Cezar Snyper
Resumo Biográfico

Música:
Vindo de uma família evangélica, Cezar Snyper teve contato com a música desde muito
cedo, começando sua carreira musical em corais de igreja. Isto lhe deu uma base musical
adquirida por poucos.
Já na adolescência, seu interesse por assuntos sociais e ativistas, o assassinato de dois
irmãos, fez com que o rap chamasse sua atenção e encontrou neste ritmo sua válvula de
escape para dizer em forma de rimas, toda sua visão política, histórica e cultural como
forma de protesto, unindo reivindicação e entretenimento.
Em 1996 ele formou um grupo, o qual intitulou de “Artigo 5º” em referência ao artigo da
Constituição Federal onde consta a síntese de Direitos e Deveres dos cidadãos brasileiros.
Gravaram um CD Demo, com 4 faixas, e as primeiras notas tomaram conta de várias
rádios. Como fruto deste trabalho, no ano de 2000 o grupo assina um contrato de 3 anos,
com uma gravadora, onde seriam lançados 3 discos, sendo um por ano.
Em um ano e meio o primeiro ficou pronto para tomar as ruas, mas por problemas

financeiros e burocráticos, a gravadora insistia em postergar o lançamento do mesmo.
Tomando uma atitude diferenciada para um jovem na época, Snyper rescindiu o contrato e
decidiu montar sua própria gravadora a “RI Fonográfica”.
Snyper passou anos produzindo e escrevendo um novo disco. Lamentavelmente, o grupo
foi desfeito, mas focado no seu sonho, em 2009 vai às lojas de todo o país seu primeiro
trabalho, agora solo, entitulado “Resistência e Inteligência”, lançado por sua gravadora “RI
Fonográfica”.

Com letras fortes e contundentes, o albúm se torna um dos melhores no seguimento e
várias rádios tocaram sucessos como “Resistência” e “É Assim Sim”, gerando assim grande
procura por shows.
Mesclando palestras (bate papo, como ele gosta de chamar) e muita música, os shows do
rapper passaram a ser muito comentados e persseguidos por toda São Paulo e
posteriormente em outras cidades, estados e vários países.

Em meio a esta turnê de eventos, Snyper já começou a escrever outro disco, e um fato
drástico e dramático, fez com que mudasse seus planos com relação às suas letras. A perda

de um filho fez com que o mesmo ficasse 2 anos sem participar de qualquer evento e
focado em “rimar sua dor”, de uma forma que pudesse através de sua mensagem, mudar o
pensamento e quem sabe dar um pouco de esperança a quem o ouvisse.
O rapper desde cedo teve um grande contato com as Culturas Orientais, e acredita que
através delas, foi possível entender melhor o “ciclo da vida” e assim encontrar forças para
continuar em sua caminhada. Snyper então utilizou todo este conhecimento em suas letras,
e foi muito criativo e inovador ao levar esta influência musical inclusive em suas
produções. Desta forma, em 2011 é lançado um dos melhores trabalhos musicas da Black
Music mundial, o CD “As Lágrimas Fortalecem”, lançado também pelo seu selo
independente “RI Fonográfica”:

Os shows se reiniciam e agora, mais do que nunca, a “rajada” de informações e
reivindicações, mesclada com uma mensagem positiva de esperança detona o “Sistema”.
“Acredito que a música é capaz de mudar o pensamento, logo, irá mudar a vida das
pessoas. Eu canto com a alma e tenho lágrima e justiça cravadas em minhas notas. Por
isto acredito que o meu maior sucesso sempre foi transformar vidas”, comenta o rapper.

“Por ser assim, nunca vislumbrei ficar rico com a música, acredito que a música me
resgatou e me deu uma missão: resgatar vidas. Por isto, o reconhecimento ao meu
trabalho e o respeito, fizeram com que eu vislumbrasse apenas uma coisa: viver pelo meu
público”.

Esporte:
O esporte sempre esteve presente na vida de Cezar Snyper, o qual já foi inclusive
jogador de basquete profissional, mas foi no Kung Fu (Arte Marcial Tradicional
Chinesa) que o mesmo obteve suas maiores conquistas, não somente nas competições
como na vida.
O mesmo pratica esta arte há 26 anos e dentro deste período veio se aperfeiçoando e
agregando a ela outras práticas orientais como Tai Chi Chuan, Pa Kua Tsan, Chi Kung,
Massagem Quiroprática e Reiki.
Com o tempo, o mesmo percebeu que a prática e a necessidade de adaptação a diferentes
tipos de competições, defesa pessoal e cuidados com a saúde física, mental e espiritual,
naturalmente foi se originando um estilo próprio de luta, o qual o mesmo vem ensinando há
anos, entitulado por ele mesmo como Wing Tai Kuen. Um estilo de arte marcial, o qual
contempla a junção de dois estilos de Kung Fu (Wing Chun e Kuen Tao Chuan), Tai Chi
Chuan, Chi Kung e vários outros conhecimentos pessoais adquiridos em mais de 20 anos de
prática.

Esta prática lhe rendeu muitos frutos, tais como:
 Presidente do Instituto San Ming Chan de Terapias Orientais
 Delegado Regional da Federação de Kuoshu de São Paulo
 Vice-Presidente da Associação Kuen Tao Chuan de Kung Fu
 6 Dan de Kung Fu Kuen Tao Chuan
 3 Dan de Kung Fu Wing Chun
 Grão Mestre de Kung Fu Wing Tai Kuen
 Professor de Tai Chi Chuan, Chi Kung e Bagua Tsan estilo Pai Lin

Campeonatos:
 Campeão Mundial em Full Contact (UIMA - 2004 – Buenos Aires, Argentina);
 Terceiro colocado em Katy no Campeonato Mundial na Argentina;
 Bi Campeão Pan Americano em Combate Pontos (OIAM – 2004 e 2005);
 Bi Campeão Pan Americano em Luta Clássica (OIAM – 2004 e 2005);
 Vice-Campeão Brasileiro em Katy (OIAM – 2005);
 Bi Campeão Brasileiro em Combate Pontos (OIAM – 2004 e 2005);
 Bi Campeão Brasileiro em Luta Clássica (OIAM – 2004 e 2005);
 Bi Campeão Estadual em Luta Clássica (OIAM – 2004 e 2005);
 Bi Campeão Estadual Combate Pontos (OIAM – 2004 e 2005);
 Campeão Regional Luta Clássica (FKESP – 2004);
 Vice Campeão Regional em Formas Tradicionais (FKESP – 2004);
 Campeão Regional em Combate Pontos (Academia Renil – 1999);
 Tri Campeão Brasileiro Combate Pontos (OIAM – 2007);
 Tri Campeão Brasileiro Combate Luta Classica (OIAM – 2007);
 Vice Campeão Paulista em Formas Tradicionais (FPKF – 2005);
 Em 2006, escreve uma matéria de 3 paginas para a Revista Hagime falando sobre
“A Historia do Kung Fu Shaolin, o qual é distribuída por todo o país;
 Em 2007, escreve outra matéria de 2 páginas para a Revista Hagime, falando sobre a
história e benefícios do “Tai Chi Chuan”.

Somente a prática o levará a perfeição.

Mestre Cezar Snyper participando de um comercial de televisão para a campanha “Ibest
Acelerado” em 2005:

CAMPEÃO MUNDIAL (Argentina / 2004):

Projetos Sociais:
O envolvimento de Cezar Snyper com a Comunidade sempre foi grande e há muitos
anos vêm criando e coordenando inúmeras atividades esportivas, musicais, sociais e
culturais por toda a grande São Paulo.

Seguem algumas delas:


Projeto Pequeno Mestre

O Projeto Pequeno Mestre foi criado em 2012 a partir da observação da carência e
necessidade de criarmos uma sociedade cada vez melhor, onde a justiça social e educação
são fundamentais. Obervando que muitas crianças carentes do Capão Redondo, região sul
de São Paulo tinham uma grande dificuldade de acreditarem em seus sonhos, idealizar
objetivos e principalmente os cultivarem e porem em prática os Valores Sociais, tão
necessários para serem futuros cidadãos de bem, o Mestre Cezar Snyper convidou alguns
deles para fazerem aulas de Kung Fu gratuitas aos sábados, por acreditar que através da
prática desta Milenar Arte Marcial Chinesa, hoje praticada no mundo todo, seria capaz de
atrair estas crianças e adolescentes e com isto passar todo o conhecimento técnico e
principalmente fortalecimento mental que esta arte cultiva.
O Kung Fu foi desenvolvido centenas de anos atrás devido a necessidade marcial da
época e hoje é praticada de forma esportiva e cultural por todo o mundo, pregando valores
tais como: disciplina, respeito, superação, perserverança, cuidados com a saúde física e
mental, sabedoria, dentre outros.
O Projeto Pequeno Mestre começou com 5 crianças e após 2 meses já era frequentado
por mais de 30 crianças carentes, muitas delas já com forte influência da marginalidade e
outros com problemas familiares tais como alcoolismo e sexualidade.
Sem nenhum apoio governamental ou financeiro, Mestre Cezar Snyper ensina

gratuitamente esta arte desde 2012, com aulas semanais, e tem transformado a vida de
centenas de crianças no decorrer destes 4 anos. Uma das exigências primordiais é que as
mesmas estejam matriculadas em uma escola e semestralmente o mesmo “fiscaliza” o
desempenho de cada uma delas, incentivando-os a serem cada dia mais disciplinados nos
estudos, pois acredita que somente assim serão capazes de progredirem e serem futuros
exemplos para demais da Comunidade.
“Vivemos uma época em que os valores materias estão cada vez mais presentes e
sedutores nas mentes das nossas crianças e jovens. Precisamos resgatá-los e
principalmente criar uma nova geração onde os Valores Sociais e Humanitários sejam
mais importantes e façam parte da nossa Cultura.”

O Projeto Pequeno Mestre, por ser um projeto bem elaborado e sério, já foi destaque nos
principais Meios de Comunicação tais como: Jornal Diário SP, Jornal da Gazeta e
Jornal SPTV e Portal R7.


Copa Mestre da Bola, onde através da prática do Futebol de Campo, em um
campeonato desenvolvido dentro das Comunidades consegue juntar esporte, cultura
e lazer nas tardes de domingo, integrando assim centenas de pessoas para um bem
comum, à solidariedade. Na final da última edição, mais de 4.000 pessoas estiveram
presentes. Mesmo sem apoio de qualquer orgão ou financeiro, foi um evento
magnífico. Seguem fotos abaixo:



Projeto Natal da Resistência, distruibuição de brinquedos e doces para crianças
carentes dentro das Comunidades nos finais de ano, transformando assim este dia
diferente para cada uma delas.



Circuito RI: Uma iniciativa do Rapper SNYPER (www.francoatirador.com), com
apoio do DJ Matrix e toda a Banca RI, foi uma maratona de eventos de Hip Hop
apresentados em espaços públicos em diversos pontos de São Paulo. O objetivo do
evento era proporcionar a todos presentes um dia de lazer e entretenimento, criar um
espaço de reflexão sobre a atual situação em que vive a juventude de comunidades
periféricas, e chamar a atenção do Poder Público para a falta de políticas sociais
efetivas, para o empoderamento e desenvolvimento sócio-politico-cultural e
econômico dessa juventude. Os eventos contaram com palestras, shows, oficinas de
grafite, breack apresentações de kung fu, etc, juntando todos os elementos da Cultuta
Hip Hop em uma tarde de lazer para toda a família. O projeto sem qualquer ajuda
financeira, foi desenvolvido com as suas próprias forças, fortalecendo a cultura e
abrindo oportunidades para vários grupos que estão na região de cada evento que,
infelizmente não conseguem ao menos divulgar o seu trabalho.



Associação Pequeno Mestre - ONG, após vários anos em contato com as
Comunidades e Periferias de São Paulo, fazendo inúmeras ações sociais e atividades
educativas e humanitárias, Cezar Snyper sentiu que era o momento de criar algo
maior a ponto de afetar de forma ainda mais efetiva, criando um sistema de autoajuda e coordenação de recursos. Nasceu assim a sua ONG, o qual levou o mesmo
nome do seu conhecido Projeto Pequeno Mestre.

Foi dado o pontapé inicial no dia 20 de Dezembro de 2015, com uma grande
inauguração, com atividades durante o dia inteiro, onde foram distruibuidos:





950 brinquedos
500 kits de doces
400 litros de refrigerantes
Um delicioso churrasco onde foram consumidos mais de 350 Kg de carne.

E muita diversão com pula-pula, cama elástica para a criançada, música e muito
mais.

A “ASSOCIACAO PEQUENO MESTRE”, é uma Associação de defesa da
cidadania, baseada nos princípios da solidariedade, do companheirismo, da
cooperação e da integração social, é uma Associação de âmbito Nacional, sem fins
lucrativos, apartidária, sem discriminação de raça, sexo, credo e filosofia política,
criada para organizar, assistir e congregar os grupos comunitários.
O intuito maior da Associação não é simplesmente entregar o peixe, mas ser um
mecanismo dentro das Comunidades, captando recursos, organizando e incentivando cada
cidadão, mostrando que ele é capaz de pescar seu próprio alimento. Com cooperação,
respeito e força de vontade, melhoraremos o bairro que vivermos, construindo assim um
futuro melhor para os nossos filhos. (Cezar Snyper – Diretor Presidente).

ASSOCIAÇÃO PEQUENO MESTRE – CONSTANTE EVOLUÇÃO
Dando sequência aos trabalhos sociais através da Associação Pequeno Mestre, sem
nenhum apoio financeiro empresarial e governamental, em Maio de 2016, Cezar Snyper
locou um espaço onde pudesse atender maior número de pessoas e com uma estrutura cada
vez melhor. Uma área com 1.800 metros quadrados, onde quadra poliesportiva, piscina
aquecida, academia de musculação, academia de artes marciais, horta comunitária, sauna,
salas para cursos, biblioteca, brinquedoteca, lan house são alguns dos espaços utilizados por
cerca 1.000 de todas as idades diariamente.
Além dos eventos esportivos, cívis, comemorativos e culturais que a Organização realiza
mensalmente, a mesma vem desempenhando um forte trabalho na educação e
desenvolvimento humano em uma região com mais de 270.000 habitantes, através de
cursos profissionalizantes, aulas de reforço escolar, formação musical, aulas de linguas
estrangeiras, danças, auxílio humanitário, mutirões da solidariedade, eventos de cuidados
com a saúde e etc, sempre visando o resgate dos Valores Humanitários não somente nos
bairros como em toda a Sociedade Brasileira.
Como fruto deste desempenho a “Associação Pequeno Mestre” foi condecorada como
ENTIDADE MEMBRO (melhor projeto social) pelo CICESP no Senado Federal em
Brasília, recebendo a MEDALHA JUSCELINO KUBITSCHEK.

MEDALHA JUSCELINO KUBITSCHEK
“PERSONALIDADE DO ANO - AÇÃO SOCIAL”

Após mais de 20 anos de dedicação à Sociedade Brasileira, através de ações sociais, em
especial às crianças e adolescentes das periferias, às quais vivem à margem da
criminalidade e falta de incentivo para se tornarem futuros cidadãos vencedores, Cezar
Snyper foi condecorado com a MEDALHA JUSCELINO KUBITSCHEK no Senado Federal
(Brasília) como PERSONALIDADE DO ANO em AÇÃO SOCIAL, se tornando assim um
Comendador da Ordem.

