,

R$ 160,00

Rs 500,00

Concedente

11

ALUGUEL DE CADEIRAS

PúSTICAS 400 Diárla
2,Rs

00 R$ 800,00

Concèdente

t2 Camisetas s00 Unidade 50

R$ 12,
R5 6.250,00

Coñcedente

1¡
Sistema de Sonorização
pequeno porte 2 DÍária RS 2,soo,oo

Concedente

1¿t

Sistema de lluminação -
pequeno Porte 2 Díária

R$ 1.2s0,
00

R$

o0
t 000,

R$ 2.000,00

Conçedente

15 Kit Lanche 3500 Diárla

Concedente

15 Alambrado 600 MVDiárla

7

R$ T,

RS

80 R$'27.300,00

R$ 960,00

Concedente
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19

17

20

2L

22

24

25

26

23

27

2A

60

Despachante -

profissional respnsável
pelas liberações junto à

Adm regional, Polícia

Militar, Secretrîa de

ISegurança Púbf ica, entre
outros,

Locação de Tenda Tunel
13 ] Geodésica 19x60m

Serviço

Diária

Diária

Serviço

d iá ria

diária

Cachê

Cachê

Cachê

Rs 500

Rs10,OOO,

00T

4

2

2

40

DIÁR]A O0

Tenda Pi ramidal C/Calha
(6,00 x 6,00)

Tenda Piramidal C/ Calha
(10,00 x 10,00)

Píso Tipo Easyfloor
(Similar)

Aterramento de Tenda
Túnel Geodésica

Segurança DeShow

Brigad istas (Emergência)

Cachê de espetáculo
porte nacional- Pedro
Paulo e Matheus

Cachê espetáculo porte
regional- Bob Nickson

Cachê espetáculo porte
regionaf - Marquim da

T1o0a

Cachê espetáculo porte
regional- Ênio Lima e

Gustavo Neto

Cachê 00

a/DiáM

Rs

00

Rs

00

RS

00

RS

00

R$

00

RS

00

150,

375,

50,

L70,

L20,

20

185,
L4

R530.000,

007

T

L

Rs11.000,

Rs14.600,
Cachê 00

8.Rs

007

L29 Cachê de espetáculo

000,

Rs 4.ooo,oo Concedente

Concedente

Concedente

Rs 40,000,00

Concedente

Rs 300,00

Concedente

R$ 750,00

Concedente

Rs 2.000,00

Concedente

Rs 24o,oo

Concedente

R$ 3.4oo,oo

Concedente

Rs 2.590,00

Concedente

Rs 30,000,00

Concedente

R$ 11.000,00

Concedente

Rs 14.600,00

Concedente

Rs 8.000,00

0,0050Rs
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TOTAL

porte local - Trio Bijú Rs 4.000,
00

lldelbran o Alves Calazancio

n$ rao.ooo,oo j
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ITEM FORMATO QUANTIDADE LOCAL DE DtSTRtBUtçÃO

Cartaz 4/4 Cores, Em Off-Set,
40x60cm

200 DF e Entorno

Filipeta 4/4 Cores, Em Off-Set,
15x1 lcm

'10.000 DF e Entorno

Banners díversos
(laterais, fundo de
palco, sinalizações
e cenográficos)

Em lona acrílica 410

cores
40 m2 Afixados no local do evento

Carro de som Spot de 45 segundos 30 horas Ceilândia

ANEXO A - PLANO DE COMUNTCAçAO

Itens de divulgagão orçados: Serâo produzidas peças impressas para panfletagem e afixação no
local, além de divulgação por carro de som, abaixo descritas.

ANEXO B . EQUIPE DE TRABALHO
Produtor de Eventos: Volmi Batista da Silva
Com perfil de articulador e agitador cultural inato, Volmi está à frente da coordenação geral de
grandes projetos, como o Encontro de Folia de Reis em 17 edições, o Encontro de Violeiros do DF,
também em 17 ediçöes, o Seminário Nacional sobre a Música e a Viola Caipira, entre outros de
grande contribuiçäo na visibilidade e valorização da música genuína de viola, Com uma vasta rede
de parcerias, é o profissional maís indÍcado e competente para acionar fornecedores e prestadores
de serviço, lomardecisöes deordem logística e de infraestrutura junto àAdministração Regionalde
Ceifândia, fornecer informações e insumos para o trabafho de composição de lD visual e peças de
comunicação, indicaçáo de convidados para particîpar do evento, entre outras.

Despachante: Profissional dedicadoafazer as liberações de uso do local público junto a diversas
instâncias do Governo, como Adm. Regional, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública,
entre outros.

ANEXO C - PLANO DE MOB|L|ZAçÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES
O evento "Vamos Comemorar Ceilândia" é fruto da parceria com a Administração Regional de
Ceilândia, que propôs o evento comemorativo da cidade e que estará oferecendo serviços
diversos, como organização do desfile estudantil, o fornecimento do bolo de 500 kg, locação de
brinquedos, fogos de artiffcio, além da articu3ação institucional para o oferecimento de
atendímentos sociais diversos. Ficarâ responsável pela composição de identidade visual das peças
gráficas, assessoria de imprensa e assessoria de redes sociais. Contando ainda com o apoio da
SeculUDF, por meio de realização de Termo de Fomento, o projeto configura-se como uma ação
conjunta entre sociedade civil e Estado.
Os atendimentos sociais serão oferecidos por entídades e empresas diversas, como a faculdade
IESB; a Secretaria de Segurança Pública; Conselhos Tutelares; GRAS Ceílândía Sul, Norte e P-
Sul; Odontologia ICESP: Oficinas diversas, procedimentos estéticos, entre outros (podem sofrer
alteragões), A Associação dos Artistas lndependentes de Ceilândia ficou responsável pela
curadoria artística,

ANEXOS

I I EOUTPE DE TRABALHO (OBR|GATôR|O)
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I I PLANO DE CO]YIUNICAçAO

I I PLANO DE I,IO BI DE RECURSOS COMPLEMENTARES

IIOUTROS. Especif icar:

TL




