


O QUE ÉEncurtar a distância entre 
a pessoa na sua cultura e a 
pessoa de Jesus Cristo.

Esta é a missão da Glocal, 
um encontro cultural que 
busca conectar a expressão 
de diversas linguagens 
artísticas a um diálogo sobre 
a vida e espiritualidade cristã 
contemporânea.

Somos um espaço inovador que 
promove inspiração artística 
e espiritual ao coração dos 
frequentadores. Com três anos 
de projeto, nos tornamos um 
ponto de encontro e refúgio a 
tantos outros nessa mesma 
busca.



quem somos

SINVAL JR.
Empreendedor social, 

Produtor Cultural e Diretor de 
ONG.

VERÔNICA NOBILI
Atriz, coreógrafa e arte-

educadora (EAD-USP / ELT 
- Sto. André).

NILTON CEZAR
Criador e saxofonista do Sax 

In The Beats (Rock In Rio 
/ Agora é Tarde / Show do 

Quibe - TBS).

PEDRO BACCARAT
Ator, dramaturgo e produtor 

musical.

GUSTAVO DA HORA
Pastor, editor e professor; 
trabalha com juventude, 

equipes e contextualização.

RICO AYADE
Cantor, compositor, ator e 

escritor.

MARCOS BOTELHO
Escritor e vlogueiro com 

mais de 1 milhão de acessos 
no YouTube.

PAULO NAZARETH
Compositor e vocalista da 

banda Crombie.

 WESLEI SOARES
Ator e Clown. Prêmio de 

Destaque Festival Fiti Bahia. 
Melhor Ator Coadjuvante.



QUANTOS somos

110.000
Pessoas impactadas 

por mês em plataformas 
digitais *

67%

Dos que nos visitam 
pela primeira 
vez se tornam 

frequentadores 
assíduos.

7.200
Pessoas por 

ano.

600
Pessoas 

visitam a Glocal 
todo mês.

8,78
Foi a nota que 
o público deu 
para a Glocal, 

em uma escala 
de 0 a 10.

*números correspondentes ao período 14/11/2016 a 10/12/2016, confirmados e auditados pelo Facebook.



nossos eixos

CULTURAL SOCIAL ESPIRITUAL

Empreendedorismo 
Pneuma-sócio-

cultural



nossos objetivos

Acolhimento dos frequentadores da Glocal;

Caminhar próximo com um líder da igreja local;

Ter o pastor da igreja local mentoreando o projeto Glocal;

O investimento de 2.000 reais por mês para custos do projeto.
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junte-se a nós

Após três anos de muito 
trabalho, a Glocal é uma 
realidade.

Para continuar 
e ampliar nosso 
trabalho, precisamos 
de parceiros e 
patrocinadores 
dispostos a fazer 
diferença, contribuindo 
para que nossa 
mensagem encontre 
jovens e adultos que 
precisam expressar sua 
linguagem artística e 
espiritualidade.

Seja um parceiro da Glocal!

glocaloficial@gmail.com

(11) 993 276 320


