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REDE DE MOBILIZADORES. CURSO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A Região Nordeste de Amaralina constitui um conjunto de quatro bairros, a 

saber, Santa Cruz, Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio 

Vermelho, que juntos possuem uma população estimada em 100.000 moradores, 

sendo em sua maioria jovens, negros, pobres, de baixa renda e sem alternativas de 

lazer. 

Neste contexto, este projeto denominado, Dia Nacional da Consciência Negra: A 

energia do reggae busca sensibilizar o poder público a apoiar este projeto da Região 

do Nordeste de Amaralina, Salvador-Bahia, tendo em vista a sua importância cultural 

para estes moradores, assim como em especial a todos os reggueiros e os adeptos de 

uma consciência negra cidadã. Ainda vale ressaltar que este projeto fará parte de 

diversas atividades que ocorrerão durante a semana da Consciência Negra na Região 

citada. 

A realização deste projeto estará por conta do educador social, Ubiraci Santos, e 

parceiros, apoiadores, moradores da Região do Nordeste de Amaralina e adjacências, 

assim como demais convidados. [Mais informações sobre o proponente: 

www.memorialafro.tk]. 

 

 
 
 

Fonte: www.concultnordeste.tk 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

O Reggae é um elemento importante de reconstrução da identidade da 

população negra como pessoa e como povo. Isto porque a cultura é um complexo de 

padrões de comportamento que inclui crenças, valores, manifestações artísticas, 

hábitos e costumes de um povo, adquirindo socialmente e transmitidos de geração a 

geração. 

As letras das músicas de reggae falam de questões sociais, principalmente dos 

jamaicanos; além de destacar assuntos religiosos e problemas típicos de países 

pobres. Diante dessa questão, atualmente, mediante a aprovação das leis nº. 

10.639/03; 11.645/08 e 12.288/10 respectivamente, que obrigam os sistemas de ensino 

a incorporar da temática de História e Cultura Afrobrasileira e Indígena. 

Consequentemente o reggae faz parte desse processo de consciência e resistência 

negra. 

Do outro lado, sabe-se que, segundo a Constituição da República Federativa do 

Brasil, (1988), em seu artigo 215 diz que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício 

dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais”. 

Assim sendo, torna-se de fundamental importância que aconteça o evento, visto 

que para tanto, é necessário que esse projeto seja aprovado, nota-se ainda que seja 

imprescindível a contratação dos serviços descritos no orçamento, pelo patrocinador, 

ou caso contrário, estaremos impedidos de realizá-lo. 

Neste contexto, vale ressaltar que o projeto pretende atingir o universo de dez 

mil pessoas, sendo que na sua maioria jovens entre 15 a 25 anos de idade. Sabemos 

que as atividades culturais e de lazer nas comunidades populares e de baixa renda são 

limitadas. Por esse motivo, lembramos que quando há incentivo para a juventude. Eles 

respondem imediatamente praticando ações que elevam as suas estimas. 

Ainda é importante salientar que o projeto uma vez aprovado, a partir daí 

assumiremos total responsabilidade para execução dele, além da prestação de conta 

detalhada para as instituições apoiadoras e/ou parceiras.  
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3 METAS 

 
 A curto prazo, pretendemos construir um evento cultural de qualidade; e 

Atingir diretamente a marca de 10.000 (dez mil) espectadores no evento; 

 

 A médio prazo, serão realizados outros eventos voltados para ação cultural a 

exemplo do 31 de outubro que se comemora o Dia  Nacional do Saci,  no mês 

seguinte: 20 de novembro- Dia Nacional da Consciência Negra; 

 

 A longo prazo, avaliaremos os impactos das intervenções dos eventos citados 

acima, juntos aos jovens da comunidade e adjacências em relação ao 

distanciamento deles com as bebidas alcoólicas, e das dragas em geral. 

 

 

 

 

      Fonte: www.concultnordeste.tk 
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4 OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GERAL 
 
Realizar um evento na Região Nordeste de Amaralina no ritmo do reggae na semana 

de reflexão nacional de consciência negra.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Elevar a auto-estima de crianças, adolescentes e jovens, aproximando-os de 

uma maneira lúdica de suas origens e tradições; 

 

 Despertar nas pessoas o espírito de solidariedade e fraternidade através da 

música; 

 
 Gerar uma opção de lazer educativo para a comunidade da Região Nordeste de 

Amaralina e adjacências; 

 

 Aplicar as leis 10.639/03; 11.645/08 e 12.288/10, através do ritmo do reggae; 

 
 Promover as instituições que apóiam este projeto; 

 
 

 Difundir a campanha de Prevenção a AIDS e DST.
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Para a realização deste projeto, o Proponente do Projeto da Região Nordeste de 

Amaralina necessitará de parceiros. Então, as responsabilidades e atribuições de cada 

um deles estão definidas abaixo, a saber: 

 

a) DO PROPONENTE DO PROJETO 

 

 Incluir a logomarca dos parceiros em todas as peças publicitárias e 

promocionais acerca do projeto; 

 

 Divulgar os nomes dos parceiros pelo sistema de som, durante o evento; 

 

 Coordenar, supervisionar, produzir o evento; 

 

 Prestar conta detalhadamente aos patrocinadores; 

 

 Registrar o evento. 

 
 
 
b) DOS PARCEIROS: 

 

A contribuição dos parceiros se dará através de patrocínio ao projeto, conforme 

orçamento a seguir: 
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Itens 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itens Quantidade Descrição Valor Unit. Valor 

Palco 01 Palco de 8x6mt com 02 PAs e 
House Mix duplo e camarim. 

3.500,00 3.500,00 

Sonorização 01 Som profissional com 24 médio 
graves e riders monitor. 

3.000,00 3.000,00 

Iluminação 01 Iluminação profissional com 
spots e canhão seguidor. 

2.500,00 2.500,00 

Filmagem 01 Filmagem profissional com 05 
câmeras digitais e ilha de edição 
com mesa de corte. 

5.000,00 5.000,00 

Tela de 
Projeção 

02 Projetores de tela de alta 
precisão para shows noturnos. 

1.000,00 2.000,00 

Registro 
fotográfico  

01 Utilização de câmeras 
fotográficas digitais e revelação 
de posters para exposição pós 
evento. 

1.500,00 1.500,00 

Ambientação  01 Contratação de profissional para 
decoração do palco. 

800,00 800,00 

Produção 01 Equipe de produção para etapas 
do evento. 

  

Segurança 10 Locação de mão de obra para 
assegurar as instalações do 
ambiente artístico do evento. 

80,00 800,00 

Apoio Técnico 01 Contratação equipe técnica para 
efeitos especiais. 

500,00 500,00 

Transporte 02 Vans para transporte da equipe 
técnica e produção. 

350,00 700,00 

Alimentação 01 Alimentação para grupos 
musicais e equipe de produção. 

700,00 700,00 

Percussão de 
palco 

01 Aluguel de Bateria, Congas, 
Timbau e Percussão.  

1.000,00 1.000,00 

     

Assessoria de 
Imprensa 

01 Contratação de um Profissional 
de comunicação e jornalismo 
para divulgação de todas as 
fases do projeto.  

1.500,00 1.500,00 

Gerador de 
energia 

01 Fornecimento de energia elétrica 
para palco durante o show.  

3.000,00 3.000,00 

Total:    26.500,00 

6 PLANÍLHA FINANCEIRA 

 

6 RECURSOS FINANCEIROS 
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Equipe de Produção Qtd. Valor Valor Total 
Coordenação do Projeto 01 1.600,00 1.600,00 

Produtor executivo 01 1.200,00 1.200,00 

Coordenador de Palco 01 800,00 800,00 

Assistente de produção 04 400,00 1.600,00 

Apresentadores  02 750.00 1.500.00 

Cenógrafo 01 800.00 800.00 

Contra-regras 02 600,00 1.200,00 

Roadies 04 300,00 1.200,00 

Sub-Total:   9.900,00 

Imposto  5 % ISS 495,00 

Valor total   10.395,00 

 
 
 

Artistas e Grupos musicais Valor Valor Total 
Banda Aspiral do Reggae  5.000,00 

Banda Miscigenados (Reggae)  5.000,00 

Banda de Reggae Morrão Fumegante  8.000,00 

ECAD 20 %  3.600,00 

Valor total  21.600,00 

 
 

Memória de Cálculo Valor Valor Total 
Orçamento estrutura física e externa  26.500,00 

Equipe de Produção  10.395,00 

Artistas e Grupos musicais  21.600,00 

Divulgação  2.000,00 

Total:  60.495,00 

Reserva Administrativa 7% 4.234,65 

Subtotal   64.729,65 

Valor Total  64.729,65 
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7 CONCEPÇÃO DO EVENTO 
 

O projeto do Reggae será realizado no dia 20 de novembro de 2016, na Praça 

Anna Sirone, localizado no largo do Vale das Pedrinhas (Região Nordeste de 

Amaralina), Salvador-Bahia, conforme o croqui em anexo. O início do evento será às 

15h, com atividades desenvolvidas por moradores, grupos e artistas das diversas 

comunidades. 

 

 Previamente serão convidadas as entidades da Região Nordeste de Amaralina e 

comunidades para instituir um clima de integração, e trabalho. Em relação à 

infraestrutura, esta contará com um palco e som; 

 

 Várias personalidades de destaques do Reggae farão participações especiais; 
 
 

 O evento terá dois apresentadores que estarão também incumbidos de divulgar 

as mensagens publicitárias para os espectadores.   

 

 

 

 

          Fonte: www.concultnordeste.tk 
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   INÍCIO FIM 

01  Formação de produção e administração 10/08/16 13/08/16 

02  Contratação de assistentes de divulgação 16/08/16 30/08/16 

03  Contratação de serviço de design promocional 
para cenário e plano de mídia. 

16/08/16 10/09/16 

04  Confecção do material de divulgação com 
inserção da logomarca (Peças promocionais: 

Cartazes, faixas, banner’s e folder’s) 

22/09/16 28/09/16 

05  
Contratação de serviços (palco, sonorização, 

iluminação, etc.). 

30/09/16 10/10/16 

06  Contratação de assessoria de imprensa e 
criação de programa visual 

02/10/16 10/10/16 

07  Contratação de carro de som 02/11/16 10/10/16 

08  
Contratação de grupos musicais para abrirem o 

show 

06/10/16 10/10/16 

09  Contratação de equipe de filmagem/Fotografia 06/10/16 10/10/16 

10  
Contratação de ascensorista, roades, contra-

regras e seguranças 

09/10/16 10/10/16 

11  
Aluguel de sanitário químico para a população 

em geral durante o evento utilizar 

05/11/16 10/11/16 

12  Traslado (Van para 10 pessoas) 10/11/16 10/11/16 

13  
Aluguel de Bateria, Congas, Timbau e 

Percussão 

11/11/16 13/11/16 

14  Arrumação de palco. 19/11/16 20/02/16 

15  Registro fotográfico 19/11/16 20/11/16 

16  
Aluguel de gerador de energia elétrica para 

palco durante o show 

19/11/16 20/02/16 

17  
Pagamentos de taxas e impostos, licenciamento 

de palco, ECAD, previsão para ISS. 

19/11/16 20/11/16 

18  
EVENTO 

20/11/16 20/11/16 

 
8 PLANO DE TRABALHO 
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9 PROGRAMAÇÃO 
 
 
 
 
 

Dia 20 de novembro de 2016 

Bandas de Reggae Número Horário Local 

Banda Aspiral do 
Reggae 

01 15h00 Vale das Pedrinhas 

Banda Miscigenados 

(Reggae) 

 

01 17h00 Vale das Pedrinhas 

Morrão Fumegante 

(Reggae) 

 

01 19h00 Vale das Pedrinhas 
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10 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 
 

Neste item, os impactos que poderão ocorrer imediatamente com a realização 

do PROJETO DO DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA: A ENERGIA DO 

REGGAE NA REGIÃO NORDESTE DE AMARALINA, são sem dúvida a ampliação dos 

laços de união dos moradores, a divulgação dos bairros na mídia em relação ao evento 

de forma positiva, além de uma reflexão entre jovens, adolescentes e família sobre a 

importância do desenvolvimento de atividades que visem o processo de construção da 

cidadania, da cultura da paz e eterna harmonia com o próximo. 
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ANEXOS 

CERTIFICADOS DO IDEALIZADOR DO PROJETO 
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                                            CROQUI 
 
 
 
 
 
 
 

Avenida 
Lucaia 

Entrada do Vale 
das Pedrinhas 

 

(Palco Fixo) 
Praça Ana 

Sirone 

Fim de Linha do 
Vale das Pedrinhas 


