
Relatório



Dados do Festival
• 4 dias de Festival (1 abertura+3 competição); 

• 285 coreografias inscritas;

• 20h de apresentações;

• 42 escolas/grupos/cia;

• 13 cidades + 1 balneário;

• 1075 ingressos vendidos + 150 doados a SMED e 
300 trocados por alimentos;

• + 1ton alimentos arrecadados p/ doação;

• 01 expositor (01 de Piratini);

• 50h de evento.



Dados do Festival
• Mais 800 bailarinos inscritos;

• Aprox. 900 acompanhantes diretos (ingressos);

• Origem: Região Sul, PoA e Fr. Uruguai;

• 1 tenda camarim;

• 1 tenda praça de alimentação; 

• 3 food trucks (2 Jaguarão, 1 Rio Grande) 
abertos ao público geral;

• Cabo de Fibra Ótica instalada no Teatro para 
uso em eventos (transmissão, sistemas, acesso
internet);



Dados do Festival

• APOIO:  
- Sec. Mun. Cultura: (Instituto é Utilidade Pública 

Municipal);

- Hotel Crigial: desconto na hospedagem dos Jurados;

- Food Truck Taberna (Rio Grande): 1 Refeição gratuita p/ 
parte da organização em 1 noite

- 12º RCMec: alojamento a custos reduzidos para 
participantes do festival.

• PATROCINIO: não houve!!



Cultura na Economia
"...mesmo em meio a desafios econômicos e políticos, movimentou
US$ 7,6 trilhões em 2017, representando 10% de toda a riqueza
gerada na economia mundial, conforme dados da Word Travel &
Tourism Council (WTTC). Além disso, o setor de turismo é
responsável por 292 milhões de empregos, o equivalente a 1 em
cada 10 na economia global.
... No Brasil, a participação direta do turismo na economia foi de
US$ 56,8 bilhões em 2016, o equivalente a 3,2% do PIB. Já a
contribuição total do setor foi de US$ 152,2 bilhões, 8,5% do PIB
Nacional.



Panorama de Desenvolvimento
A WTTC estima um crescimento de 3,3% até 2027,
chegando à contribuição total do setor na economia em
9,1% do PIB, o equivalente a US$ 212,1 bilhões.
... Tais informações demonstram que os nossos melhores
resultados (recursos culturais e naturais) são as
potencialidades do nosso país. Já as outras variáveis são
os pontos que precisam ser trabalhados e aprimorados..."



Impacto na Economia JagDan
• Organização:  
- 50% do orçamento (material e serviços) 

utilizado/contratados para o festival é de Jaguarão. 

- Participantes: Se calcularmos um gasto médio de 

R$ 100 reais por pessoa (combustível, alimentação, 
hospedagem, compras) teríamos um valor próximo a 
R$ 20.000,00

“A cidade investiu R$ 6.500,00  600% ”



PESQUISA DO FESTIVAL
• RECLAMAÇÕES:  

- Poucos camarins, banheiros e fraldário.

- Segurança: escadas e degraus sem sinalizaçao
e lixa antiderrapante (3 pessoas escorregaram
nas escadas) Obs.: OCORRE TODOS OS ANOS!

PROBLEMAS





PROJETO 2019
• Aumentar nº expositores;

• Aumentar para 2 ou 3 tendas de camarins externos;

• Convidar mais Food Trucks para praça de 
alimentação;

• Colocar banheiros conteiner (c/ fraldário).





ÚLTIMA EDIÇÃO



ÚLTIMA EDIÇÃO

Sem apoio, não há condições de continuidade!

• Já trouxe Grupos/bailarinos do UY (Montevideo,
Maldonado, Treinta y Três), da Argentina
(Cordoba, La Plata, BsAs, Néuquen), Chile
(Santiago), Colombia (Pereira), Peru (Lima).

• Um dos poucos do país c/ orquestra
internacional;

• Crescente/decrescente: 50 - 100 - 150 (prob.
Estruturais) - 100 - (ed. Adiada teatro reforma) -
50 - 15 (s/ verba p/ investir em novas atrações).



Considerações Finais
• PROVAVELMENTE OS FESTIVAIS DE DANÇA DO INSTITUTO MAKTUB

SEJAM OS QUE TRAZEM MAIS PESSOAS PARA JAGUARÃO, após o
Carnaval e Motofest !

• FALTA VISÃO, APOIO E ATÉ DE RESPEITO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS
DA CIDADE, MAIORES BENEFICIARIOS DE EVENTOS COMO ESSE!!

• Editais Sis. Mun. Cultura para realização de projetos!?

• Apoio do Poder Público é Fundamental! E não é só “verbal”….


