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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 

Subsecretaria de Promoção e Marke�ng

Plano de trabalho SEI-GDF - SETUL/GAB/SAT/SUPROM  

   

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO

LEI 13.019/2014

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/En�dade Proponente: Ins�tuto Rosa dos Ventos de Culturas Populares CNPJ: 14.238.314/0001-31

Endereço: QN 01, conjunto 27, lote 12, sala 101

Cidade: Riacho Fundo I UF: DF CEP: 71805-127 DDD/Telefone: (61) 99990 8076

Nome do Responsável: Stéffanie Elisa Silva de Oliveira CPF: 015270771-95

CI/Órgão Expedidor: 1690279 SSP DF Cargo/Função: Diretora Geral

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Período de Execução

TOP CUFA 2018 – DF

Combate ao Preconceito Territorial
10 de Outubro a 10 de Dezembro de 2018.

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018.

 

Iden�ficação do Objeto

 

O objeto deste fomento é o apoio ao projeto TOP CUFA DF 2018 que consiste em QUATRO ações:

Primeira Sele�va:

Desfile no JK Shopping, na  Avenida Hélio Prates – Tagua�nga/DF, com cerca de 200 inscritas e moradoras da periferia para seleção de 32 candidatas, no dia 13
de Outubro de 2018 (sábado);

Com três apresentações ar�s�cas.

 

Workshop de Moda e segunda sele�va:

8 horas de aula para 32 moradoras de periferia e seleção de 16 candidatas para o desfile final, no dia 14 de Outubro de 2018 (domingo), na Agência
Scou�ng/DF;

 

Sessão de fotos e agenciamento:

Sessão de fotos de 16 candidatas para confecção do book fotográfico/composite e agenciamento da Scou�ng/DF - Agência de modelos, no dia 20 de Outubro de
2018 (sábado);

 

Evento Final TOP CUFA DF 2018:

Desfile de 16 modelos e seleção de duas candidatas para par�ciparem de Workshop na Agência Ming Management de São Paulo – SP, além de quatro
apresentações ar�s�cas no Teatro Plínio Marcos – Funarte, em 03 de Novembro de 2018;

 

Par�cipação em Workshop na Agência Ming Management em São Paulo- SP

Par�cipação das duas candidatas vencedoras no Workshop na Agência Ming Management em São Paulo- SP, agência especializada em scou�ng e
empresariamento internacional, no dia 27 de Novembro de 2018 (terça-feira).

 

Programação TOP CUFA 2018 - DF

 

Contextualização

Esta é uma consecução de polí�cas públicas, em regime de mútua cooperação, com apoio financeiro, através de projeto de fomento, visando o empoderamento
e a valorização da esté�ca feminina e do combate de toda forma de preconceito, bem como a valorização dos territórios periféricos como lançadores de
tendências e de mercado da moda. É uma forma do Turismo Cria�vo, propondo uma diversificação da oferta de produtos, dando um novo segmento para
compor a economia do turismo, permi�ndo conhecer a cidade como um dos polos de moda e o modo de vida brasiliense e posteriormente apresenta-lo ao
público de fora da cidade.

Em 2018, o projeto TOP CUFA chega em sua terceira edição aumentando suas ações e potencializando suas redes de comunicação pela centro e periferia do
Distrito Federal. Trazendo a temá�ca da influência e movimento das favelas e seu potencial econômico e influenciador no mundo da moda.
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O TOP CUFA tem como principal obje�vo oportunizar as jovens de periferia do DF, que vivem em regiões de invisibilidade  e vulnerabilidade social, a
par�ciparem do mundo da moda por meio de desfiles, ações forma�vas de moda, capacitação de empoderamento, concurso de beleza, elaboração de book
fotográfico e potencialização das redes de comunicação da periferia de Brasília.

 

A primeira ação da 3ª Edição do Evento TOP CUFA 2018 - DF, é no dia 13 de Outubro de 2018 no JK Shopping com a primeira sele�va com três apresentações
ar�s�cas, depois Workshop de Moda e segunda sele�va, com 8 horas de aula para 32 moradoras de periferia e seleção de 16 candidatas para o desfile final, no
dia 14 de Outubro de 2018, depois sessão de fotos de 16 candidatas para confecção do book fotográfico/composite e agenciamento da Scou�ng/DF - Agência
de modelos, no dia 20 de Outubro de 2018, e desfile de 16 modelos no Teatro Plínio Marcos – Funarte, com a seleção de duas candidatas para par�ciparem de
Workshop na Agência Ming Management de São Paulo – SP, além de 4 apresentações ar�s�cas, no dia 03 de Novembro de 2018 e por fim a par�cipação das
duas candidatas vencedoras no Workshop na Agência Ming Management em São Paulo- SP, agência especializada em scou�ng e empresariamento
internacional, no dia 27 de Novembro de 2018 (terça-feira).

 

O evento no Teatro Plínio Marcos – Funarte contará com a presença das vencedoras do concurso em 2017, ar�stas convidados, a�vistas sociais, além da
premiação para as duas vencedoras de 2018. Estas terão a oportunidade de viajarem para a cidade de São Paulo/ SP e par�ciparem do Workshop na agência
Ming Management em São Paulo em novembro.

 

A Ming Management tem em sua missão estar constantemente à procura de new faces, e então prepará-las e lançá-las internacionalmente, direcionando e
gerenciando suas carreiras junto às melhores agências de modelos do mundo, em todos os con�nentes. 
 
É dirigida por Ming Liao Tao, que há mais de 30 anos alia seu dom inato como olheiro, seus conhecimentos da anatomia humana, e sua paixão pela moda &
beleza a fim de descobrir, preparar, lançar e guiar jovens com potencial, que acreditam e apostam em seus sonhos, transformando-os em modelos de nível
internacional.

 

Os diferenciais são a grande experiência e reputação construídas ao longo das décadas, são as estreitas relações que mantém com as melhores agências
internacionais, possibilitando que as modelos tenham acesso aos melhores clientes e recebam a melhor assistência pessoal e profissional. 
 
É um esforço para disseminar aos modelos a filosofia de trabalho árduo, persistência e profissionalismo, muito dos mesmos acabam transformando-se em
celebridades e profissionais de talento reconhecido no desenrolar de suas carreiras. Como exemplo, foram lançados no mercado internacional, através da Ming
Management, nomes como Reynaldo Gianecchini, Aline Morais, Raquel Zimmerman, Anna Hickmann, Débora Nascimento, Mariana Felício, Ana Furtado, Cin�a
Benini, Renata Maranhão, Juliana Didone, Carolina Parson (celebridade chilena), Amanda Brandão, Alexandre Verga, Luana Mourato, os gêmeos Marcio &
Marcos Patriota, entre muitos outros.

 

O intuito do TOP CUFA 2018 - DF vai além de inserir Brasília no circuito de moda e modelos da periferia nesse mercado de trabalho, mas mobilizar essas redes e
valorizar como par�cipantes a�vos na construção da moda no Brasil. Além de se tornar uma porta, ou melhor, uma passarela, por onde desfilarão não apenas
futuras modelos, mas jovens talentos que ampliarão seus horizontes com foco de inves�mento em comunicação para que Brasília tenha acesso ao que é
produzido na periferia. Criando um diálogo do centro com a periferia e da periferia com o centro.

As ações forma�vas propostas desde a primeira sele�va com palestras, passando pelos workshops de moda oportunizarão a qualificação profissional das
par�cipantes, adquirindo um por�ólio para apresentação em agências, saindo da “invisibilidade” e elevando sua autoes�ma.

Dessa forma, o projeto proporciona uma profissionalização e inserção no mercado da moda, considerado mundialmente um dos meios profissionais mais
eli�stas, além de dar visibilidade ao co�diano da favela e às pessoas que nela habitam.

 

A primeira sele�va busca por jovens meninas entre 16 e 25 anos, residentes exclusivamente de favelas e/ou comunidades de Brasília e entorno que desejam
ingressar no mercado da moda, através de uma compe�ção regional de beleza, realizado entre etapas de classificação e workshops relacionados à moda,
cultura e es�lo de vida.

 

O evento será dividido em duas categorias. No seguimento “FASHION”, pretendemos encontrar jovens que sonham com o universo das passarelas e buscam
carreira de modelo. Nosso propósito é dar visibilidade a essas meninas, levar até elas a dinâmica dos eventos de moda, além de capacitação durante as etapas
do concurso para que se tornem profissionais. Ainda no obje�vo de valorização da diversidade da beleza feminina, o “STREET STYLE” vem em busca de uma
modelo que represente toda pluralidade da moda, da cultura, do es�lo das ruas e da individualidade, rompendo padrões esté�cos que serão representados por
essas meninas, de favela ou comunidades do DF e entorno, para mostrarem o lado comercial da moda.

 

PROGRAMAÇÃO TOP CUFA 2018

 

Primeira Sele�va:

Desfile no JK Shopping, na  Avenida Hélio Prates – Tagua�nga/DF, com cerca de 200 inscritas e moradoras da periferia para seleção de 32 candidatas, no dia 13
de Outubro de 2018 (sábado);

Com três apresentações ar�s�cas.

 

Workshop de Moda e segunda sele�va:

8 horas de aula para 32 moradoras de periferia e seleção de 16 candidatas para o desfile final, no dia 14 de Outubro de 2018 (domingo), na Agência
Scou�ng/DF;

 

Sessão de fotos e agenciamento:

Sessão de fotos de 16 candidatas para confecção do book fotográfico/composite e agenciamento da Scou�ng/DF - Agência de modelos, no dia 20 de Outubro de
2018 (sábado);

 

Evento Final TOP CUFA DF 2018:
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Desfile de 16 modelos e seleção de duas candidatas para par�ciparem de Workshop na Agência Ming Management de São Paulo – SP, além de 4 apresentações
ar�s�cas no Teatro Plínio Marcos – Funarte, em 03 de Novembro de 2018;

 

Par�cipação em Workshop na Agência Ming Management em São Paulo- SP

Par�cipação das duas candidatas vencedoras no Workshop na Agência Ming Management em São Paulo- SP, agência especializada em scou�ng e
empresariamento internacional, no dia 27 de Novembro de 2018 (terça-feira).

 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ CONTEMPLADA PELA PARCERIA

 

1) Primeira Sele�va: todas as candidatas são subme�das a uma avaliação técnica de produtores de moda realizada no JK Shopping e posteriormente
par�ciparão de palestras sobre moda, consciência social, de gênero e racial. Ao final das a�vidades 32 meninas são escolhidas para próxima etapa do concurso.

*Palestra da Cris Sobral: aberta ao público do JK Shopping;

*Show da Thabata Lorena: aberta ao público do JK Shopping;

 *Show da Mar�nha do Coco:aberta ao público do JK Shopping;

*Show da DJ Donna: aberta ao público do JK Shopping;

2)  Workshop de moda: as 32 selecionadas passam 8 horas em a�vidades forma�vas de moda na agência Scou�ng/DF. Dentre os cursos estão: passarela,
e�queta social e expressão corporal. As que mais se destacarem serão selecionadas para a final. Serão 16 (dezesseis) finalistas.

Além de ação em parceria com a Secretaria de Trabalho por meio da Subsecretaria da Igualdade Racial do Distrito Federal, as candidatas farão parte de um
evento forma�vo e voltados a mulheres negras e de periferia.  O evento TOP CUFA DF 2018 entende que o apoio psicológico e social faz parte da formação das
cidadãs par�cipantes desse projeto.

3) Sessão de fotografia: as 16 (dezesseis) finalistas ganham um book fotográfico para se divulgar e se inserir no mundo da moda.

4) Desfile Final de Moda: Teatro Plínio Marcos – Funarte.

            *Desfile de 16 meninas selecionadas

            *Show da Thabata Lorena

            *Show da DJ Donna

            *Show da Mar�nha do Coco

            *Show do MV Bill

            *Par�cipação de ar�stas, produtores e a�vistas sociais do DF e Brasil

5) Workshop na Ming Management: As duas vencedoras irão a São Paulo, acompanhadas da equipe de produção para par�cipar de workshop em uma das
maiores agências de modelo do Brasil, que revelou diversas celebridades, especializada em scou�ng e que mantém relações estreitas com as melhores agências
internacionais. Essa ação tem o intuito de inserir Brasília e brasilienses da periferia neste circuito.

 

FICHA TÉCNICA

Bruno Kesseler: Diretor Geral - Administrador, empreendedor social e produtor cultural. Fundador da ONG, Projeto SA – Servir e Amar e atualmente Presidente
da CUFA DF – Central Única das

Favelas e membro associado do Ins�tuto Rosa dos Ventos. Atua e produz no cenário cultural do DF desde 2000, inicialmente como musico instrumen�sta e
depois através de projetos em ins�tuições sociais para menores, asilos e comunidades em vulnerabilidade social.

Anderson Quack - Diretor Ar�s�co e Curadoria: Carioca, nascido criado na Cidade de Deus e protagonista no cenário cultural do Rio de Janeiro e do Brasil.
Foi Diretor do Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro-Brasileira e Presidente Subs�tuto da Fundação Palmares/MinC; Fundador e Membro da
Central Única das Favelas – CUFA RJ.  É diretor de diversas linguagens:  escritor de livros de temá�ca afro-brasileira em destaque No Olho do Furacão (2009),
diretor de filmes como destaque Remoção (2013), diretor de teatro em destaque Cia. Tumulto (1998 a 2012) e curador  do Top Cufa DF e membro associado ao
Ins�tuto Rosa dos Ventos;

Stéffanie Oliveira: Diretora de Produção  - Diretora e fundadora do Ins�tuto Rosa dos Ventos de Arte e Cultura; Diretora de Produção do Ins�tuto Candango de
Culturas Populares, Curadora e Coordenadora Geral do São Batuque Fes�val; Produtora Execu�va de diversos projetos com temá�ca racial como Top Cufa, 
Espetáculo Autópsia e Beleza Negra. Há catorze anos, produz e vivencia a arte brasileira e as culturas populares e de matriz africana. 

Euler Oliveira – Diretor Financeiro e Administra�vo: Produtor Cultural com foco em iluminação, técnica e administração de recurso. Atual Diretor Financeiro do
Ins�tuto Rosa dos Ventos de Arte e Cultura. Atuante em projetos de temá�ca de matriz africana como São Batuque, Top Cufa e Beleza Negra, Cena
Contemporânea e Fes�val de Cinema do DF.

Juliana Albuquerque:  Produção Execu�va – Graduada em Educação Física pela Universidade de Brasília, UnB, desde seu ingresso na Ins�tuição atuou no
Laboratório de Gestão e Marke�ng Espor�vo – GESPORTE, desenvolvendo suas a�vidades com enfoque na área de Gestão de Eventos, Polí�cas Públicas e
Marke�ng Gerencial.  Atualmente Produtora Execu�va com o Ins�tuto Rosa dos Ventos de Arte, Cultura e Cidadania, onde, desde 2015 desenvolve a�vidades
de planejamento coordenação de prestadores de serviços, operacionalização de cronogramas, execução de acordo com cronogramas e planos de trabalho
previamente elaborados. Sua experiência se materializa em projetos como o 7 na Roda: Enredos do Samba, Fes�val São Batuque e projeto de Manutenção Seu
Estrelo e o Fuá do Terreiro, além do Concurso de Beleza Top Cufa.

 

Apresentação da Ins�tuição

O Ins�tuto Rosa dos Ventos de Arte, Cultura e Cidadania surgiu em 2011. Traz em seu histórico fes�vais de música, teatro, culturas populares, agenciamento de
ar�stas, montagem de espetáculos, aulas espetáculos, entre outras criações que têm em seus conteúdos a fer�lidade de um povo diverso e rico em cultura. A
Rosa aponta a navegação para um novo fazer ar�s�co em Brasília, ressaltando a beleza e os valores da cultura pra�cada no Brasil.

O Ins�tuto surgiu com o intuito de vivenciar, pesquisar, difundir, produzir, comunicar e fomentar a arte que carrega em sua essência a iden�dade brasileira,
abrindo caminhos em todas as direções e segmentos; e sempre convergindo para as culturas populares, indígenas e afro-brasileiras do Brasil.

Uma das missões da ins�tuição, considerando a inclusão no mercado sem alterar seus valores, reconhecendo a cultura como o valor do ser humano e
iden�ficando o verdadeiro significado da memória, das iden�dades, e das expressões, das prá�cas e manifestações ar�s�cas e culturais.

Ao longo de sua trajetória o ins�tuto executou a Ocupação Funarte Teatro Plínio Marcos e Cássia Éller (MinC) em 2013, com nove meses de música e teatro;
consolidou o Fes�val Brasileiro de Teatro de Terreiro (2012 a 2015), festejo voltado ao teatro popular que se encontra em sua terceira edição; São Batuque
Fes�val (2013 a 2017), voltado à música percussiva afro-brasileira; produziu os fes�vais de música independente como Sai da Lata (2016) e Tenho mais discos
que amigos (2017); produziu os desfiles de moda afro Top CUFA (2017), agencia a Orquestra Contemporânea de Olinda (PE) no Centro-Oeste (2014/2015);
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agenciou nacionalmente o grupo de música instrumental Marambaia (DF) (2015/2016); Chinelo de Couro (DF) (2015/2016); agencia o grupo Seu Estrelo e o Fuá
do Terreiro; a Mestra Mar�nha do Coco, o Bumba Meu Boi de Seu Teodoro e o 7 na Roda.

 

EVENTO ANO APOIO VALOR

Ocupação Complexo Funarte Brasília 2013 Ministério da Cultura R$ 950.000,00

São Batuque Fes�val 2014/2015 Fundação Palmares - MinC R$ 200.000,00

Tenho mais discos que amigos 2016 Secretaria de Cultura DF R$180.000,0

Sai da Lata 2016 Secretaria de Cultura DF R$75.000,00

Beleza Negra 2017 Termo de Fomento Secretaria de Cultura DF R$ 50.000,00

Top CUFA 2017 Termo de Fomento Secretaria de Turismo DF R$ 75.000,00

7naRoda 10 anos de Samba 2018 Termo de Fomento Secretaria de Cultura DF
R$ 100.000,00

 

Manutenção Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro 2017-2019 FAC – Fundo de Apoio a Cultura DF R$240.000,00

 

JUSTIFICATIVA

 
            As favelas brasileiras geram comportamento, comportamento gera moda, moda gera influência, faz surgir novos conceitos, tendências e uma série de
impactos para nossa sociedade, es�mulando o turismo, cultura e proporcionando maior integração social e consequentemente sendo uma ferramenta de
combate ao preconceito territorial e racial, e outras formas de discriminação, porque a moda é de todos e para todos.

            Apoiar e es�mular sua produção é importante para o crescimento do Brasil. O livro de Celso Athayde e Renato Meireles, Um País Chamado Favela, revela
em sua pesquisa que as periferias brasileiras abrigam cerca de 12 milhões de pessoas e geram R$ 56,1 bilhões de renda por ano. Esse valor é próximo ao do PIB
(Produto Interno Bruto) da Bolívia com cerca de R$ 57 bilhões (US$ 27,8 bilhões), segundo es�ma�vas do FMI (Fundo Monetário Internacional). O potencial
financeiro das favelas é muito maior do que imaginamos. Outra pesquisa de Celso e Renato de 2002 a 2013, o número de celulares nas favelas passou de 26%
para 89%; computadores com internet, de 1% para 31%. E posteriormente, o acesso a redes livres e pagas de internet, trouxe uma maior visibilidade destes
distritos populosos. Essa pesquisa revela mais que dados, ela dá vida a um território que a muito tempo ficou invisibilizado do ponto de vista econômico. O
acesso da favela das periferias ao mundo digital aproxima- a do centro, bem como leva o centro para suas tendências, tornando-a lançadora de moda e
territórios de diálogos com o mundo.

            Hoje além de termos um número considerado de população periférica e de favela produzindo diariamente e movimentando o mercado tradicional,
temos uma enorme onda de influenciadores que repercutem suas modas através de seus canais digitais como youtube, micro blogs, páginas de rede social
movimentando um mercado digital que só cresce, atraindo grandes marcas, marcas consagradas que não estão mais de olho apenas na publicidade da grande
mídia ou da mídia tradicional, mas de alcance populacional, valorizando os influenciadores das periferias para esses trabalhos, seja tradicionalmente ou
digitalmente.

O ponto de par�da para transformação na nossa sociedade e no mundo vem também através da moda, que se desdobra em mudança cultural, afinal tudo que
é bom, vira moda.  E por isso, o TOP CUFA DF 2018 apresenta sua terceira edição, dessa vez mais arrojada e impecável, dialogando o tradicional e o digital das
periferias do DF e do Brasil, mostrando a moda e a cara das favelas.

            Considerando o Plano de Turismo Cria�vo voltado para Brasília, o TOP CUFA proporciona uma diversificação da oferta de produtos, dando um novo
segmento para compor a economia do turismo, permi�ndo conhecer a cultura e o modo de vida brasiliense e posteriormente apresenta-lo ao público de fora
da cidade. O evento permite um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios cria�vos junto à cadeia de empreendedores do turismo e a geração de
emprego e renda, valorizando a cultura como instrumento de desenvolvimento econômico e social. A movimentação nos hotéis da cidade, as pontes-aéreas, o
intercâmbio da moda que a ida e vinda das vencedoras do concurso proporciona e a rede que é a CUFA nacional, que permite divulgar o evento por todo o
Brasil, são as ações fomentadoras de Turismo Cria�vo para Brasília.

 PÚBLICO ALVO

Es�ma�va de candidatas inscritas: 200 candidatas.

Es�ma�va de público direto na Primeira Sele�va: 2.000 pessoas

Es�ma�va de público direto no Evento Final 700

Es�ma�va de público interagindo: 20.000 pessoas.

•           Classes A, B, C, D e E

•           De Brasília e Regiões administra�vas;

•           Apreciadores de moda e música afro-brasileira;

•           Formadores de opinião e influentes na construção da diversidade de Brasília;

•           Jovens da periferia brasiliense;

•           Representantes da moda e turismo de Brasília e do Brasil.

Es�ma�va de Público Indireto na Rede CUFA BRASIL: 50.000 pessoas

 

Metas e Etapas

Meta 1 – Pré-produção

Etapa 1.1 - Planejamento

Meta 2 – Produção

Etapa 2.1 – Contratação de RH

Etapa 2.2 – Comunicação

Etapa 2.3 – Contratação das apresentações ar�s�cas
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Etapa 2.4 – Registro do evento

Etapa 2.5 – Contratação de Infraestrutura

Etapa 2.6 – Logís�ca

Meta 3 – Pós-produção

Etapa 3.1 – Elaboração da prestação de contas e relatórios

 

3. MEIOS DE VERIFICAÇÃO / INDICADORES

META ETAPA FASE ESPECIFICAÇÃO MEIOS DE
VERIFICAÇÃO

1. Pré -
produção 1.1 Planejamento

Desenvolvimento conceitual e ar�s�co

Planejamento de execução e produção

Planejamento de execução e direcionamento de produção

Relatório final

2.
Produção

 

2.1 Contratação de
Recursos Humanos

Direcionamento geral de produção e gestão

Planejamento financeiro e desembolso

Execução financeira

Execução de produção

Organização documental

Listas de
Presença

Registro
fotográfico

Relatório final

2.2 Comunicação

Desenvolvimento e criação de peças promocionais, com a contratação de equipe para
produção 

Mobilização de Redes Sociais para divulgação do projeto em mídias sócias (instagran,
facebook, site)

Assessoria de Imprensa:  divulgação dos projetos nas mídias do Brasil

Banners: para compor o cenário da primeira sele�va, workshps e desfile final

Camisetas para equipe de produção e convidados

Livretos: A4 com dobra, 20 x 15 couche com gramatura 130G

Livretos: Folder A4 com dobra, 20 x 15 couche com gramatura 130G. Cotação por toamda de
preço de orçamentos

Camisetas: 250 camisetas para equipe de produção e convidados de poliester tamanho P, M e
G com a logomarca do projeto e dos apoiadores. Cotação por tomada de preço de orçamentos

Clipping de
imprensa

Clipping de
redes sócias

Relatório final

Registro
fotográfico

Registro
audiovisual do
evento

 

2.3
Contratação das
apresentações
ar�s�cas

Apresentações ar�s�cas da primeira ação e o desfile final

 

Registro
fotográfico

Registro
audiovisual do
evento

Clipping de
imprensa

Clipping de
redes sócias

Relatório final

2.4 Registro
Registro fotográfico para compor o book das modelos selecionadas e captar as ações do
projeto

Captação de registro audiovisual, edição e finalização das ações do projeto

Listas de
Presença

Registro
fotográfico

Registro
audiovisual do
evento

 

2.5 Contratação de
Infraestrutura

Contratação de estrutura para a realização do evento

3 diárias de palco passarela:  da primeira ação,de ensaio do desfile final e desfile final.

3 diárias de sonorização: da primeira ação,para o ensaio do desfile final e desfile final.

3 diárias de iluminação: da primeira ação, para o ensaio do desfile final e desfile final.

3 telões de para compor o cenário do desfile final

 

Registro
fotográfico

Registro
audiovisual do
evento

Clipping de
imprensa

Clipping de
redes sócias

Relatório final

 2.6 Logís�ca Emissão de passagem aérea, do trecho Brasília – São Paulo – Brasília, para as duas vencedores
do concurso e 3 integrantes da equipe de produção para o o workshop na agência Ming
Management

Registro
fotográfico

Relatório final
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Emissão de passagens aéreas, do trecho: Rio de Janeiro – Brasília – Rio de Janeiro para os 2 (
dois) convidados do júri no dia do evento

Hospedagem Candidatas: Duas diárias de Dois quartos duplos para candidatas vencedoras do
desfile final e dois acompanhante da equipe Cufa DF em SP

Hospedagem em Brasília para os 3 (três) convidados do júri no dia do evento

Hospedagem Ar�stas: Duas diárias de dois quartos duplos para os ar�stas convidados do
evento final Top Cufa na Funarte

 

Cópia dos
bilhetes aéreos

Cópia dos
vouchers da
hospedagem

Relatório final

3. Pós-
produção 3.1

Elaboração da
prestação de contas
e relatórios

Elaboração da prestação de contas e relatórios Relatório final

 

4.OBJETIVOS

 

OBJETIVO GERAL:

A 3º EDIÇÃO DO TOP CUFA DF é um desfile de moda para meninas das “favelas” do Distrito Federal, com oficinas, workshops, par�cipação de ar�stas,
celebridades e atrações musicais, buscando inserir meninas negras no mundo fashion da moda e levantar questões sobre a modernidade e o dia a dia nas
favelas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover Brasília como referência de moda no Brasil, inserindo a periferia neste roteiro turís�co;

Inserir Brasília no calendário de moda do Brasil com o mesmo obje�vo de atrair jovens carentes;

Despertar a curiosidade do público brasiliense e brasileiro para um novo polo de moda em potencial;

Criar um intercâmbio entre Brasília e outros polos de moda do país onde já acontece o TOP CUFA, como Rio de Janeiro e São Paulo;

Promover a juventude e a diversidade local;

Contribuir, por meio da Secretaria Adjunta de Turismo, eventos de cunho social e que beneficiem diretamente a população, dando a oportunidade para
todos;

Democra�zar espaços da cidade para a realização de diferentes es�los com referenciais turís�cas;

Aumentar as aspirações dos jovens e a autoes�ma de público através da moda;

Revelar novos talentos da cidade, estabelecendo consciência racial e novos padrões de beleza.

Proporcionar a vivência da dinâmica de um desfile de moda e assim a vivência da correria do co�diano nas favelas.

 

5. INDICADORES

O evento TOP CUFA DF tem reflexos na cadeia econômica do Distrito Federal, seja por meio da produção e execução local ligada aos segmentos elencados
anteriormente, seja pelo apelo que o tema desperta na sociedade.

Destacamos as es�ma�vas relacionadas à 2ª Edição do TOP CUFA DF:

100 empregos diretos formais

(grupos e atrações ar�s�cas, equipes técnicas e de produção).

Base de Dados Referencial: contratos firmados.

1. 200 empregos indiretos (cadeia econômica beneficiada pelo acréscimo de pessoas na cidade e pela concentração de público propiciada pelo TOP CUFA
DF, Ex. bares e restaurantes, setor hoteleiro, táxis, mercado informal de bebida e comida, artesanato local, etc.).

 

RESULTADOS ESPERADOS

- Movimentar a economia cria�va do setor de moda e produtos relacionados;

- Incen�var a par�cipação de jovens carentes no mundo da moda;

- Alcançar 200 inscrições e 3.000 pessoas diretamente e indiretamente;

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO

Os par�cipantes do evento vão fornecer elementos para avaliar a qualidade das a�vidades e da estrutura de demais itens proporcionados durante o evento por
meio de pesquisas / avaliações a serem feitas pela produção do evento.

 

6. RESPONSABILIDADES DO INSTITUTO ROSA DOS VENTOS DE CULTURAS POPULARES

Inserção da marca Brasília e as logomarcas da SETUL/DF e do GDF em todo e qualquer material de divulgação do evento, seja impresso ou online, desde o
início da promoção do evento;

U�lização da chancela de CORREALIZAÇÃO para divulgação da marca da SETUL em todo o material de promoção do evento;

Divulgação compar�lhada do plano de mídia do evento, com a equipe da Subsecretaria de Promoção e Marke�ng da Secretaria de Estado do Esporte,
Turismo e Lazer do Distrito Federal, visando à divulgação simultânea nas redes sociais;

U�lizar as # indicadas pela Subsecretaria de Promoção e Marke�ng da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal nas
publicações nas redes sociais do projeto, sendo elas: #SeturDF / #EuAmoBrasilia #TurismoBSB

Divulgação em telões, projetores e demais canais de comunicação disponíveis no evento – intervalos, início ou final das a�vidades – vídeos que
promovam o Des�no Brasília, fornecido pela equipe da Subsecretaria de Promoção e Marke�ng da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do
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Distrito Federal;

Credenciamento da equipe indicada pela SUPROM – da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal visando à gestão da parceria,
o acompanhamento, fiscalização, monitoramento e avaliação, com acesso irrestrito as áreas do evento por todo o período de ação;

Em todos os eventos ar�s�cos, culturais e espor�vos promovidos diretamente ou patrocinados com dinheiro público, sejam inseridas placas informa�vas
no local, contendo, de forma visível e compreensível a todos, os dados rela�vos ao uso de tais recursos, em especial o órgão responsável pela
contratação, a pessoa �sica e/ou jurídica contratada, bem como os respec�vos valores empenhados ou liquidados, se o caso. Tal responsabilidade visa
atender a recomendação conjunta: Termo de Recomendação Conjunta nº 03/2017 – 6ª PRODEP/PROREGs do MINISTÉRIO Público do Distrito Federal e
Territórios e que precisa ser acatada, link: h�p://www.mpd�.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf

Atender e se adequar a nova legislação rela�va aos grandes geradores de lixo (Lei Distrital nº 5610; Decreto 37.568/2016; Instrução Norma�va nº
89/2016 do SLU; e Resolução da Adasa nº14/2016);

Tais responsabilidades foram alinhadas com a Subsecretaria de Promoção e Marke�ng da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito
Federal.

 

 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta Etapa/Fase Especificação

Duração

Mês

Início Término

1
Pré-produção

1.1 Planejamento OUT/2018 OUT/2018

 

 

     2

 

Produção

2.1 Contratação de Recursos Humanos OUT/2018 NOV/2018

2.2 Comunicação OUT/2018 NOV/2018

2.3 Contratação das apresentações ar�s�cas OUT/2018 NOV/2018

2.4 Registro do Evento OUT/2018 NOV/2018

2.5 Contratação de Infraestrutura OUT/2018 NOV/2018

2.6 Logís�ca OUT/2018 NOV/2018

3
Pós-produção

3.1 Elaboração da prestação de contas e relatórios OUT/2018 NOV/2018

 

8. FÍSICO / FINANCEIRO

Meta Etapa/Fase Descrição CONCEDENTE CONVENENTE

1
Pré-produção

1.1 Planejamento R$ 0,00 R$ 0,00

 

 

2

 

Produção

2.1 Contratação de Recursos Humanos R$ 42.894,00 R$ 0,00

2.2 Comunicação R$ 15.470,00 R$ 0,00

2.3 Contratação das apresentações ar�s�cas R$ 71.000,00 R$ 0,00

2.4 Registro do Evento R$ 15.144,00 R$ 0,00

2.5 Contratação de Infraestrutura R$ 42.794,00 R$ 0,00

2.6 Logís�ca R$ 12.698,00 R$ 0,00

3

Pós-produção

3.1 Elaboração da prestação de contas e relatórios R$ 0,00 R$ 0,00

 Total R$ 200.000,00

 

9. PLANO DE APLICAÇÃO

Código Especificação TOTAL

335039 Contratação de Recursos Humanos R$ 42.894,00

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf
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335039 Comunicação R$ 15.470,00

335039 Contratação das apresentações ar�s�cas R$ 71.000,00

335039 Registro do Evento R$ 15.144,00

335039 Contratação de Infraestrutura R$ 42.794,00

335039 Logís�ca R$ 12.698,00

Total R$ 200.000,00

 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META ETAPA  OUT/2018 NOV/2018

1
Pré-produção

1.1 Planejamento R$ 0,00 R$ 0,00

 

 

     2

 

Produção

2.1 Contratação de Recursos Humanos R$ 42.894,00 R$ 0,00

2.2 Comunicação R$ 15.470,00 R$ 0,00

2.3 Contratação das apresentações ar�s�cas R$ 71.000,00 R$ 0,00

2.4 Registro do Evento R$ 15.144,00 R$ 0,00

2.5 Contratação de Infraestrutura R$ 42.794,00 R$ 0,00

2.6 Logís�ca R$ 12.698,00 R$ 0,00

3
Pós-produção

3.1 Elaboração da prestação de contas e relatórios R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 200.000,00

 

11. DEMONSTRATIVO DE DESPESAS / PLANILHA GLOBAL DE RECEITAS E DESPESAS COM AS REFERÊNCIAS COM FONTES E RECURSOS

ETAPA 2 - PRODUÇÃO

META 2.1 CONTRATAÇÃO DE RH

Descrição Unidade de Medida Ocorrência QTD Valor R$ TO

Direção Geral: Profissional responsável pelo atendimento
aos patrocinadores, captação de apoios ins�tucionais e
ar�culações polí�cas. Construção e gerenciamento da
equipe contratada para o projeto. Profissional
responsável pelas diretrizes do projeto, alinhando as
demandas de todas as áreas junto com a direção de
produção. Os meses contemplados nessa fonte são
outubro, novembro e dezembro.

Semanas 9 1 R$ 1.300,00 R$

Direção de Produção: Profissional responsável pela
execução geral do projeto, fazendo o link entre todas as
áreas de coordenações e área financeira. Entre suas
funções podemos citar: criação de planos, organogramas
e documentos de modelo para u�lização da equipe,
controle de orçamento juntamente com a coordenação
adm e financeira, organização de fontes de recurso do
projeto, negociação e contratação de fornecedores,
ar�stas e equipe, reserva de locais e equipamentos do
projeto, alinhar com a coordenação de comunicação a
estratégia de divulgação do evento, acompanhamento
das entregas de cada área visando a prestação de contas
e fechamento dos resultados do evento,
acompanhamento da ações de sustentabilidade e
acessibilidade, atendimento a Secretaria de Turismo e
acompanhamento da aprovação de todos os projetos.  Os
meses contemplados nessa fonte são outubro, novembro
e dezembro.

Semanas 9 1 R$ 1.000,00 R$

Direção Ar�s�ca: desenvolvimento de conceitos para o
evento, associando este às atrações e convidados.
Analisar, aprovar, coordenar, acompanhar, controlar e
executar o roteiro das 4 etapas. Elaborar plano de

Semanas 9 1 R$ 900,00 R$
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divulgação no pós evento. Os meses contemplados nessa
fonte são outubro, novembro e dezembro.

Produção Execu�va: Profissional responsável pela
organização de todas as demandas do evento. Faz as
diversas cotações, elabora, acompanha e cobra o
cronograma de a�vidades de cada área, acompanha as
reuniões de coordenação para desenvolver as atas e dar
andamento nos encaminhamentos definidos em reunião.
Organiza as necessidades  de produção, faz o
direcionamento da desmontagem do evento.Os meses
contemplados nessa fonte são outubro, novembro e
dezembro.

Semanas 9 1 R$ 800,00 R$

Coordenação Administra�va: Profissional responsável por
coordenar todas as ro�nas administra�vas e financeiras
que darão suporte às diversas áreas do projeto. Realiza o
arrolamento e arquivo racionalizado de toda
documentação do projeto, bem como executa o Plano de
Execução Financeira, relatoriando este ambiente. É que
atualiza e organiza a planilha global do projeto
juntamente com a produção execu�va. Desenvolvimento,
aprovação e execução dos projetos das diversas fontes de
recurso do projeto. Os meses contemplados nessa fonte
são outubro, novembro e dezembro.

Semanas 9 1 R$ 766,00 R$

 SUB TOTAL R$ 42.894,00

META 2.2 - COMUNICAÇÃO

Descrição Unidade de Medida Ocorrência Quan�dade Valor R$ TO

Agência de Publicidade: Serviço de coordenação de
planejamento e execução de todos os itens relacionados à
comunicação, tais como: desenvolvimento da logomarca
e criação de iden�dade visual, contratação de equipe,
desenvolvimento de cronograma de postagens em redes
sociais, acompanhamento das perguntas do público em
nossos canais de comunicação, sugestão e cotação de
mídias off line, aprovação de logomarcas com
patrocinadores e órgãos realizadores, desenvolvimento
de peças de divulgação, briefing de conteudo e linguagem
a ser u�lizadas. Execução da assessoria de imprensa local
e nacional com entrega dos resultados, direcionamento
dos vídeos do evento e dos fotógrafos. O serviço
compreende também o monitoramento das entregas de
relatórios da área durante a pós-produção, bem como a
postagem dos resultados do projeto e das ações
posteriores.

Serviço 1 1 R$ 7.000,00 R$

Banners: Banner impresso em lona com acabamento de
ilhós. m² 1 50 R$ 36,00 R$

Livretos: Folder A4 com dobra, 20 x 15 couche com
gramatura 130G. Cotação por toamda de preço de
orçamentos

Unidade 300 1 R$ 1,40 R$

Camisetas: 250camisetas para equipe de produção e
convidados de poliester tamanho P, M e G com a
logomarca do projeto e dos apoiadores.

Unidade 250 1 R$ 25,00 R$

SUBTOTAL R$ 15.470,00

ETAPA 2.3 CONTRATAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

Descrição Unidade de Medida Ocorrência Quan�dade Valor R$ TOTAL

Thabata Lorena - apresentação na primeira sele�va e
no evento final Cachê 2,00 2 8.000,00 R$ 16.000,00

DJ Donna - apresentação na primeira sele�va e no
evento final Cachê 2,00 2 6.000,00 R$ 12.000,00

Mar�nha do Coco - apresentação na primeira sele�va
e no evento final Cachê 2,00 2 10.000,00 R$ 20.000,00

Cantor: MV Bill - apresentação ar�s�ca do desfile final Cachê 1,00 1 23.000,00 R$ 23.000,00

SUBTOTAL R$ 71.000,00

ETAPA 2.4 - REGISTRO DO EVENTO
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Descrição Unidade de Medida Ocorrência Quan�dade Valor R$

Fotógrafos: Fotógrafos profissionais para compor o
book das  modelos selecionada e registro das ações
do projeto Top Cufa.

Diária 4 2 R$ 593,00

Audiovisual: Captação imagens e edição do evento Diária 4 2 R$ 1.300,00

SUBTOTAL R$ 15.144,00

ETAPA 2.5 - CONTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Descrição Unidade de Medida Ocorrência Quan�dade Valor R$

Palco Passarela: Palco, tablado com 40cm de altura,
4,0X6,0 (banda); passarela e tablado de 8,0x2,0
(passarela) e 4,0x2,0 (terminação de passarela com
fechamento carpetado). A estrutura será utlizada na
primeira sele�va, no ensaio do evento final e no
evento final.

m² 3 30 R$ 90,00

Sonorização - Serviço de sonorização completo para
atender acima 1000 pessoas, com potência/volume
adequados ao espaço (área aberta), com mesa de
som de 24 canais, caixas acús�cas �po line array,
notebook com drive de DVD, cabeamento e
acessórios necessários ao pleno funcionamento, com
6 microfones (com e sem fio).A estrutura será
u�lizada na primeira sele�va, no ensaio do evento
final e no evento final. 

Diária 3 1 R$ 2.500,00

Box Truss: Q30 ML 2 46 R$ 37,00

Iluminação: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PALCO: 01
Consoles de iluminação sendo 1 de standby; Rack de
dimmer com 16 canais de 4000 wa�s; 16 refletores
de led de 12 wa�s; 4 elipsoidais de 36 graus; 8
lâmpadas par 64 foco; 2 ven�ladores; 12 Movings
beams; 2 refletores minibru� de 6 lâmpadas; 1
técnico e 2 auxiliares. Demais itens afins para atender
palco principal para 1000 pessoas. A estrutura será
u�lizada na primeira sele�va, no ensaio do evento
final e no evento final.

Diária 3 1 R$ 2.500,00

Telão de LED: Painel de LED (alta resolução P10)
5,0x3,0. A estrutura será u�lizada no ensaio do
evento final e no evento final.

Diária 2 3 R$ 2.715,00

SUBTOTAL R$ 42.794,00

ETAPA 2.6 - LOGÍSTICA

Descrição Unidade de Medida Ocorrência Quan�dade Valor R$

BSB GRU BSB: Passagens aéreas para as duas
vencedoras do concurso para o Workshop na Ming
Management em São Paulo e 3 pessoas da equipe
Cufa DF para acompanhar e registrar.

Trecho 2 5 R$ 560,00

GIG BSB GIG: Passagens aéreas para os ar�stas
convidados para o evento final da Funarte/DF Trecho 2 2 R$ 630,00

Hospedagem Candidatas: Duas diárias de Dois
quartos dulplos para candidantas vencedoras do
desfile final de dois acompanhante da equipe Cufa DF

Diária 2 4 R$ 270,00

Hospedagem Juri Convidado: Duas diárias de três
quartos single para os jurados convidads do evento
final do Top Cufa na Funarte

Diária 2 3 R$ 223,00

Hospedagem Ar�stas: Duas diárias de dois quartos
duplos para os ar�stas convidados do evento final Top
Cufa na Funarte

Diária 2 2 R$ 270,00

SUBTOTAL R$ 12.698,00

VALOR TOTAL GERAL R$ 200.000,00

 

Receitas R$

Emenda Parlamentar Deputada Telma Rufino R$ 200.000,00
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Despesas R$

Termo de Fomento R$ 200.000,00

Informamos que:

Meta 1 - Etapa 1.1

Meta 3 - Etapa 3.1

Não apresentam custos.

Conforme detalhado nas planilhas orçamentárias enviadas todas as receitas do projeto serão integralmente des�nadas ao custeio TOP CUFA
2018 demonstrando um bene�cio para o Estado, pois não haverá lucro algum para o  INSTITUTO ROSA DOS VENTOS DE CULTURAS POPULARES, com a
organização do evento, ocasião em que, havendo recursos excedentes, esses serão transpassados aos cofres do Distrito Federal, em sua integralidade.

Em atendimento ao Art. 18 do Decreto Nº 37.843, de 13 de Dezembro de 2016, que regulamenta a aplicação da Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
para dispor sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito
Federal, informamos que não apresentamos rubrica de encargos recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da
execução do projeto.  Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de dezembro de 2016, caso
sejam necessárias e em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de recolhimento de encargo.

No que refere-se aos itens V e VI do referido Ar�go, enfa�zamos:

V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato temporário e emissão de nota fiscal, não havendo
nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos e encargos cobrados para a empresa contratante. Por não exis�r contratação via CLT e RPA não temos
previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas.

VI – Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum �po de valor rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto.

 

11. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto á Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal,
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou
en�dade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito
Federal, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

 

Brasília,02 de Outubro de 2018.

 

Stéffanie Elisa Silva de Oliveira

 

12 .APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

 

Aprovo o presente Plano de Trabalho

 

 

Brasília,02 de Outubro de 2018.

 

Sandro Bernardo da Cunha Castello Branco

Subsecretário de Promoção e Marke�ng

Concedente
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