
Promover a defesa dos direitos
e o exercício da cidadania

Responsável:

Telefone:

E-mail: 

Site:

Facebook:

Ricardo Leite de Moraes

19 983834825

coordenacao@ccjsantalucia.org.br

www.ccjsantalucia.org.br

https://www.facebook.com/Centro-Co

munit%C3%A1rio-do-Jardim-Santa-L

%C3%BAcia-1430673783855901/

CONTATOS

PRODUTORA
DRONES NO AR



Estudos da Prefeitura Municipal de Campinas mostram 

que a região sudoeste concentra altos índices de 

vulnerabilidade social e violência doméstica.O Centro 

Comunitário do Jardim Santa Lúcia, organização que 

atua na política de assistência social, em seus 34 anos de 

história, tem contribuído para a diminuição destes índices. 

Dona Sônia, mãe do Agnan, já fez parte desta estatística. 

Ela veio para o Centro Comunitário encaminhada pelo 

Conselho Tutelar. A denúncia era de violência física 

praticada pela mãe contra o filho. Era uma mãe carinhosa e 

compreensiva: tinha muita preocupação com o filho! Mas 

ela não conhecia outra forma de educá-lo se não por meio 

da violência.Com apoio de nossas equipes, D. Sonia teve 

ampliado o seu repertório e pôde exercer melhor o seu 

papel protetivo. Mãe e filho participaram das nossas 

oficinas socioeducativas, receberam atendimento 

psicossocial e hoje tem uma relação saudável e 

afetuosa.Assim como a família da D. Sônia, muitas outras 

são atendidas em nossa Organização. No total, 

atendemos, aproximadamente, 540 famílias.Você 

empresário, cidadão, pode colaborar apoiando os nossos 

projetos, sendo voluntário ou mesmo doando produtos ao 

nosso bazar social.

Produtora Drones no Ar

Criar uma pequena produtora de vídeos voltada para 

produção de curtas metragens e outras peças publicitárias 

para os comerciantes locais.A produtora contará com 

equipamentos básicos para a produção audiovisual tais 

como câmeras, grupo de lentes, microfone, drones, 

captador de áudio, conjunto de iluminação, rebatedores, 

estabilizadores de imagem, sliders e uma ilha de edição 

simples. Os equipamentos serão operados por jovens que 

passarão pelo curso de formação de foto e vídeo ofertado 

pelo SCFV do CCJSL. Estes jovens irão produzir vídeos 

curtos para comerciantes locais a preços muito mais 

acessíveis do que os praticados pelas produtoras comuns.

1 - Custos iniciais: aporte inicial para a compra dos 

equipamentos de vídeo e contratação de instrutor.

2 - Voluntariado Pro-Bono área de cinema e audiovisual.

2 - Câmara DSLR sensor APS-C de 24,2 MP com lente 18 

135mm    R$ 10.180,00

1 - Câmera Mirrorless fullframe     R$ 9.999,99

1 - Lente RF 28-70mm F2 L USM     R$ 15.205,92

2 - Lente 50mm         R$ 948,64

1 - Drone com GPS e filmagem em 4k     R$ 5.699,90

2 - Bateria recarregável de Íons de Lítio (1040 mAh)     R$ 

600,00

3    Cartão Sdxc 128gb 170mb/s     R$ 699,00

1    Tripé com cabeça hidráulica R$ 776,48

1    Microfone direcional shotgun com antishock R$ 756,90

1    Microfone shotgun condensador phantom     R$ 

1.441,47

1    Vara boom para microfone direcional     R$ 815,00

3    Softbox Octabox 70cm Soquete E27 - Kit com Tripé R$ 

434,67

1    Rebatedor circular 5 x 1      R$ 95,00

1    Slider Travelling, uso em DSLR      R$ 400,00

1    Flash para câmera DSLR     R$ 2699,00

1    Estabillizador Steadycam Para Câmeras DSLR     R$ 

467,87

1    Gravador digital de áudio e voz com microfones 

embutidos    R$ 799,00

1    Kit Microfone Lapela Sem Fio     R$ 1.943,87

1    Notebook 8GB v, 3.6 GHz p 16GB r, 1TB e SSD 256GB      

R$ 21.378,00

1    HD Externo de 6Tb     R$ 859,00

1    Estabilizador de imagem eletrônico para DSLR R$ 

2574,00

1    Headphone profissional     R$ 249,00

1    Instrutor de vídeo - 12 meses     R$ 30.489,84

TOTAL               R$ 109.512,55
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