PROJETO

Parceiros:

Vfestas.com
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I – APRESENTAÇÃO

1. A ACM

A Associação Cerrocoraense de Motociclistas, também conhecida pela sigla ACM,
registrada no CNPJ sob nº 31.188.819/0001-58, é uma entidade sem fins econômicos,
fundada em 22 de maio de 2018, de representatividade para os motociclistas e patriotas da
categoria da cidade de Cerro Corá/RN, criada com intuito de organização, fraternidade e
interação dos adeptos e amantes do motociclismo, bem como, promover viagens, reuniões,
fomentar parcerias e eventos de natureza lúdica, ligados ao motociclismo, principalmente, os
que estão em evidência no município, o CERRO CORÁ MOTO FEST. Ainda, empreender
atividades e eventos educativos e culturais, destinados à filantropia e de ajuda às pessoas
carentes e outras finalidades afins promovidos pela categoria, quer seja no município, quer
seja em outra região.
A ACM é uma entidade preocupada com o desenvolvimento e fortalecimento sócio
econômico e cultural local. Ela se junta aos demais agentes de desenvolvimento municipal,
numa parceria concretizada, para viabilizar mais um grandioso evento, o 2º Cerro Corá
Moto Fest.

2. O 1º CERRO CORÁ MOTO FEST

Surgiu como um sonho em comum de alguns integrantes de dois Moto Clubes locais
(Cangaço MC e Serrano MC) que buscaram parceria junto a AESC – Associação Esportiva e
Sócio Cultural para elaboração de um projeto e aos poderes Executivo e Legislativo do
município. A AESC elaborou o projeto, pelo qual saímos em buscar de novas parcerias e
financiamento para a realização do evento.
O 1º Cerro Corá Moto Fest superou todas as expectativas. A população
cerrocoraense tem demonstrado bastante interesse em eventos com características populares
e que evidencie o desenvolvimento do turismo local e o crescimento sócio econômico. Isso,
pela vantagem de termos um grande potencial turístico que nosso município oferece para
quem vem nos visitar e, obviamente, para os nativos.
A realização deste evento fez mobilizar todo o município, nas suas esferas
público/privado e promoveu um crescimento na economia local, oportunidades de negócios,
entretenimento, atividades culturais, turísticas e muita música de boa qualidade. Além, claro,
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da interação dos munícipes com os amantes e adeptos do motociclismo de diversas regiões
do país, onde se confraternizam entre si.
Foram realizadas algumas estratégias de marketing na promoção do evento, onde
houve uma mobilização maciça da população local pelos membros envolvido na
organização. Tais como, a criação de mídias nas redes sociais: páginas no Facebook
(https://www.facebook.com/cerrocoramotofest/) e no Instagram (@cerrocoramotofest), Blog
Oficial (http://cerrocoramotofest.blogspot.com/). Também será divulgado, durante e depois
do evento, no site do Vfestas.com (no endereço: vfestas.com/acm.php). No entanto, a que
mais trouxe resultado foi à inscrição do evento na Revista Moto Clubes. Uma revista on line
onde, basicamente, todos os eventos dessa categoria são divulgados com repercussão em
nível nacional (http://www.revistamotoclubes.com.br/Encontros2018/CerroCora_RN.html).
Diante dos esforços e das parcerias formuladas, da aceitação do projeto, principalmente,
pelo comércio local, a realização do evento foi um sucesso total.
Oficialmente, baseando-se nas inscrições formalizadas no evento, houve participação
de 103 Moto Clubes, junto a esses, 365 Motociclistas de diversos estados federativos (RN,
AL, PA, PB, PE, PR e SP), estando representadas as seguintes cidades: Currais Novos,
Natal, Parelhas, Mossoró, Parnamirim, Macau, Santa Cruz, Serra de São Bento, Maceió,
Macaíba, Cruzeta, São Paulo do Potengi, João Pessoa, Jardim De Piranha, Campo Redondo,
Marabá, São Bento do Trairi, Cuité, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Lajes Pintada, Pilões,
Turitama, Santa Cruz do Capibaribe, Jaçanã, Serra Caiada, Areia, Jardim do Seridó, São
Paulo, São Gonçalo do Amarante, Alexandria e Japi.
Todavia, não oficialmente, mas baseados no espaço do evento e a quantidade de
pessoas por m², o publico participante no evento girou em média de quatro mil pessoas
diariamente, transitando e interagindo. O evento só foi possível ser realizado em virtude da
parceria entre os Moto Clubes Cangaço MC e Serrano MC, o Comércio local, a Prefeitura
Municipal, o Legislativo Municipal, a AESC - Associação Esportiva e Sócio Cultural, o
SEBRAE e outras empresas do setor privado, municipais e da região.
Hoje o evento faz parte oficialmente, do *Calendário Oficial de Eventos do
Município, com tamanha expressão que já podemos colocá-lo como sendo, um dos maiores
eventos com características populares e que evidência o desenvolvimento do turismo local e
o crescimento sócio econômico no município.

*Calendário Oficial de Eventos do Município:


Carnaval (Fevereiro)
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Semana Santa – Farra dos Judas e a Paixão de Cristo (Abril)



Mais Bela Voz (Maio)



Festa do Padroeiro São João Batista (Junho)



Festival de Fondue (Julho)



Festival de Inverno (Agosto)



Festa de Nossa Senhora do Rosário - Bairro Tancredo Neves (Outubro)



Cerro Corá Moto Fest (Novembro)



Festa dos anos 60 (Novembro)



Emancipação política (11 de dezembro)



Natal na Serra (24 de dezembro)

REGISTRO/FOTOS DO 1º CERRO CORÁ MOTO FEST:
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3. O 2º CERRO CORÁ MOTO FEST
O “2º CERRO CORÁ MOTO FEST”, prima, exatamente, garantir a consolidação
do evento dessa natureza em nosso município. Por garantir o crescimento sócio econômico e
cultural, bem como, na divulgação do nosso potencial turístico, nos mesmos padrões do
Festival de Inverno. Porém, com um público bem mais definido e apaixonado por esse tipo
de evento (Motociclistas e Triciclistas), dispostos a usufruir das dependências hoteleiras
(pousadas ou casas para aluguéis), da culinária e do comércio local (restaurantes,
lanchonetes, lojas, bares, etc.), explorar, de forma consciente, os pontos turísticos e a
programação musical e cultural que será ofertado aos participantes. Ademais, o
envolvimento é maciço, tanto por parte dos Moto Clubes espalhados por todo o território
nacional, como pelos curiosos, fãs, pequenos e grandes empreendedores, os quais terão um
espaço para expor suas atividades (serviços ou produtos).
A implantação desse segundo momento do Cerro Corá Moto Fest se dará com bem
mais experiências, força e organização por parte dos seus idealizadores, tendo em vista já
terem realizado o primeiro evento e, principalmente, pela criação/fundação da associação
municipal da classe, a ACM – Associação Cerrocoraense de Motociclistas, que se integra
totalmente na implementação e execução desse projeto. E, mais uma vez, buscaremos
fomentar parcerias (algumas já existentes neste projeto) com as instituições municipais
(Executivo e Legislativo), a AESC, o Comércio local, os Moto Clubes e seus representantes
no município (Cangaço MC e Serrano MC e outros que queiram se integrar), considerando,
os benefícios que esses encontros proporcionam onde são realizados, bem como, a
necessidade de implementar eventos dessa natureza para dar uma enorme contribuição no
crescimento do comércio local em suas diversas áreas e proporcionar entretenimento de boa
qualidade para os munícipes e visitantes.

REGISTRO: (fotos: reuniões, promoção e divulgação 2º Cerro Corá Moto Fest)
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II – O PROJETO

1. TEMA:
 2º CERRO CORÁ MOTO FEST:
Este projeto do “2º CERRO CORÁ MOTO FEST” a ser realizado no município de
Cerro Corá/RN, nos dias 9, 10 e 11 de novembro do corrente ano, servirá como
direcionamento para o planejamento do evento pela COMISSÃO ORGANIZADORA,
composta por representantes dos Moto Clubes locais (Cangaço MC e Serrano MC),
comércio local e do poder público municipal (SAMAT – Coordenadoria de Turismo). E
também, com a finalidade de fornecer formalmente, à sociedade e aos patrocinadores,
informações detalhadas.
A Praça Tomaz Pereira, mais uma vez, se transformará em um grande palco e será
dotado de uma infraestrutura para promoção desse grandioso evento. Receberá motociclistas
e triciclistas de todo o país. Serão destinados espaços para instalação de barracas para
expositores e uma praça de alimentação. Contará ainda, com estacionamento para motos e
triciclos, exposição de motocicletas e triciclos estilizados, espaço para atrações culturais e
para hasteamento das bandeiras e brasões dos Moto Clubes visitantes das mais diversas
regiões do país e o som dos shows musicais que ocorrerão ao vivo no palco principal.

1.1 Desenvolvimento do Tema:
O evento “2º CERRO CORÁ MOTO FEST”, ocorrerá no largo da Praça Tomaz
Pereira, no período de 09 a 11 de novembro de 2018, na cidade de Cerro Corá/RN.
O evento tem cunho turístico, sócio econômico e cultural (entretenimento). Traz
como consequência o desenvolvimento local para a cidade, por aquecer o comércio em geral
e dá visibilidade positiva ao município de Cerro Corá/RN em contexto nacional. A
programação do “2º CERRO CORÁ MOTO FEST” está disponível para motociclistas de
todo o país por meio da revista digital oficial de divulgação na internet:
http://www.revistamotoclubes.com.br/Encontros2018/CerroCora_RN.html, veiculada na net,
aonde motociclistas do Brasil e do mundo consultam e agendam suas viagens. Também, nas
redes

sociais:

Facebook

(https://www.facebook.com/cerrocoramotofest/),

Instagram

(@cerrocoramotofest) e Blog Oficial (http://cerrocoramotofest.blogspot.com/).
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O

evento

é

coordenado

e

operacionalizado

por

uma

COMISSÃO

ORGANIZADORA, composta por representantes dos Moto Clubes municipais, comércio
local e do poder público municipal.

1.2 Funções atribuídas aos integrantes da Comissão Organizadora:


Coordenador – Joaquim Cesar Sobrinho (Comércio/Serrano MC): Responsável
pela aprovação de todas as pendências do evento. Responsável pelas finanças e
controle do Caixa para a realização do evento. Responsável pelas bandas, inserções de
propaganda dos patrocinadores, agendamento de toda a apresentação no palco durante
o evento.



Vice coordenador – Luiz Paz Neto (Comércio/Serrano MC): Auxiliar ao
Coordenador em suas funções.



Diretor de Suprimentos – Clodoaldo Candido da Silva (Cangaço MC):
Responsável pelas Planilhas de Cotação e Compras. Controle do Caixa.



Diretor Social – Antônio Eliomar da Silva (Cangaço MC): Responsável pela
divulgação em geral, inscrição e acolhida dos motociclistas visitantes.



Diretor de Comunicação – João Marcelo Pereira (SAMAT/Pousada):
Responsável pelos planos de marketing, divulgação e comunicação junto aos órgãos
públicos.



Diretores de Tecnologia – Francisco Venâncio de Oliveira (Comércio/Serrano
MC), Veranildo Francisco de Oliveira (Comércio/Serrano MC) e Vitor Vinício
de Oliveira (Comércio/Serrano MC): Responsável pelo telão e sua operação
durante o evento. Responsável pela cobertura fotográfica do evento.



Diretores de Logística – Iromar Quirino da Silva (Comércio/Cangaço MC), Jair
da Costa Silva (Comércio/Serrano MC) e Ariomar Gomes da Silva (Serrano
MC): Responsáveis pelo café no sábado e domingo; suporte para os motociclistas
visitantes e outras tarefas correlatas.



Diretor Chef (feijoada) – Walter da Costa Dantas (Gastrólogo/Cangaço MC):
Responsável pela produção da feijoada 0800 e logística da cozinha.



Secretário – Arimací Gomes da Silva (AESC/Serrano MC): Atender a COMISSÃO
ORGANIZADORA em toda tarefa escrita.
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1.3 Apoio e patrocínios ao “2º CERRO CORÁ MOTO FEST”

A Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN e a Secretaria Municipal de Agricultura,
Meio Ambiente e Turismo – SAMAT, representadas, respectivamente, pela Excelentíssima
Prefeita Maria das Graças M. de Oliveira e pelo Sr. João Marcelo Pereira, são parceiros
oficiais do evento.

A Prefeitura Municipal fornecerá a estrutura física necessária para a

realização do “2º CERRO CORÁ MOTO FEST”, cedendo para tanto o largo da Praça
Tomaz Pereira com o palco principal, tendas, pessoal de apoio (ASG’s), Terminal Turístico,
o Campo de Futebol e 02 quadras de esporte a fim de acomodar a Área de Camping para os
motociclistas visitantes. Assim como, o som para o evento, os ingredientes necessários para
a feijoada, os banheiros químicos e o telão de LED.
O comércio e indústria local serão convidados a apoiar este evento por meio de
patrocínios em espécie (R$), mediante adesão aos “pacotes de divulgação” de suas marcas.
Em contrapartida, terão como retorno a divulgação em mídias diversas (telão LED, blog,
Facebook, Instagram, site Vfesta.com, banners, camisas, locução de palco, spots nas rádios
locais e da região). Ainda, como retorno e, talvez o mais importante, a oportunidade de
realizar negócios, expor seus produtos nos espaços destinados a esse propósito, e poderão
utilizar o evento em situações futuras, de forma publicitária, para comprovar a
responsabilidade social da empresa, divulgando fotos e informações sobre o evento na
mídia.

2. JUSTIFICATIVA

Uma grande parcela de cidadãos íntegros deste país nutre a paixão de pertencer a um
Moto Clube e sair pelas estradas de norte a sul do Brasil, buscando confraternização e
entretenimento. Aonde chegam são acolhidos nos eventos como verdadeiros irmãos.
Num mundo onde cada vez mais a comunicação se dá por meio da tela fria de um
computador, celular ou tablete, nós, motociclistas e triciclistas, nutrimos a paixão pela vida
vivida sobre duas ou três rodas, onde o céu, o sol e as estrelas são o nosso teto, saboreando a
alegria de viver. E neste contexto, geramos renda para o comércio local em geral e
promovemos a divulgação das atividades sócio econômicas, do turismo e da cultura da
cidade. Esta é uma das oportunidades de Cerro Corá/RN ganhar visibilidade no âmbito
nacional.
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3. OBJETIVO GERAL:


Promover o “2º CERRO CORÁ MOTO FEST” para que o evento se torne grandioso
e seja consolidado em âmbito nacional, de suma importância para o município de
Cerro Corá/RN, bem como, referência para os motociclistas de todo o país.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Receber um mil (1.000) motociclistas visitantes na Praça Tomaz Pereira, entre 09 a
11 de novembro de 2018 e também, oferecer à população cerrocoraense
entretenimento e lazer.



Elevar o turismo de Cerro Corá/RN em nível nacional.



Colocar em circulação no entorno da Praça Tomaz Pereira, uma média de público de
cinco mil (5.000) pessoas por dia, no intuito de aquecer o comércio local, bem como
redes hoteleira e gastronômica de nossa cidade;



Colocar em evidência o município de Cerro Corá/RN e região, em escala nacional,
pois serão divulgadas as nossas riquezas naturais e as atividades socioeconômicas,
turísticas e culturais.

5. CRONOGRAMA E ESTRATÉGIA DO EVENTO:
SEXTA-FEIRA – DIA 09/11/2018

O início das atividades dar-se-á logo no inicio da tarde com a recepção aos
motociclistas visitantes pela COMISSÃO ORGANIZADORA, no largo do Posto Serrano,
onde haverá uma tenda, água e calor humano para dar-lhes as boas vindas. A noite ocorrerá
a recepção oficial no largo da Praça Tomaz pereira por membros da COMISSÃO
ORGANIZADORA, os quais tomaram nota dos Moto Clubes visitantes, passaram a
programação impressa e entregaram aos representantes de cada Moto Clube presente, uma
comanda (troféu de participação).
Às 20h00min: abertura oficial do “2º CERRO CORÁ MOTO FEST” com a fala do
Presidente da ACM e locutor de palco para dar as boas-vindas aos presentes.
Às 20h20min: será dado o início dos shows musicais com as Bandas (conforme
programação), intercalando com o som mecânico e locução, até o fim de noite.
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SÁBADO – 10/11/2018

Às 7h:30min será servido o café da manhã (conforme programação), com intuito de
socializar e propiciar momento de confraternização dos participantes.
Às 10h:00min será dado continuidade à recepção aos motociclistas visitantes pelos
membros da COMISSÃO ORGANIZADORA, os quais continuarão na tomada de nota
dos Moto Clubes visitantes, passaram a programação impressa e entregaram aos
representantes de cada Moto Clube presente, uma comanda (troféu de participação). Será
colocada uma tenda com água gelada para a recepção aos mesmos.
Às 12h:00min dará início a feijoada “0800” com som ao vivo (conforme
programação) no Terminal Turístico, para confraternização dos Motos Clubes participantes.
Ainda, ocorrerão sorteios e no decorrer do dia exposição de motocicletas e triciclos na Praça
Tomaz Pereira, trilhas, passeios ecológicos, praça de alimentação e as tendas de negócios
dos produtos do gênero.
Às 19h30min: haverá um cerimonial do “2º CERRO CORÁ MOTO FEST” com a
presença das autoridades municipais (mediante convite):
o
o
o
o

Prefeita Municipal: Maria das Graças de Medeiros Oliveira
Presidente da Câmara Municipal: Joaquim Valderi Borges
Secretário Municipal de Turismo: José Erivanaldo de Albuquerque
Presidente da ACM e Coordenador da Comissão Organizadora: Joaquim
Cesar Sobrinho

A partir das 20h:00min haverá músicas com Bandas ao vivo (conforme
programação), som mecânico e locução de palco durante toda a noite.
DOMINGO – DIA 11/11/2018

Último dia do evento, às 7h:30min será servido o café da manhã. Ainda, ficará a
disposição os roteiros e equipes para realizar trilhas e/ou passeios ecológicos caso algum
Moto Clube queira, bem como, o som mecânico com locução para agradecer a presença de
todos e desejar sucesso no regresso aos seus lares.
Ás 10h:00min: Encerramento oficial do evento.

FIM DO EVENTO
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A COMISSÃO ORGANIZADORA do evento assina este projeto, legitimando
todas as informações nele contidas.

Cerro Corá/RN, 31 de agosto de 2018.

Assinaturas:

- Coordenador da Comissão: _________________________________________
- Vice Coordenador da Comissão: _____________________________________
- Diretor de Suprimentos: _____________________________________
- Diretor Social: ____________________________________________
- Diretor de Comunicação: ____________________________________
- Diretores de Tecnologia:
1-____________________________________________
2-____________________________________________
3-____________________________________________

- Diretores de Logísticas:
1-____________________________________________
2-____________________________________________
3-____________________________________________
- Diretor Chef (feijoada): ___________________________________
- Secretário: _____________________________________________
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