


150mt²
CENÁRIO / PALCO

50
FUNCIONÁRIOS

envolvidos

4
BRIGADISTAS 

(segurança nas cenas de fogo)

12
ENSAIOS

Com todo elenco

80
ATORES

Principais e coadjuvantes 

8
DEFESA CIVIL 

Voluntários - Aprociv

+

6.500
PESSOAS

Assistindo o espetáculo

+ 1h20m
DE ESPETÁCULO

Números

+



Principais ações

Reuniões com a direção do espetáculo
Foram diversas reuniões, desde Janeiro/2018, afim de estabelecer um cronograma de todas as ações necessárias para o bom 
andamento do evento

Pregão para contratação de estruturas
Investimento de aproximadamente R$30 mil para contratação de estrutura básica: Som, Iluminação cênica, Gradil,
Geradores e Banheiros químicos.

Extensão do horário dos ônibus
Em conversa com a concessionária responsável pelo transporte municipal, foi acordado que o último horário do terminal 
para os bairros seria às 00h30

Definição, planejamento e acompanhamento
Após as reuniões ficaram definidas as necessidades para a realização do evento, a partir daí foi elaborado um planejamento que foi
Acompanhado até o término do espetáculo, afim de garantir a qualidade do evento e reduzir a zero o número de imprevistos.

Parcerias  (Coquetel do elenco)
Através de parcerias com comerciantes foi oferecido um coquetel para todo o elenco , sem nenhum custo para a  Prefeitura.
Proporcionando um momento de confraternização e integração antes do inicio do espetáculo. 



Defesa Civil
Acompanhamento do espetáculo e
prontidão para os primeiros socorros

Brigada de incêndio
Extintores em todos os locais de cenas com fogo e equipamentos 
elétricos, com brigadistas a postos para quaisquer imprevistos

Principais ações



ESTRUTURA

Equipamentos de som e luz
Gerador de energia
Banheiros químicos
Tudo de acordo com as normas técnicas correspondentes.
Gerador cercado com gradil e equipado com extintor.



Material de divulgação

500 cartazes
10.000 flyers

5 faixas
100 convites

Postagens em redes sociais
Adesivos nos pontos de ônibus

Carro de som nos bairros



SUSTENTABILIDADE

Parceria sustentável

Em parceria com a Secretaria de Serviços Municipais, as
madeiras da construção do cenário serão utilizadas 
para construção de 3 pontos de ônibus na  zona rural 
do município. 

Cerca de R$2500,00 de investimento da Secretaria de Cultura
que serão convertidos em melhorias para a população em 
outras áreas. 



Na mídia



Fotos do evento 
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Site oficial da Prefeitura
Link: www.santaisabel.sp.gov.br
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