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PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO – PROJETO
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Nome da OSC: Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias Adesaf (Adesaf)
CNPJ: 04 468 581 0001 41

Endereço: Rua Guarany

Complemento: 70

Bairro: Parque São Vicente

CEP:11360-000

Telefone: (13) 3568-4191

Telefone: (DDD) -

Telefone: (DDD) -

E-mail: adesaf@adesaf.org.br

Site: www.adesaf.org.br

Dirigente da OSC: Fernanda Adelaide Gouveia
CPF: 26435094802

RG: 25686638 7

Órgão Expedidor: SSP

Endereço do Dirigente: Rua Cândido Rodrigues, 253, apto 50, Centro, São Vicente (SP)
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO: EUrói Grafite-se
Área: ( ) FORMAÇÃO CULTURAL

( x ) DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL

VIGÊNCIA:
INÍCIO: após a assinatura do
TÉRMINO: 90 dias após a assinatura do termo de
90 dias
termo de fomento
fomento.
Local da realização: Munícipio de
Horário da realização: diurno
São Vicente (SP)
Valor total do projeto: R$ (numeral e extenso) R$ 100.000,00 (cem mil reais)
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:

Telefone: (13) 97406-3027

Endereço: Rua Cândido
E-mail:
Rodrigues, 253, apto 50, Centro,
fernanda@adesaf.org.br
São Vicente (SP)

RG: 25686638 -7
Órgão Expedidor: SSP

Nº do registro profissional: N/A

1

SCECCAP2021007434DM

Nome do responsável técnico do projeto: Fernanda Adelaide Gouveia
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1. APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE
A Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias (Adesaf) é uma
Organização da Sociedade Civil (OSC), de acordo com a Lei nº. 13.019, de 31 de julho de 2014,
fundada em abril de 2001, com sede em São Vicente, cidade que compõe a Região Metropolitana
da Baixada Santista. A Adesaf atua, desde a sua fundação, em atividades ligadas à Educação,
Cidadania, Assistência Social, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Saúde, Meio Ambiente,
Capacitação e Qualificação Profissionais, Geração de Trabalho e Renda, Empreendedorismo e
Inclusão Digital para diversos públicos de todas as faixas etárias. O sentido estratégico da Adesaf
é aumentar a capacidade de intervenção das comunidades nas decisões de caráter público,
estimulando participação da sociedade na formulação, gestão e controle social das Políticas
Públicas.
Nossa missão é “O desenvolvimento de pessoas e comunidades com base nos “Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)”. Os ODSs são um conjunto de metas estabelecidas entre
os países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) para a redução da pobreza,
promoção social e proteção ao meio ambiente a serem alcançados até 2030; fora criado durante
a Rio + 20, Conferência das Nações Unidas, realizada em junho de 2012, no Rio de Janeiro e
pactuado em agosto de 2015 pelos 193 países em substituição à campanha dos objetivos do
milênio que perdurou até 2015, cuja campanha a Adesaf havia aderido. Sendo assim, este
conjunto de metas deve orientar os países e a sociedade civil na obtenção de resultados
específicos em consonância com os dezessete objetivos de desenvolvimento sustentável. Embora
o desafio dos objetivos envolvam e inspirem governantes a cumpri-los, implantar práticas para o
alcance dos resultados é uma responsabilidade de todos e o esforço de toda a sociedade no
compromisso de uma mudança cultural que atinge as relações familiares, comunitárias e
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especialmente a relação do Estado com a sociedade e a iniciativa privada. Os ODSs são:
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Nossa visão é “Ser reconhecida como ferramenta e espaço político-social de caráter democrático,
transformador e solidário e ser referência no âmbito do Terceiro Setor no que tange à execução
de políticas públicas de forma ética, profissional e sustentável, em sintonia com o desenvolvimento
humano da população.”.
Nossos valores e finalidades são:
✓ Ser parcial quanto a valores indiscutíveis da civilização como a paz, a justiça, a
democracia, a solidariedade e os direitos humanos;
✓ Não tratar o desenvolvimento econômico como se fosse um fim em si mesmo;
✓ Ética: manter o respeito, lisura no trato com a coisa pública, bem como agir de forma a
garantir a transparência na gestão política, administrativa e operacional;
✓ Ser autônoma quanto à política partidária;
✓ Pluralismo: aceitar pontos de vistas diferentes; estimular a convivência entre contrários;
✓ Crítica: usar a polêmica e o diálogo para o exercício da crítica construtiva;
✓ Participação: incentivar a participação como processo democrático e garantir opiniões
como produto de reflexão;
Estrutura organizacional:
Atuamos de forma responsável e comprometida com o interesse público a partir da criação
de vínculos de cooperação em prol do bem-comum. O maior desafio de nossa equipe é oferecer
soluções criativas e empreendedoras com resultados positivos de caráter qualitativo e quantitativo
para o fortalecimento e progresso da sociedade, por meio de gestão transparente, organizada e
inovadora.
A estrutura organizacional da Adesaf conta com profissionais qualificados e atuantes que
compõem as seções da Diretoria e Gestão Administrativa e Institucional, Comunicação,
Departamento Administrativo, Financeiro e Contábil, Departamento Pessoal – Recursos Humanos,
Assessoria Jurídica e Empresarial e Desenvolvimento de Projetos e Captação de Recursos.

Política de recursos humanos:
✓ Priorizar a contratação de pessoal moradores da região onde são realizados os projetos,
programas e ações;
✓ Incluir a Secretaria de Educação no processo de seleção de pessoal no que se refere aos
✓ Disponibilizar hora extra e/ou banco de horas dos colaboradores para o atendimento de
demandas da Secretaria de Educação de Guarujá correlacionadas com o objeto deste
certame;
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critérios técnicos;
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✓ Beneficiar os colaboradores da Adesaf disponibilizados para a execução dos serviços
referente à proposta técnica pelos benefícios trazidos pelo Programa Empresa Cidadã do
Governo Federal;
✓ Substituir o colaborador dos quadros da Adesaf disponibilizados para as ações da proposta
técnica em caso de afastamento e ausências;
✓ Atrair, desenvolver e treinar pessoas, investindo em seus talentos e aprimorando as
competências técnicas e gerenciais;
✓ Estimular permanentemente e, de modo orientado, o autodesenvolvimento dos
colaboradores, bem como transmissão de conhecimentos entre as equipes e indivíduos;
✓ Promover práticas de gestão que levem à satisfação no trabalho e ao comprometimento
de todos os colaboradores com os princípios e valores da Adesaf;
✓ Identificar e monitorar o nível de satisfação dos colaboradores e desenvolver planos de
ação para atendimento de suas expectativas e necessidades;
✓ Promover a prática de comunicação interativa entre os coordenadores e colaboradores
fortalecendo as relações nas atividades promovendo práticas de gestão participativa;
✓ Estimular uma cultura empresarial única e humanizada, que respeite os valores locais,
valorize, inclusive, a consolidação e troca de conhecimentos e priorize o reconhecimento
pelos resultados das equipes e das pessoas;
✓ Construir uma Cultura Organizacional com princípios que sustentem a missão da
instituição, de modo a manter os colaboradores motivados, respeitados e participativos.
Política institucional:
✓ A Adesaf mantém esforços sempre comprometidos com a qualidade, desenvolvendo suas
atividades e ações;
✓ Atender bem nossos atendidos e beneficiados, oferecendo produtos, serviços e atividades
que satisfaçam suas necessidades;
✓ Dar respostas rápidas a questionamentos e reclamações dos nossos públicos e
colaboradores, de forma comprometida com a verdade acima da satisfação;
✓ Treinar e motivar os nossos colaboradores para melhor desempenhar suas funções e dar
oportunidade a todos para progredirem na organização;
✓ Adotar métodos de trabalho simples, eficientes e procurar aperfeiçoá-los continuamente;
✓ Procurar acertar desde a primeira vez, eliminando o desperdício de tempo e material,
contribuindo para a redução dos custos e aumento da rentabilidade;
✓ Tratar os nossos fornecedores como parceiros, contribuindo inclusive no desenvolvimento
de seus padrões de qualidade;
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✓ Adotar postura preventiva, buscando sempre eliminar as causas dos problemas;
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✓ Melhorar a qualidade de vida, mantendo um ambiente de trabalho limpo, ordenado e
seguro, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, na sede e núcleos de
atuação.
Política ambiental e sustentabilidade:
✓ A Adesaf tem como política assegurar o menor grau de impacto ambiental de seus
produtos, serviços e processos produtivos, buscando;
✓ A melhoria contínua através do estabelecimento de objetivos e metas ambientais;
✓ Atuar de forma preventiva, visando à proteção do meio ambiente no qual está inserido;
✓ Melhorar continuamente os processos, produtos e serviços, buscando reduzir os impactos
prejudiciais ao meio ambiente e prevenindo a poluição;
✓ Utilizar recursos naturais racionalmente;
✓ Promover a reciclagem de materiais e a minimização dos resíduos e emissões
indesejadas;
✓ Educar, treinar e motivar os funcionários a executarem suas atividades de maneira
ambientalmente responsáveis, a fim de minimizar os impactos ambientais advindos de
suas atividades;
✓ Dar preferência à aquisição de materiais reciclados e materiais digitais.
Certificados, títulos, registros, prêmios e afins
✓ Certificada como Entidade Beneficente da Assistência Social (Cebas), sob a Portaria nº.
60, de 07 de maio de 2020, da Secretaria Nacional de Assistência Social;
✓ Credenciamento no Sistema de Convênios do Governo Federal (Siconv);
✓ Homenagem pela Câmara de Vereadores de Sorobaca (SP) pelos serviços prestados a
usuários de substâncias psicoativas;
✓ Titular do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) (2010-2012);
✓ Titular do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (Cmdca) de São
Vicente (2010-2018), atualmente registrada neste mesmo conselho sob nº. 02;
✓ Registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cmdca) de
Santos, sob nº 174;
✓ Titular do Conselho de Defesa do Patrimônio de São Vicente / SP – (Condephasv) (2011);
✓ Titular do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de São Vicente / SP (2011-2013);
(gestão 2018-2020), atualmente inscrita neste mesmo conselho, sob nº. 07;
✓ Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (Cmas) de Santos/SP (2014);
✓ Inscrição no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional, do Ministério da Cidadania
com curso CIA Jovem, sob nº. 58901 (CBO 4110-10 - assistente administrativo);

5

SCECCAP2021007434DM

✓ Vice-presidência do Conselho Municipal de Assistência Social (Cmas) de São Vicente/SP
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✓ Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o n° 060/2012;
✓ Inscrita no Cadastro Único Entidades Parceiras Terceiro Setor (Cents) Prefeitura de São
Paulo;
✓ Registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), em função da criação e
propriedade intelectual de software em php, para desenvolvimento, controle e gestão de
projeto (2016-2026);
✓ Publicação do livro “Cracolândia”: território do abraço, publicado pela Editora Imaginário
Coletivo. Obra escrita pelo jornalista Lincoln Spada. (Temas: Drogas: Abuso: Problemas
Sociais) 2016, em línguas portuguesa e inglesa, em versão digital, disponível no site da
Adesaf e impressa disponível na organização;
✓ Confecção e Publicação de Perfil de Habilidades e Preferências dos Beneficiários do
Programa De Braços Abertos com tratamento dos dados realizado em parceria com o
Dieese/SP, disponível em versão impressa na instituição;
✓ Confecção e publicação do Relatório “Crack e outras Drogas”, disponível em versão digital
no site da organização e impresso na sede da instituição.
✓ A Adesaf é vencedora do importante prêmio regional na Baixada Santista Prêmio
Comunidade em Ação, edição 2019, do Jornal A Tribunal / Ultracargo1, pelo
desenvolvimento do Cia Jovem, projeto de oferta de Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos e Socioaprendizagem, tendo conquistado mais de dez mil
votos da comunidade.

A Adesaf está localizada em sede própria, em São Vicente, já tendo desenvolvido
diversos projetos, programas e ações no Estado de São Paulo. Abaixo, destacamos, portanto,
aqueles cujos objetos têm similaridade com o proposto no presente plano de trabalho:
Projeto “Cultura Dá Vida”: desenvolvido em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura
de São Paulo com o objetivo de ampliar e democratizar o acesso à cultura por meio de ações
que abranjam a “Arte e Cultura”, por meio de oficinas, cursos e eventos culturais (Mostras
Culturais) desenvolvidas nas dependências do Centro Cultural Argonautas, na sede da
Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias (Adesaf) e de forma
descentralizada em bairros do município de São Vicente/SP e cidades da Região

1
https://www.atribuna.com.br/trieventos/comunidadeemacao/projeto-abre-as-portas-do-mercado-a-jovens1.73642

https://www.atribuna.com.br/eventos/comunidadeemacao/cerim%C3%B4nia-divulga-vencedores-do17%C2%BA-pr%C3%AAmio-comunidade-em-a%C3%A7%C3%A3o-1.78221
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Metropolitana da Baixada Santista. O público-alvo fora a comunidade em geral, de bairros do
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município de São Vicente, de alta vulnerabilidade social, atendendo aproximadamente 615
pessoas.
Período de execução: setembro de 2014 a setembro de 2015
Centro Cultural e Museu de Ciências Naturais Joias da Natureza: equipamento que visou
democratizar a cultura e conhecimento para toda a sociedade, bem como desenvolver
pesquisa, conservar acervos e promover a interação do público com as ciências naturais. O
Museu possuiu uma grande quantidade de amostras originais e réplicas científicas e didáticas
expostas à visitação pública constituindo-se como ponto turístico, proporcionando aos
estudantes e demais visitantes, uma gama cultural, acesso a maior aprendizado e
conhecimento sobre diversas curiosidades do nosso planeta e universo. O Museu integrou o
Centro Cultural Argonautas, que fora aberto a visitações e atividades monitoradas, na sede
da Adesaf.
Período de execução: 2008 a 2015
Exposição itinerante: “O poder do Voto - São Vicente, a primeira democracia das
Américas”: teve como objetivo e valor mostrar São Vicente como o seio da democracia
brasileira. O lançamento ocorreu no Congresso Nacional, em Brasília, em agosto de 2009,
com fotos e imagens que retratam toda a trajetória da democracia nas Américas, marcada por
lutas e movimentos populares. Para a montagem foram utilizadas imagens das Encenações
da Fundação da Vila de São Vicente como forma de ilustrar acontecimentos vividos no
Município a partir de 1532. Em 2010, durante a 28ª Encenação da Fundação da Vila de São
Vicente a exposição foi remontada em São Vicente, quando foram convidadas pessoas e
instituições que fizeram parte do processo histórico e político da conquista da democracia nas
Américas para receberem o Prêmio oferecido pela Adesaf “Todo Poder Vem do Voto”.
Atualmente a exposição encontra-se disponível para visitação na sede da Adesaf, em São
Vicente.
Período de execução: 2009 até a presente data.
Ponto de Cultura – Projeto Ronda: parceria com o Ministério da Cultura e Secretaria de
Cultura de São Vicente / SP para criação, gestão e execução de projeto de Ponto de Cultura
em São Vicente – SP. O Ponto de Cultura foi voltado à produção de conteúdo em formato de
veiculados em escolas públicas, em serviços de atendimento aos jovens em mídia televisiva
regional, com o objetivo de levar a estudante, educadores sociais e a população em geral
informações acerca das políticas públicas da juventude.
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documentário por jovens de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social, a serem
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Período de execução: 2010 a 2013
Permissão de uso de edificação na Réplica da Vila de São Vicente – SP: contrato
celebrado com a Prefeitura Municipal de São Vicente / SP para administração do espaço
cultural Réplica da Vila de São Vicente, englobando lojas de artesanato, restaurantes, teatro
e docerias. A partir daí, a Adesaf implantou Loja de Souvenirs para a venda da coleção
exclusiva “Coisas da 1ª”, com temas alusivos à Cidade de São Vicente e à Sorveteria da Vila,
com temática cultural, além de desenvolver a agenda cultural do espaço.
Período de execução: 2010 a 2012
Encenação da Fundação da Vila de São Vicente: a Encenação da Fundação da Vila de
São Vicente é uma ação cultural e social do Município de São Vicente - SP que acontece
desde 1982 com peça teatral realizada ao ar livre com 1200 atores da comunidade, na Praia
do Gonzaguinha e reconta a saga de Martim Afonso de Souza, fundador da 1ª Cidade do
Brasil. É considerado pelo Guiness Book como o maior espetáculo cênico ao ar livre do
mundo. A Adesaf desenvolveu as edições realizadas nos anos de 2010, 2011, 2012, 2018,
2019 e 2020.
Concurso Nacional de Dramaturgia “Ronaldo Frutuoso”: realizado em 2009 e 2010 como
parte da Pré-Produção da Encenação da Fundação da Vila de São Vicente, o concurso
recebeu este nome em homenagem à família que deu o pontapé inicial nas apresentações
em 1982. Incentiva a produção do roteiro do espetáculo com base em baliza histórica e
personagens de destaque, contemplando a participação da comunidade no referido concurso.
Período de execução: 2009 e 2010
Exposição – Vila, Porto e Cidades: uma breve história do Porto: organizada e
apresentada durante a 29ª Encenação da Fundação da Vila de São Vicente, o evento ocorreu
em parceria com a Empresa Santos Brasil e com a Codesp, com enfoque na história das
Grandes Navegações: do Porto das Naus ao Porto de Santos, chegando até o Pré-Sal. Além
disso, todo o processo tem também como objetivo a integração da comunidade por meio das
Artes Cênicas e seu envolvimento na realização do espetáculo.

Projeto “Retratando a Vila”: em parceria com a Secretaria de Cultura de São Vicente - SP,
o projeto “Retratando a Vila” de São Vicente teve como finalidade resgatar a arte, por meio de
pinturas de cenas do Parque Cultural Réplica da Vila de São Vicente que dialogam e
8
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Período de execução: janeiro de 2011
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compartilham com o espectador o conhecimento das artes e os diferentes métodos de criação.
Teve ainda como objetivo resgatar a história de São Vicente e, principalmente, retratar
aspectos culturais do município com a exposição das pinturas produzidas para apreciação do
público.
Período de execução: julho de 2011
Programa Caminha São Paulo – Passos dos Jesuítas – Anchieta: prestação de serviço
junto à Secretaria Estadual de Turismo de São Paulo para promoção de oficinas de atividades
e performances de campo para sensibilização de comunidades locais, operadores turísticos
e agentes públicos de turismo, em torno da implantação do caminho contemplativo/rota
pedestre “Programa Caminha São Paulo – Passos dos Jesuítas –Anchieta”.
Período de execução: setembro a dezembro 2011
Exposição “Da Vila ao Planalto – A Saga dos Bandeirantes”: realizada entre os dias 21 e
27 de janeiro de 2012, no Pavilhão de Exposições do espaço de eventos da 30ª Encenação
da Fundação da Vila de São Vicente, na Praia do Gonzaguinha. A exposição ressaltou a
importância de São Vicente o início da base familiar paulista e ponto de partida para a
colonização do Brasil. A partir da fundação da Primeira Vila, povoou-se o Planalto, originandose a cidade de São Paulo, base das expedições Bandeirantes de Desbravaram, conquistaram
e expandiram o território do Brasil Colônia.
Período de execução: janeiro de 2012
Vila Vira Rolidei: parceria com a Associação Projeto Tam Tam para oferecimento de
treinamento e capacitação com dinâmicas de Grupo Interativas, através da Arte e Técnicas
de Relaxamento para os funcionários e colaboradores da Rede de Proteção Social Básica do
Município de São Vicente. As capacitações envolveram Palestra e Dinâmica Interpessoal,
Café Teatro Rolidei e Teatro Musical. Todas as ações ocorreram no Espaço Cultural da
Réplica da Vila de São Vicente.
Período de execução: novembro de 2011, janeiro, fevereiro e março de 2012
II Encenação “Paz de Iperoig”: convênio com a Secretaria Estadual de Turismo de São
Paulo para a realização do Teatro Histórico “II Encenação da Paz de Iperoig”, em Ubatuba /
praia, retratando episódios e fatos históricos relacionados à Colonização Portuguesa e
atuação de Missão Jesuíta no Litoral Norte do Estado de São Paulo. O evento tem público
estimado em seis mil pessoas, tendo cunho cultural, social e turístico.
9

SCECCAP2021007434DM

SP, nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2012. Trata-se de Espetáculo teatral em areia de

321

Período de execução: novembro 2012
Projeto Argonautas – “Tripulantes do Conhecimento”: o Projeto Argonautas “Tripulantes
do Conhecimento”, de iniciativa da Adesaf, teve por objetivo a formação de agentes
multiplicadores em questões ambientais através do acervo do Museu de Ciências Naturais
Joias da Natureza, capacitando em complemento à educação formal. O Programa de
formação de agentes multiplicadores fora desenvolvido, abrangendo temas gerais e
específicos das Ciências Naturais e Meio Ambiente.
Período de execução: 2013 a 2015
Projeto Além do Horizonte – Click Joias – Catálogo Virtual do Museu de Ciências
Naturais Joias da Natureza: parceria com a Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo
para desenvolver a documentação digital do acervo Malacológico e Conquiliológico do Museu
de Ciências Naturais Joias da Natureza, equipamento integrante do Centro Cultural
Argonautas, localizado em São Vicente / SP e confecção de catálogo digital para
disponibilização ao público em geral, gratuitamente, através do site da Adesaf
(www.adesaf.org.br), possibilitando dessa forma que a coleção do Museu seja um instrumento
de transmissão de conhecimentos e difusão cultural-científica. O objetivo do projeto fora
democratizar o acesso à cultura e informação, como forma de ampliação de horizontes
culturais e conhecimento de mundo, visando contribuir para formação de cidadão fruidor de
cultura. O catálogo virtual está, ainda, disponível em nosso site e pode ser consultado no link
acima destacado.
Período de execução: junho a novembro de 2014
Exposição “Chapada do Araripe: Um Mergulho na Pré-História Brasileira”: projeto
desenvolvido em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo tem como
objetivo possibilitar o acesso gratuito a um acervo que constitui Patrimônio Natural e Cultural
do Brasil e da humanidade, como forma de democratizar cultura e conhecimento para toda
sociedade, bem como desenvolver pesquisa, conservar acervos e promover a interação do
público com o conhecimento, a cultura e o meio ambiente. Visou desenvolver uma exposição,
entre 16/10/2014 e 16/09/2015, dentro do único Museu de Ciências Naturais da Região
Metropolitana da Baixada Santista sobre a importância dos fósseis da Chapada do Araripe,
Região Metropolitana da Baixada Santista, sendo realizada em um privilegiado espaço de
Ação Cultural, um espaço da comunidade, o Museu de Ciências Naturais Joias da Natureza,
localizado em São Vicente – SP.
10
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acervo único composto por diversas espécies raras, aumentando assim a oferta cultural na
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Período de execução: setembro de 2014 a setembro de 2015
Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco): contrato firmado entre
o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação e a Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às
Famílias, para a implantação, coordenação e operacionalização do plano de gerenciamento
do artesanato paulista, sob a supervisão da Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas
Comunidades (Sutaco), que consiste em quatro principais atividades – de forma sintetizada:
Capacitação e qualificação do artesão paulista; emissão de nota fiscal sobre a
comercialização de produtos dos artesãos; administração de loja e pontos móveis / itinerantes
de comercialização dos produtos; participação em feiras e eventos.
Período de execução: março de 2016 a março de 2018.

2.

IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO OBJETO

Introdução:
Trata-se de expressão artística que compõe linguagem cultural de rua, na
qual expressa o sentimento e o que se aprende sobre aspectos dos fatos históricos
da formação do povo brasileiro. A arte a ser expressada no Projeto diz respeito a
Fundação da Vila de São Vicente – Primeira Cidade do Brasil – e a sua correlação
com a situação atual do País no tocante ao combate da pandemia do novo
coronavírus (covid-19).
Os fatos e personagens históricos, no contexto da Fundação da Vila de São
Vicente, a serem ressaltados na obra, serão selecionados a fim de demonstrar a
semelhança dos traços do perfil da coragem, dedicação e do compromisso dos
verdadeiros donos das terras brasileiras, frente à chegada dos navegadores
portugueses.
Atividade / Produto 01 - Grafitagem
A cena que se pretende grafitar deverá fazer rapidamente que o apreciador
que lutaram e lutam sob risco de morrer, do passado e da atualidade, com
persistência e determinação por milhares de pessoas em prol do bem-estar, da
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qualidade de vida, paz e harmonia da humanidade. E, ainda, o porquê se deve
valorizá-las no presente, já que não foi feito isto no passado.
Neste ato, indígenas, profissionais da área da Saúde, pesquisadores e
cientistas serão homenageados, reconhecendo-os como verdadeiros batalhadores
de tesouros maiores e mais significativos do que aqueles navegadores do passado
e do presente não elegeram como prioridade: a vida humana, a compaixão, a
solidariedade, o respeito, a justiça e a igualdade, o maior tesouro do homem, desde
o início da civilização até os dias atuais.
A intervenção cultural, a partir da temática acima, será executada na
modalidade de artes plásticas de grafite, em muro localizado na região central do
Município de São Vicente.
O local escolhido para a realização da atividade é na Prefeitura de São
Vicente, sito à Rua Frei Gaspar, 384, Centro, São Vicente (conforme autorização
anexada).

Foto: Google. Prefeitura de São Vicente

A escolha pelo local deu-se em virtude de localização da Prefeitura ser na
shopping do município. Ou seja, em área de intensa circulação de munícipes, tanto
da Área Insular e da Área Continental quanto de outras cidades que compõem a
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Região Metropolitana da Baixada Santista, assim, mais pessoas terão acesso às
obras produzidas por meio do presente projeto.
Ademais, foi percebido que, neste local, diante do tamanho do muro, as
obras, além de mais acessadas, poderão ser maiores e ter suas concepções mais
exploradas, sendo utilizada área de 30 a 45 m², conforme descreve a autorização
do executivo municipal.
Atividade / Produto 02 – Audiovisual
Além da obra de arte em grafite, a execução da atividade em si será
convertida em produto audiovisual, que será composto pela imagem da execução
do grafite, desde a preparação do muro até a finalização do desenho, incluindo a
reação e a captação do sentimento das pessoas frente à imagem produzida.
A produção audiovisual aliada à pintura exposta em local central e de grande
circulação de pessoas deve remeter os espectadores à reflexão de sua própria
história e a da nossa comunidade, sendo a iniciativa capaz de promover a
percepção de como fatos históricos do passado e do presente são responsáveis
pelo futuro imediato, a médio e longo prazos, sob diversos aspectos da sociedade
contemporânea. E, ainda, ajudar o espectador a refletir e a reconhecer-se nos
personagens ilustrados, a fim de inspirar o espectador a potencializar sua forma de
contribuição no chamado Novo Normal.
Atividade / Produto 03 - Divulgação e interação virtual
Após a produção audiovisual, a peça será amplamente divulgada nas redes
sociais, website da instituição e por parceiros da iniciativa. Também haverá
divulgação do Projeto em veículos de comunicação regionais, a fim de democratizar
o acesso ao produto cultural, disseminando a cultura e arte como forma de
é exposta e distribuída, agentes culturais, simultaneamente, deverão interagir com
o público virtual para aumentar o alcance dos produtos do Projeto, além de informar
e conscientizar os internautas a respeito da pandemia da covid-19, em relação aos
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protocolos sanitários das autoridades de saúde, e sobre a importância do devido
cumprimento das recomendações do Plano São Paulo.
Por fim, o Projeto visa a, sobretudo, por meio da arte, história e cultura,
promover a reflexão e os esforços da população como protagonista da história,
relacionando o combate ao novo coronavírus, inspirado nos grandes e verdadeiros
combatentes, heróis do Brasil e da humanidade, de 1.532 a 2.021.
Os vídeos produzidos serão disponibilizados nos canais oficiais da Adesaf
nas redes sociais YouTube, Instagram, Facebook e Twitter para acesso e
interação dos internautas, conforme Canais do plano de divulgação presente
neste plano.
Esta interação pelos agentes culturais com a população ocorrerá durante 90
dias. Após esta data, a interação comum seguirá sendo realizada por meio da
Assessoria de Comunicação da Adesaf, que também continuará oferecendo o
produto cultural como pauta à imprensa, por tempo indeterminado. Vale
ressaltar que a obra seguirá exposta no local, minimamente, por 12 meses
(conforme autorização da municipalidade). Assim, seguirá sua atratividade e
como ponto para registros fotográficos.

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

São Vicente possui cerca de 360 mil habitantes, localiza-se na Região
Metropolitana da Baixada Santista, a 71 quilômetros da capital do Estado de São
Paulo, proporcionando o acesso rápido ao fluxo turístico da população de todo o
Estado. Integra uma complexa região socioeconômica, dividindo a ilha de São
Vicente com o município de Santos. Fundada em 22 de janeiro de 1.532, São
Vicente foi elevada a município em 29 de outubro de 1.700, à Comarca em 23 de
setembro de 1.961 e a Estância Balneária em 07 de julho de 1.977. O município
possui os títulos de Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da
Nacionalidade, sendo a primeira cidade organizada do Brasil, Capitania dos
Municipal das Três Américas.
Pela importância histórica de São Vicente, há 38 anos, acontece o espetáculo
cultural da Encenação da Fundação da Vila de São Vicente que, a cada ano, tem
14
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como maior desafio recontar a saga da chegada dos portugueses e o início da
colonização, a partir de um novo e diferente aspecto da história. A Encenação da
Fundação da Vila de São Vicente reconta a história da fundação da primeira Vila
organizada no Brasil, sendo este o maior evento do gênero desenvolvido em areia
de praia em nosso País, com mais de 1.000 atores, voluntários e equipe de
produção da comunidade na Praia do Gonzaguinha, ponto onde ocorreu, de fato, a
chegada das caravelas portuguesas, que traziam Martim Afonso de Sousa,
navegador e fundador de São Vicente. O espetáculo, que ocorre anualmente,
recebe um público de cerca de 5.000 (cinco mil pessoas) por dia, e é encenado 5
dias durante a semana de comemoração ao aniversário da Cidade.
A característica principal do evento é a participação de atores/atrizes voluntários da
comunidade vicentina e de toda a Região, que interpretam personagens de época:
índios, nobres, religiosos, portugueses e outros, transformando os cidadãos
vicentinos em verdadeiros conhecedores e defensores de sua própria história, que
se confunde com a história cultural da Cidade, despertando o sentimento de
pertencimento e empoderamento do indivíduo consumidor de cultura local,
ultrapassando gerações por sua trajetória de apresentações e despertando a
expectativa e a preparação para a realização da próxima edição, momento que
começa 3 meses antes da apresentação com os ensaios em que o cidadão artista
ou espectador assume o papel de fazedor de arte e história, reunidos em um só
evento de resgate e fortalecimento do orgulho de ser vicentino, brasileiro, por meio
de uma produção artística de cunho comunitário.
A essência da Encenação é explicar a formação do povo brasileiro, por meio da
reconstituição dos acontecimentos que levaram à fundação da primeira vila do país
de acordo com a biografia da Cidade. A iniciativa tem o objetivo de difundir e
valorizar a identidade cultural e a importância histórica da primeira vila do Brasil,
mantendo viva sua história. Possui ainda o objetivo de incentivar e apoiar o
eventos e preservação do patrimônio cultural do município, assim, a democratização
do acesso à cultura, já que a importância de São Vicente não se restringe à história
local, sendo ponto de partida do nascimento do Brasil colonial, da miscigenação
15

SCECCAP2021007434DM

desenvolvimento de produções artísticas e culturais por meio da realização de

327

entre europeus e nativos, do povoamento e efetivo descobrimento das terras
brasileiras.
O já tradicional espetáculo, que acontece em São Vicente, ganhou repercussão
estadual por conta da história da cidade e participação de renomados atores e
atrizes da televisão, do teatro e do cinema, que se unem aos artistas da comunidade
e interpretam importantes personagens que compõem a história de São Vicente,
cumprindo também uma importante função social e cultural.
O espetáculo é patrimônio cultural de São Vicente, e faz parte do calendário oficial
de eventos do município e do Plano Municipal de Cultura (Lei Municipal 3407-A).
Ocorre que, em razão da pandemia da covid-19, o espetáculo que aconteceria em
2021 foi suspenso para seguir e cumprir todos os protocolos sanitários
determinados pelo Plano São Paulo.
Retratar a Encenação da Fundação da Vila de São Vicente é resgatar, anualmente,
sua história e importância social, cultural e comunitária - o maior objetivo da
expressão da arte encenada no evento. Por isso, acreditamos que e expressão
artística proposta neste Projeto deve cumprir a função de suprir a ausência do
espetáculo na Cidade e na Região, momento no qual será ofertado ao cidadão
vicentino uma alternativa de participação deste processo de ressignificação,
proatividade, resgate da autoestima e participação no movimento cultural do
Município, sendo os personagens da história do nosso povo expostos neste
diferente tipo de expressão cultural, a fim de manter viva a história da encenação
da Primeira Vila de São Vicente por meio da arte .
No entanto, sendo singular e marcante para toda a sociedade mundial a motivação
da suspensão do espetáculo de artes cênicas da magnitude da Encenação da
correlacioná-la ao combate da pandemia no Brasil, evidenciando desde os
primeiros personagens da história do povo brasileiro até este reinício, os
personagens “anônimos” (profissionais da saúde) do Novo Normal.
16
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A correlação se dará a partir da expressão artística – arte urbana – grafitagem que
deverá resgatar a autoestima e o patriotismo da população, levantando reflexões e
discussões que contribuam com o despertar da consciência coletiva das raízes
culturais, além de proporcionar no indivíduo a motivação e o interesse sobre a sua
própria história e cultura, tornando-o cidadão sensível e consciente de sua
importância na história em relação à crise sanitária da região e do país, além de
valorizar o compromisso e trabalho dos profissionais de saúde, cientistas e
pesquisadores, desbravando e enfrentando desafios e se expondo a perigos para
que todos possam conviver e sobreviver no Novo Normal.
Para além da inspiração ou temática da arte a ser expressada, a própria
possibilidade de fazer arte demonstra que não é raro nos depararmos com relatos
de artistas e cidadãos que, a partir de experiências artísticas vividas, perceberam
que as atividades poderiam ser dinamizadas para outras pessoas, comunidades e
espaços próximos, abraçando e promovendo novos artistas e grafiteiros, inspirando
o conhecimento de uma geração sobre a sua capacidade de trazer melhorias para
uma Cidade repleta de necessidades, contextualizando e atestando o papel do fazer
artístico nas paisagens urbanas, tendo, como compromisso, a crença no poder da
arte e da cultura para o desenvolvimento do ser humano, por meio da soma de
ações individuais, coletivas e/ou por meio de Organizações da Sociedade Civil
Organizada, apoiadas por diferentes núcleos e instituições.
Por isso, a arte em grafite é um importante facilitador para a inclusão social, pois
visa a despertar o interesse pela arte, preservar cidadãos contra males urbanos e a
estimular a descoberta de novos talentos, bem como apreciadores de uma nova
modalidade artística. Concilia arte, ação e inclusão social, pois procura incitar na
população a vontade de criar ou reconstruir, a partir de seus repertórios culturais, o
espaço do bairro, da cidade e até espaços virtuais, promovendo a renovação destes
dos artistas e das pessoas.
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CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL O conceito de cultura modificou-se ao longo da
história. Existem inúmeras definições para o conceito de cultura, o que é
compreensível devido às inúmeras culturas existentes e outras em construção
permanente. Bauman (2012) defende o uso do termo cultura para explicar as
diferenças visíveis entre comunidades humanas (temporárias ecológica ou
socialmente descriminadas). Já Thompson (2013) tece a concepção estrutural de
cultura, segundo a qual os fenômenos culturais podem ser entendidos como formas
simbólicas em contextos estruturados, a análise cultural pensada como estudo das
formas e da contextualização social.
Compreende-se cultura como conjunto de características que distingue uma
comunidade de outra, com significados próprios. O conceito diferencial nos leva ao
entendimento sobre a existência de diferentes culturas, que podem ser homogêneas
e coesas. Outros marcos podem abalar a unidade de uma comunidade, como raça,
etnia, gerações, a questão da sexualidade e outras variáveis. A utilização do termo
cultura não é descrita e compreendida da mesma forma entre os antropólogos,
sociólogos e o senso comum.
Na percepção de Hall: As identidades, que compunham as paisagens sociais ‘lá
fora’ e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as ‘necessidades’
objetivas da cultura, estão entrando em colapso, como resultado de mudanças
estruturais e institucionais. O próprio processo de identificação, através do qual nos
projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e
problemático. Tudo isso acontece em meio a um momento de intensa globalização,
com o desenvolvimento incessante das tecnologias de transporte e comunicação,
que cada vez mais colocam o local e o global em contato. A maior interdependência
global leva a um colapso das identidades tradicionais, ligadas ao local, e produz
uma diversidade cada vez maior de estilos e identidades (Hall, 2003 p.12).

desenvolvem, barreiras se rompem, fronteiras se redesenham, indivíduos circulam
pelas diferentes partes do planeta, patriotismos inflamam, xenofobias se
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reacendem, identidades se reafirmam, se contestam e novos padrões de identidade
emergem.
O século XXI tem sido permeado pela dinâmica da mudança, da hipervelocidade,
do instantâneo, do global/local simultâneo, das formações e dos desmanches das
redes sociais e tantos outros valores que nascem e morrem com rapidez. Por isso,
aliar o virtual com o concreto e estático, como a arte urbana (grafitagem), deve
produzir a sensação de versatilidade e pluralidade a iniciativa do Projeto, com o
intuito de manter a cultura referenciada no contexto do mundo globalizado, em
decorrência de todas as transformações em que a arte e a cultura estão sujeitas.
Bauman introduz o termo “líquido” a esse movimento acelerado de valores culturais,
sociais, políticos e econômicos, onde tudo é permanentemente desconstruído e
desmontado. Em nossa era líquida, todas as hierarquias se diluem e os indivíduos
passam de cidadãos a consumidores; a cultura já não é humana, mas, sim,
mercadológica, e se torna centro dos debates contemporâneos que envolvem temas
como cidadania, direitos humanos e convivência. Citando Bauman, “mais que lutar
pelos direitos da diferença, deveríamos nos empenhar pelo direito a igualdade”.
Para opor-se a essa lógica, a união do virtual e concreto abre espaço para a
democratização cultural, sendo um importante contraponto a respeito da cultura
puramente midiática e capitalista.
Cultura/Arte Grafite
O grafite se retrata como movimento contemporâneo, acessível a qualquer cidadão.
Representa a voz do povo, clamando por sonhos, estética, ética, justiça, inclusão
social, compreensão e aceitação como arte. O grafite vem após as tentativas de
liberdade do movimento da contracultura, o qual teve seu auge na década de 1960,
quando deu lugar a um estilo de mobilização e de contestação social, utilizando
preenchendo as fachadas dos edifícios contando períodos da história e da arte dos
brasileiros, como o realizado por Di Cavalcanti, com um grande mural na frente do
teatro Cultura Artística, em São Paulo.
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O grafite surgiu popularmente no Brasil com a introdução do spray, seguiu pelos
anos 1960 e 1970 e consagrou-se como linguagem artística nos anos de 1980,
conquistando seu espaço na mídia, chegando às manchetes de jornais, às
referências publicitárias e às novelas televisivas.
“A arte sempre será o reflexo social de um povo” (Gitahy,1999 p.23). A arte grafite
tem como suporte para sua realização não somente o muro que é inerente ao seu
desenvolvimento, mas a Cidade como um todo: calçadas, viadutos etc. São
constituídas por imagens, muitas das quais repetidas à exaustão, mas cheias de
crítica social. Apropria-se do espaço urbano a fim de discutir, recriar e imprimir a
interferência humana nas interfaces da arquitetura na metrópole. Dialoga com a
Cidade de forma interativa como ferramenta num processo de revalorização do
espaço público.
Oferece à Cidade uma nova versão do espaço urbano, plural e com diversidade de
expressões: um museu a céu aberto. Toda manifestação artística representa a
situação histórica em que o mundo se encontra, pois é realizada e admirada pelo
sujeito dentro de um contexto histórico, social e econômico.
Concepção da obra
A concepção da obra de artes plásticas de grafitagem deverá refletir um sentido de
visão de realidade além de retratar uma forma de complementar o conhecer e o
entender, o passado e o presente da formação de São Vicente e sua importância
histórica para a formação da nação brasileira, sob a perspectiva de pessoas que
não foram reconhecidas por nome ou posição social, permanecendo ocultas na
narrativa da contação da história oficial do Brasil.
O estilo do desenho a ser grafitado será o de “personagem”, também conhecido
realista ao retratar alguém, alguma forma ou personagem.
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A arte, no estilo Personagem, trará a luz do reconhecimento por meio da arte
urbana, pessoas desconhecidas que irão representar todas aquelas que em dois
momentos marcantes da história passada, da presente do Brasil e da humanidade
lutaram nas “trincheiras” das batalhas pelo povo e pela terra, considerando a forma
e as armas disponíveis e acessíveis a cada momento histórico em que as lutas
foram e continuam sendo travadas, tendo como “soldados”, pessoas que não
conhecemos o rosto, o nome, e não são de fato eleitos como os verdadeiros
responsáveis de mudanças significativas de nossa herança cultural e histórica.
Os personagens representados na arte em relação a história passada serão os
índios Tupiniquins que habitavam São Vicente, batizada pelos indígenas a época
de Gohayó. Na pintura, os adornos e características da Cultura desse povo será
estampada como forma de assimilação e resgate da cultura do povo vicentino e do
Brasil.
A imagem irá retratar indígenas em cena de guerra/luta por um ângulo que corrobora
com a história contada nos livros em que destaca o indígena no contexto da
fundação da primeira vila do Brasil em combate, primeiramente, defendendo a terra
dos portugueses colonizadores recém chegados e posteriormente como “aliados”
na participação da colonização portuguesa da região de Santos e Bertioga no
século XVI e na fundação da cidade de São Paulo, em 1554, pelo padre jesuíta
Manuel da Nóbrega mas que terá COMO DESTAQUE E MENSAGEM FINAL o
ímpeto e o espirito do povo indígena de proteger e lutar pela terra e pelos seus
pares e semelhantes em um momento histórico de adversidade que exigiu, com
muita dor e sofrimento do povo indígena adaptar se ao um NOVO NORMAL no
processo e pós processo de colonização.
Os personagens representados na arte em relação a história recente serão os
profissionais da saúde e da ciência que estão na linha de frente, sendo: o
diversos equipamentos de saúde e de assistência Social, que assim como os
indígenas, possuem independente da qualificação técnica para tal atendimento, o
ímpeto e o espírito solidário e humano para com seu semelhante, arriscando a
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própria vida em prol da proteção e da vida de toda uma nação sem que seus nomes
, rostos ou histórias sejam assoberbadas nas páginas dos livros de história.
A Grafitagem, de forma lúdica e realista terá uma concepção afirmativa quanto a
comparação e exaltação do entusiasmo e compromisso dos indígenas e dos
profissionais da linha de frente da pandemia do coronavírus frente aos desafios que
marcaram na nossa história o início de “novos normais” tendo como 2 pontos
centrais de referências desses marcos a colonização portuguesa do Brasil a partir
da postura dos indígenas na Fundação da Vila de São Vicente e a postura dos
profissionais da linha de frente de combate ao coronavírus.
A Concepção da arte deve transmitir a ideia de que, em um aspecto geral, nos
grandes momentos de mudança, nos é imposto “novos normais” que trazem por si
só adversidade e resignação no limite daquilo que não afetará nossa liberdade,
individualidade e desrespeito a nossa identidade e cultura.
Sob o aspecto dos desafios das mudanças que grandes marcos históricos como o
da Pandemia do coronavírus o Projeto EU ROI GRAFITE SE deve ressaltar que as
consequências socioculturais e econômicas são diariamente amenizadas e
enfrentadas por cada um de nós, cidadãos “comuns” em cada espaço de fala e
ação com o intuito principal de preservar nossa cultura, vida e terra, assim como
fizeram nossos indígenas e estão fazendo os profissionais da linha de frente da
pandemia com a colaboração de cada pessoa que faz sua parte no combate ao
vírus, sendo esses inúmeros anônimos do passado e do presente os verdadeiros
HERÓIS de fatos marcantes que transformam a humanidade no seu jeito de ser
viver e sentir.
Assim, a mensagem da obra e das atividades do presente projeto trarão a
composição de cena de guerra dos índios contra os portugueses no momento da
toda a peça cênica a luta dos indígenas em razão da proteção da terra e do povo.
Neste contexto, exaltando e homenageando o protagonismo dos personagens a
concepção da obra coloca no palco central das grandes batalhas e conquistas dos
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povos a pessoa comum como aquela que possui a verdadeira capacidade de tornar
se Eu-Roi.
Inclusão Social
Lutar a favor da inclusão social é responsabilidade de cada um e de todos. A
inclusão é um processo de transformações pequenas e grandes, de prazos
diferentes, na mentalidade dos indivíduos. A prática de atividades artísticas é
fundamental para promover a inclusão social nas comunidades brasileiras. Essas
atividades desenvolvem um senso crítico e proporcionam aos espectadores o
encontro com elementos que não estão presentes no seu cotidiano, transformando
a sociedade. Diante do exposto, considerando o legado cultural do espetáculo da
Encenação da Fundação da Vila de São Vicente; a emergência sanitária para
conscientização e informação sobre os protocolos da pandemia da covid-19; os
esforços das equipes de saúde, de pesquisadores e de cientistas; os heróis
anônimos da história da Primeira Cidade do Brasil; a arte urbana; os recursos
audiovisuais e o advento da tecnologia como forma de democratização de acesso
cultural; apresentamos o Projeto EUrói Grafite-se, a fim de formalização de Termo
de Fomento com a Adesaf.

1- Democratização de acesso à produção cultural
2- Colaborar, por meio da arte, para a conscientização e informação sobre o
combate da pandemia da covid-19
3- Colaborar, por meio da arte, para a conscientização sobre a devida
importância do cumprimento do Plano São Paulo para a diminuição do
contágio do coronavírus
4- Difundir a história da fundação da primeira Cidade do Brasil
5- Preservar o patrimônio cultural imaterial da história da formação do povo
brasileiro
6- Difundir a arte urbana na modalidade grafitagem
7- Modificar o espaço urbano com arte e cultura
8- Dialogar com a Cidade de forma interativa como ferramenta de processo de
revalorização do espaço urbano
9- Dar publicidade, por meio da arte, personagens anônimos da história passada
e atual do Brasil, levando o cidadão comum e anônimo a reconhecer se
potencialmente capaz de compreender e colaborar com o combate da pandemia ,
fazendo a sua parte , assim como os personagens grafitados na obra
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4. OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO
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5. METAS REAIS A SEREM ATINGIDAS
1. Produzir um painel de artes plásticas, na modalidade grafitagem, em muro de,

no mínimo, 30 metros quadrados no espaço urbano da Cidade de São
Vicente, em local de grande circulação de pessoas e veículos

2. Ampliar a divulgação do painel grafitado a partir da exposição dos produtos
audiovisuais na imprensa regional e nas redes sociais, bem como interagir
com internautas visando à compreensão da temática da arte expressa e à
conscientização sobre o combate ao coronavírus.
3. Criar produtos audiovisuais, em alta definição: time lapse, stories para redes
sociais e teaser de 15 segundos a 1 minuto sobre o Projeto; vídeo editado
com até 59 segundos contendo imagens de apoio do Projeto e vídeo final
com entrevistas e making of, de até 4 minutos, sendo:
a) 1 vídeo time lapse (que apresentará a evolução da obra, do primeiro
traço ao término, que será disponibilizado nas redes sociais da Adesaf
para acesso e interação da comunidade.)
b) 1 vídeo teaser (para ser utilizado no pré-lançamento da obra, que será
disponibilizado nas redes sociais da Adesaf para acesso e interação da
comunidade.)
c) 1 vídeo editado (da obra em detalhes, que será disponibilizado nas
redes sociais da Adesaf para acesso e interação da comunidade.)
d) 1 vídeo final (material mais completo, com entrevistas e making of, que
também será disponibilizado nas redes sociais da Adesaf para acesso
e interação da comunidade.)
Sobre os meios de comunicação, que ampliarão o alcance, a visualização desta obra,
serão utilizados o site e as redes sociais da Adesaf, inclusive com posts patrocinados;
e as redes sociais dos parceiros desta iniciativa (grafiteiro, agentes culturais e
Prefeitura de São Vicente).
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Também serão sugeridas notas e reportagens à TV Tribuna, afiliada à Rede Globo na
Baixada Santista e no Vale do Ribeira; Record TV Litoral; TV Thathi Band Litoral; Santa
Cecília TV, jornal A Tribuna, jornal Diário do Litoral; e portais de notícias, como
Atribuna.com.br e g1.com.br/santos.
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6. PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS
METAS

O projeto será constantemente avaliado e monitorado no tocante ao alcance
dos objetivos e metas estabelecidos e pactuados através de termo de fomento entre
a Proponente e o Parceiro Público, diante do disposto e estabelecido no presente
Plano de Trabalho. Nesse sentido, para verificação do alcance dos objetivos e metas
serão utilizados os seguintes parâmetros para aferição de alcance de metas e
instrumentais / documentação conforme itens abaixo:
✓ Relatórios de atividades consolidado, elaborado pela Coordenação, contendo:
a) Relatórios de supervisão diários;
b) Dados de pesquisa de satisfação e avaliação aplicada junto aos servidores
municipais responsáveis por acompanhar o desenvolvimento das
atividades na Prefeitura de São Vicente;
c) Registros fotográficos e audiovisuais das atividades, que demonstrem seu
desenvolvimento e sua finalização;
d) Registros fotográficos do painel;
e) Registros fotográficos que demonstre a circulação e acesso de munícipes
à obra;
f) Links das plataformas utilizadas para acesso público aos produtos
audiovisuais;
g) Relatório de atividades desenvolvidas pelos artistas que demonstre a
prestação do serviço, desde a concepção até a finalização;
h) Relatório de visitações ao painel (diário), sendo que, diante da pandemia
da covid-19, não será disponibilizada caneta para assinatura em lista de
presenças. Para tanto, a equipe coletará o nome, data de nascimento, email e bairro / cidade de residência do visitante);
i) Execução de cronograma / calendário de atividades.
✓ Relatório de comunicação, contendo as informações acerca da divulgação e
veiculação das obras produzidas:
a) Relatório de retorno de mídia;
b) Dados de acesso ao público-alvo em geral das postagens nas redes sociais
(engajamento) a fim de aferir o público-alvo estimado;
c) Relatório contendo os dados e os posts e stories produzidos e
compartilhados nas redes sociais da Adesaf e, ainda, o alcance dos posts
patrocinados que a Adesaf também produzirá ao longo da execução do
objeto.

✓ Relatórios Financeiros (Prestação de Contas): direcionados à Secretaria de
Cultura e Economia Criativa contendo os relatórios das receitas e das
despesas; balanço financeiro e patrimonial da execução financeira do projeto,
bem como os demais documentos, seguindo as orientações do Manual de
Prestações de Contas já disponibilizado a esta organização.
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✓ Mídia em DVD (ou em pen drive), contendo as produções audiovisuais que
compõem a presente proposta, mesmo que encaminhados os links no relatório
de atividades consolidado.
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7. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO (forma de execução)
ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO
ETAPA /
FASE

01- Préprodução

02- Produção

03- Pósprodução

ESPECIFICAÇÃO/AÇÕES
1- Seleção e contratação de equipe do projeto
2- Contratação de artista / Grafiteiro
3- Aquisição de material de consumo (material de
escritório, entre outros)
4- Definição de personagens históricos e diretriz de
desenho artístico, de acordo com o Plano de Trabalho,
junto ao artista grafiteiro
5- Contratação de empresa para captação e edição dos
produtos audiovisuais
6- Treinamento da equipe (agentes Culturais)
1- Confecção de grafitagem
2- Captação, edição de imagens e entrega dos produtos
audiovisuais
3- Divulgação e interação com internautas da arte em
grafite e dos produtos audiovisuais
4- Execução do Plano de Divulgação do projeto
1- Rescisão de contratos de equipe
2- Arquivamento e guarda de materiais
3- Elaboração de relatório de prestação de contas

DURAÇÃO

20 dias

50 dias

20 dias

8. PÚBLICO-ALVO e ABRANGÊNCIA DE PÚBLICO
O presente projeto terá como público-alvo pedestres; motoristas e motociclistas da Cidade
de São Vicente e Região Metropolitana da Baixada Santista; profissionais de saúde; artistas
da Região; internautas da rede mundial de computadores e cidadãos em geral.
Estimamos que o público-alvo de visitação ao painel seja de, pelo menos, 100 munícipes
por dia, muito embora a obra esteja exposta e acessível para milhares de pessoas que
transitam no local.
Já os produtos audiovisuais, na totalidade, estimamos o alcance de 10 mil pessoas.
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9. PLANO DE DIVULGAÇÃO
Site da instituição (www.adesaf.org.br)
Redes sociais da Adesaf: facebook.com/adesafbrasil; instagram.com/adesafbrasil;
twitter.com/adesafbrasil; youtube.com/adesafbrasil
Releases enviados a sites de notícia, jornais impressos e emissoras de TV da Região da
Baixada Santista, com o devido follow-up
Divulgação junto ao time de colaboradores e voluntários da Adesaf
Divulgação pelos agentes culturais contratados, que acompanharão o andamento da
intervenção cultural e compartilharão e produzirão conteúdo para as redes sociais
Divulgação nas redes sociais dos grafiteiros / artistas e parceiros da iniciativa
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10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

10.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA SECRETARIA COM A ENTIDADE
DESCRIÇÃO DO
CUSTO

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

MÊS X...

SERVIÇOS

R$ 37.100,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

MÃO DE OBRA

R$ 62.400,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

MATERIAL
TOTAL /parcela
única

R$ 500,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 100.000,00

TOTAL GLOBAL: R$ 100.000,00

Número de parcelas:01

10.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE COM OS CONTRATANTES
DESCRIÇÃO DO
CUSTO

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

MÊS X...

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

SERVIÇOS

R$ 18.000,00

R$ 3.100,00

R$ 16.000,00

R$ 0,00

MÃO DE OBRA

R$ 20.800,00

R$ 20.800,00

R$ 20.800,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

MATERIAL

R$ 500,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL/Mês

R$ 39.300,00

R$ 23.900,00

R$ 36.800,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100.000,00
Número de parcelas:

TOTAL GLOBAL:

3 parcelas

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
PREVISÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 90 dias (3 meses)
ETAPA / FASE DE EXECUÇÃO

PERÍODO

Pré-produção
Produção
Pós-produção

20 dias
50 dias
20 dias

12. REFERÊNCIA DE MERCADO DAS DESPESAS DO PROJETO

12.1 ORÇAMENTO DE MATERIAIS (ANEXAR PROPOSTAS)
DESCRIÇÃO

QUA
NT.

1.
2.
3.
4.

Grampeador
Sulfite
Pen drive (8gb
Clips (2.0)

1
20
6
1

1º ORÇAMENTO
UNID

UN
UN
UN
UN

2 º ORÇAMENTO

3º ORÇAMENTO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

10,37
15,36
29,99
2.24

10,37
307,20
179,94
2.24

10,60
16,80
35,00
3.50

10.60
336.00
210.00
3.50

10,80
17,10
33,80
4.00

10.80
342.00
202.80
4.00

27

SCECCAP2021007434DM

N

339

12.2 ORÇAMENTO DE SERVIÇOS (ANEXAR PROPOSTAS)
N
1
2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Serviços de
prestação de
contas
Serviços de
contabilidade
Serviços de
grafite
(aquisição de
materiais
para grafite,
locação de
eqptos
diversos)
Serviço de
filmagem
Serviços de
impulsionam
ento das
publicações
acerca do
projeto

QUA
NT.

01

1º ORÇAMENTO
VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL

UNID

Serviço

2 º ORÇAMENTO
VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL

3º ORÇAMENTO
VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL

1.000,00

3.000,00

2.300

6900.00

2.500

7500.00

01

Serviço

1.000,00

3.000,00

2.800

8400.00

3.000

9000.00

01

Serviço

20.000,00

20.000,00

-

-

-

-

01

Serviço

10.000,00

10.000,00

12500.00

12500.00

15000.00

15000.00

01

Serviço

1.100,00

1.100,00

-

-

-

-

12.3 ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA (MENCIONAR TABELA REFERENCIAL DE SINDICATOS, ETC)
N
1
2
3
4
5

DESCRIÇÃO

QUANTIDAD
E

UNIDADE

ANO DA TABELA
REFERENCIAL

NOME DO
SINDICATO/INSTITUI
ÇÃO

Coordenador

01

15.000,00

2020

Senalba-SP

Produtor cultural
Coordenador de
comunicação
Auxiliar administrativo

01

8.199,99

2020

Senalba-SP

01

9.000,00

2020

Senalba-SP

01

6.200,01

2020

Senalba-SP

Agente cultural

04

24.000,00

2020

Senalba-SP

12.4 ORÇAMENTO DE SERVIÇOS QUE INEXÍGEM COTAÇÃO DE PREÇO (ANEXAR TRÊS
CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS COMPROVANDO O PREÇO)

1.

DESCRIÇÃO

Artista
grafiteiro

QUANT.

01
cache

UND

01

ÚNICO
ORÇAMENTO

Anexo
Copias de 3
(três notas
fiscais do
artista
selecionado)

JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE DE COTAÇÃO DE
PREÇO (explicar a inviabilidade da competição/concorrência)

Justificativa em anexo

R$ 20.000,00
Vinte mil
reais)
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13. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESCRIÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS
DO PROJETO.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA

MATERIAL

Descrição detalhada de cada
item

Unidade de
Medida

Quantidade

Valor
Unitário

Grampeador

Unidade

01

10.37

10.37

Folha de papel sulfite, folha A 4

resma

20

15.36

307.20

Clips (20)
Pen drive (8gb)

Caixa
unidade

Empresa de produção
audiovisual com captação de
imagem e edição de vídeo
Impulsionamento /rede social
Serviços de contabilidade
Serviços de elaboração de
Prestação de contas
Serviços de grafite (artista,
aquisição de materiais para
grafite, locação de eqptos
diversos)

Serviço

01
2.24
06
29.99
Sub total de materiais
01
10.000,00

2.24
179.94
R$ 500,00
10.000,00

Serviço
Serviço
Serviço

01
01
01

1.100,00
1.000,00
1.000,00

1.100,00
3.000,00
3.000,00

Serviço

01

20.000,00

20.000,00

Sub total de serviços

SERVIÇOS

Valor Total

Coordenador: O coordenador é
o profissional responsável pela
execução e todas as etapas e
produtos do projeto além de
coordenar os demais membros
da equipe e garantir as
evidencias
e
documentos
necessários
para
o
bom
andamento do projeto e para o
relatório de prestação de contas
Produtor cultural: profissional
responsável pela coordenação
artística e cultural do projeto
garantindo que toda a execução
dos produtos sejam realizados
conforme diretriz histórica e
fundamentada no projeto, além
de acompanhar e coordenar os
trabalhos do artista grafiteiro
bem como o do áudio visual em
conjunto com o coordenador e o
coordenador de comunicação
Coordenador de comunicação:
profissional responsável por
acompanhar em conjunto com o
coordenador e produtor cultural a
produção áudio visual, além de
executar o plano de divulgação
do projeto e coordenar as
atividades dos agentes culturais
Auxiliar
administrativo:
profissional responsável pela
organização,
arquivamento,
digitação e toda a rotina
administrativa do projeto sob
supervisão do coordenador.

R$33.100,00

Serviço

15.000,00

15.000,00

Serviço

8.199,99

8.199,99

Serviço

9.000,00

9.000,00

Serviço

6.200,01

6.200,01
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Especificaçã
o

341

Agente cultural: profissionais
responsáveis pela interação com
os internautas , baseados nos
produtos
exclusivamente
vinculados
ao
projeto
,
associando a arte grafitada ,e o
produto áudio visual a história da
fundação da vila de são Vicente ,
relacionando a , por meio dos
heróis anônimos da história com
os
heróis
anônimos
da
atualidade
que
estão
no
combate
a
pandemia
do
coronavírus, como forma de
encorajar os internautas ao
combate a pandemia cumprindo
os protocolos sanitários e o
Plano São Paulo.

Serviço

4x 2.000,00

24.000,00

Sub total mão-de-obra
R$
Total geral: 100.000,00

14. CRONOGRAMA DE RECEITAS E DESPESAS
CRONOGRAMA DE RECEITAS E DESPESAS
Mês e Parcela

Receitas
(descrição)

Mês 01
Mês 02

Valor (R$)

Mês 03

100.000,00
0,00
0,00

Parcela única

Total: R$100.000,00

Despesas (descrição)
Mão-de-obra
Serviço
Material

Valor (R$)
62.400,00
37.100,00
500,00
Total 100.000,00

15. CONTRAPARTIDA
CONTRAPARTIDA (apenas se houver)
Especificação

Descrição detalhada de cada item

Unidade
de
Medida

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

MATERIAL
Sub total de materiais

R$

Sub total de serviços

R$

Sub total de serviços
Total geral:

R$

MÃO DE
OBRA

Obs.: Conforme declaração anexada ao processo, não haverá contrapartida.
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SERVIÇOS

342

Equipe técnica:
Encaminhamos anexados currículos da equipe técnica conforme quadro abaixo:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8

MÃO-DE-OBRA
Coordenador
Assistente de comunicação
Auxiliar administrativo
Produtor cultural
Agente cultural
Agente cultural
Agente cultural
Agente cultural

NOME / CURRÍCULO
Kleber Dias Silva
Bruno Simões Nunes
Isabel Cristina
Marco Aurélio Torres
Edgar Lima
Fernanda Adelaide Gouveia
Odair Dias Filho
Renato Nascimento
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São Vicente, 24 de agosto de 2021
Fernanda Adelaide Gouveia
Diretora-presidente
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Assinado com senha por: FERNANDA ADELAIDE GOUVEIA
Documento N°: 008963A0403464 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/008963A0403464
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