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RsFaré:-alas e ?ram‘ss:-as deste Projeto

Adctaremos para o desenvolvimento de todo trabalho a ser realizado no decorrer
data projeto as referéncias listadas abaixo como linha principal de
dasen\~olvimento das aooesz

- Camara do Tunsmo 4.0 tem como proposito ser um forum técnico para
discussao do tema, com a participapao do poder piiblico, do setor privado,
teroeiro setor e do académioo.

c Link: hrto-st1'\-nw.'.oov.br/mcti/pt-brlacompanhe-o-
ntcti Trarwsfomwacaodioitalfcamara-turismo-repositorio

6 GT 2 Desenvolvimento de Destinos Turisticos lnteligentes:
Objetivo de elaborar e consolidar propostas sobre o tema 'Destinos
Turisticos lnteligentes’ (DTI), incluindo aooes ligadas 6 mobilidade,
a seguranga e a melhoria dos gargalos; incentivar os instrumentos
de transforrnagao digital como meio de transfonnaoao dos destinos
em DTI com fooo na oompetitividade dos destinos turistioos
brasileiros.

an
) ))))

»-\~q- 1 -1-1... xv.‘ I-A
.a<~\n..'n Mil \I- Lawn;
u.- >---u-.-\ up _;-in
\q¢o\.a'.:~;u~\\||»>C-I-‘$6 Innlrluwu 1--‘V. w--|-\..--

inlafin'1 -N-_.‘__-‘ ---_.~|.~,-...-...._.-_
— hcur 5.-.-_---. 1---*_» on-6. own

\ n.-om.--a. nu AL; - u.
I-LM um. .\.':\|u n--tctf.
v-—_.n-— -L-I-\L n

0 Carla Brasileira para Cidades inteligentes (https:/i'www.qov.br.’mdr/pt;
pflassuntosfdesenvolvimento-regionai.='projeto-
anclus Carta Bras Cidade_s Inteliqentes Fina|.pdl): ACarta Brasileira
para Cidades lnteligentesé uma iniciativa da Secretaria Nacional de
Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do
Desenvolvimento Regional (SMDRU/MDR), em parceria com 0 Ministério
de Ciéncia_ Tecnologia e lnovagoes (MCTI) e com o Ministério das
Comunicapoes (MCom). Tem oomo Iinhas mestras identificar as cidades
inteligentes que queremos oom os seguintes pontos:

o DIVESAS E JUSTAS
o VIVAS E PARA PESSOAS



CONECTADAS E INOVADORAS
INCLUSIVAS E ACOLHEDORAS
SEGURAS, RESILIENTES E AUTORREGENERATIVAS
ECONOMICAMENTE FERTEIS

6 AMBIENTALMENTE RESPONSAVEIS
6 ARTICULADORAS DE DIFERENTES No<;oEs DE TEMPO
6 ARTICULADORAS DE DIFERENTES NOQOES DE ESPAQO
6 CONSCIENTES, ATUAM com REFLEXAO E s/lo

INDEPENDENTES NO uso DE TECNOLOGIAS
6 ATENTAS E RESPONSAVEIS com SEUS PRINCIPIOS

OOOO

o LEI N° 4.883, DE 11 DE JULHO DE 2012 - Dispoe sobre a Politica do
Turismo do Distrito Federal.

Historico do Proponente (Experiéncias na area, parcerias anteriores)

Criado em marco de 2017, por iniciativa da sociedade civil organizada, 0
Conselho de Desenvolvimento Economico - CODESE DF tem carater
proposilivoe consultivo. Seu objetivo central é participar ativamente do
planejamento economico suslentével de Brasilia e Entorno, a curto, médio e
longo prazo.

A sociedade civil organizada, reunida em camaras setoriais -formada por
técnicos vo|untarios- debatem questoes sociais e urbanas, e propoem acoes
efetivas para garantir o desenvolvimento sustentével de toda a regiao
geoeconomica, proporcionando qualidade de vida e condicoes dignas aos
cidadaos, em gestao compartilhada com o poder pijiblico.

O CODESE DF tem como caracteristica a participacao voluntaria, visao de futuro
e planejamento, suporte técnico profissional, foco no desenvolvimento
economico e social, apartidarismo e representatividade da sociedade civil
organizada.

Alinhado ao proposito do Projeto em questao #HackacityGuara — Mutirao Cidade
lnteligente, o CODESE DF realizou em novembro de 2019, o I Forum Nacional
para Cenificacao de Cidades lnteligentes que marca o despertar para uma nova
realidade, onde esteve presente a Secretaria de Estado de Turismo do DF,
Vanessa Mendonca que enfatizou “A capital federal é um destino turistico e no
momento em que 0 turista consegue acessar a nossa cidade com facilidade, com
eficiéncia e entende que somos uma cidade inteligente, ja saimos na frente”, veja
matéria completa: hflpz//codesedf.orq.br/nolicia.php_?id=152#noticia

Apoiou junto com o Espaco Multiplicidade Escritorio Colaborativo dois
“hackath0ns", maratonas de desenvolvimento de solucoes, especificos na
Faculdade Projecao do Guara, com 0 objetivo de unir a academia, a sociedade
e o Governo na busca de solugoes inovadoras para a implantacao na Cidade
Guara. Vejam links abaixo:
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Com o rasultado do Ultimo hackathon realizado tivemos uma das solugoes
lmplantadas no Poalo do Satide da Quadra 17 no Guara para distribuicao do
medicamentos e que vem sendo uiilizada até hoje.
Na Campus Party Digital 2020, tlvemoa a oportunidade do apresentar um painel
sobre as acoea que pretendemoa reallzar no Guara, conforme matéria da
agéncla Brasilia:
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v illjpst//www.agenciabrasiIla,df.gov.br/2020107/10/campus-party;
_lraz-conleudo-e-aprendizado-oniine-para-bra6ilia/

E na Edicao de 2021da Campus Party Digital apresentamos as acoes que
pretendemos reallzar através da iniciativa que também faz parte deste projeto
para lmplementagao da Carla Brasileira para Cidades Inteligentes:

v [flips://digital.campus-p_arty.org/brasllia/aqendai

flux‘ ifrl“ M-111'-4 E] 1 1 - ‘
Hacklclty Gun! implement: rccomondagbn (D 14:30 - ll-h’-‘3
plfl caru brullolra para cidades Imoligontn. Q, pUm,,Ju“ O

1 - , 1 9in-1:1 1.-'...-‘. ;I~-".",'=r - 'v_"' -1'. -1'

L" N’ W” 1' " N J0y(a||."IdIHaQl|\.I

/9



Descrigao do Projeto

Sendo um Hackaton a combinacao das palavras hack (programar/hackear) e
City imaratona) em eventos que envolvem pessoas interessadas em solucionar
problemas e desenvolver solugoes inovadoras para questoes especificas, e
neste caso usando a expressao “Hackacity" a combinacao das palavras hack
(programar/hackear) e City (Cidade), pretendemos através deste projeto
"h8CK6fll'". ressigfllficaf, transformar e realmente realizar um novo mutirao
buscando solugoes e um diagnostico para o desenvolvimento economico para o
Guara com este olhar para cidade inteligente.

Quando falamos em Mutirao neste projeto estamos falando do envolvimento da
sociedade, queremos ter a participacao efetiva da sociedade Guaraense em
todas as acoes, pois assim como eles construiram suas casas no inicio da
cidade, agora eles podem contribuir com a construcao de um diagnostico e
tambem com algumas acoes de melhoria desta cidade.
Todo 0 projeto tera com a pilar principal a Carta Brasileira para Cidades
lnteligentes dentro das agoes.

Este projeto tera 3 (trés) fases a saber:

Fase 1:

Etapa identificada através de varios dialogos realizados entre 2019 e 2020 com
a lideres da Cidade do Guara e com o apoio do historico que o Jornal do Guaré
possui foi apontada a necessidade realizacao de 8 (oito) videos.

Cabe aqui salientar que com os videos buscaremos 0 pertencimento da
sociedade ao seu patrimonio pfiblico e particular. Mostrando o historico da cidade
e seus pontos de relevancia turistica enquanto cidade.

Resultado: 8 videos de 5 minutos produzidos.

Detalharemos os temas nos objetivos especificos deste documento Plano de
Trabalho.

Fase 2:

Realizagao de 12 (doze) lives com objetivo formativo, sob o ponto de vista da
declaracao apontada pela Comunidade que elaborou a Carta Brasileira para
Cidades lnteligentes e em busca de dialogo com a sociedade Guaraense, para
ter como fio condutor da elaboracao de um diagnostico.

Resultado: Diagnostico realizado com a sociedade.

Detalharemos os temas nos objetivos especificos deste documento Plano de
Trabalho.



Fase 3:

A realizagao de um Festival HackacityGuara do Guara com 8 (oito) horas de
realizacao.

Festival Hackacity Guara - sera no sabado das 09h as 16h, havera um dia
intenso de atividades que poderao ocorrer de forma presencial e/ou virtual.

Nesta etapa apresentaremos 0 resultado dos trabalhos realizados nas Etapas 1
e 2 deste Projeto, e teremos 0 envolvimento da sociedade em pontos especificos
da cidade do Guara.

Resultadoz Festival de 08 (oito) horas de duracao.
Detalharemos nos objetivos especificos deste documento Plano de Trabalho.
Apos a realizagao de todas as etapas, acreditamos que 0 projeto
HackacityGuara podera colaborar com a diversificagao de oferta turistica e
elaboragao de politicas estruturantes para 0 Distrito Federal, podendo
apoiar a estruturagao de uma RA com destino inteligente.

Justificativa do Projeto

O Projeto HackacityGuara - Mutirao Cidade lnteligente nasceu da ideia que deu
origem ao Guara, nascido justamente de um trabalho de mutirao para a criacao
da cidade.

0 Guaré foi construido em 1967. As primeiras oitocentas residéncias foram
construidas através do sistema de mutirao pelos funcionarios da Novacap, que
nelas iriam morar em 21 de abril de 1969.
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lmagem do Jomal do Guara — Mulirao da construcao do Guara.

Sendo batizada de Guara em homenagem ao corrego que a atravessava. A
palavra vem do tupi“auaré”, que significa ”vermeIho". Olobo-guara, muito
comum no cerrado e que deu o nome ao rio, é chamado assim porter a cor
avermelhada.
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Em $etemb|'° d9_ 1969. 8 NOVHC-ap e a Secretaria de Habitaoao e lnteresse Social
(atualmente extlnta) prosseguiram com a urbanizagao do segundo trecho, o
Guafé ll (balm d° Gualé), inaugurado em 2 de margo de 1972, para abrigar
funcionarios do Governo Federal.

O Projeto #Hackacity Guara - Mutirao Cidade lnteligente acredita que pode
ressignificar a vocacao do Guara como cidade, tendo esta premissa de que ele
nasceu deste mutirao, podemos ter uma referéncia vocacional com este mesmo
conceito, e acreditamos que realizando este mutirao inovador poderemos
trazer desenvolvimento econdmico e social focados no turismo, economia
criativa e tecnologia.

Acreditamos que a tecnologia aliada ao turismo podera transformar a maneira
como trabalhar, viver e se relacionar. O Guara é uma cidade central no mapa no
Distrito Federal, tem metro e uma ciclovia maravilhosa, cartodromo, ginasio,
teatro de arena, varias pracinhas para convivio da sociedade.

Tem ainda, a Feira do Guara que é considerada pela populacao do DF como o
“Mercado Mun|c|pal", podendo se tornar referéncia em turismo.
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Mapa do Guard no Distrito Federal - em vem-iclho, localizado pralicamemc no centro.

A localizacao privilegiada do Guara, com uma das areas mais valorizadas do DF,
tendo a classe média do DF como moradores, a proximidade ao Plano Piloto no
DF e ainda alguns diferenciais importantes a serem destacados sob o ponto de
vista do potencial do Turismo e de da economia criativa:

0 Fica a 9 km do Aeroporto e a 3km da Rodoviaria lnterestadual.
0 Tendo o Park sul como polo hoteleiro importante fora do eixo do Plano

Piloto e, ainda, com a presenca de pelo menos dois shopping centers.
9 A Feira do Guara é identificada por todos no DF como 0 “mercado

municipal” de Brasilia.
e Dois museus: Disco de Vinil e do Reggae.
0 Parque Ezequias Heringer - O maior Orquidério endémico do cerrado.
0 Rota gastronomica rica com diversos restaurantes e bares.
0 Varios artistas reconhecidos da cidade e do Brasil moram nesta cidade

como integrantes da Banda Escalene, o Poeta GOG (Rapper), Maestro
Rénio Quintas, dentre outros.



K 9 Além di5l0. é uma cidade com uma infra-estrutura impar no DF. P°5$"i"d°
meiffi. Um Teal"! de Arena, Estadio proprio, Ginasio, Pracinhas em todas
as quadras, um kartodromo, dentre outros.

Objetivos do Projeto

OBJETIVO GERAI.

O Projeto HackacityGuara - Mutirao Cidade lnteligente nasceu da ideia que deu
origem ao Guaré, nascido justamente de um trabalho de mutirao para a criacéo
da cidade. Com isto o Projeto tera como missao a realizacao de um programa
de acoes para apresentar os grandes diferenciais da Cidade do Guara no DF,
realizando ainda, um diagnostico utilizando os pilares da declaragao da Carta
Brasileira para Cidades lnteligentes e, ainda, colaborar com a diversificagao
de oferha turistica e elaboragao de politicas estruturantes para 0 Distrito
Federal, podendo apoiar a estruturagao de uma RA com destino inteligente.

O Guara, uma vez estruturado e comercializado como RA turistica, seria uma
oferta complementar do destino do Plano Piloto em Brasilia.
Queremos, também, provocar a cidade para um novo objetivo vocacional
buscando desenvolvimento econfimico, emprego, renda, oportunidades de
crescimento e visibilidade.
OBJETIVOS ESPEClFlCOS

Vamos Hackear a Cidade do Guara através de um mutirao de cidade inteligente
e criativa dando visibilidade ao Guara como uma RA de polo turistico integrada
ao Plano Piloto. Tendo como fases e produtos:

Fase 1: Producéo de 08 Unidades de video de 5 minutos, com 0 seguinte
contefldo:

1. Video da historia do Guara do nascimento até os dias atuais.
2. Video de contextualizacao da cidade do Guara como area turistica

mostrando restaurantes e pontos turisticos gerais da cidade;
3. Park sul como polo hoteleiro importante fora do eixo do Plano

Piloto;
4. Feira do Guara - identificar como o “mercado municipal” do DF;
5. Rota gastronomica do Guara, identificado os pontos através da

historia contextualizada no Jornal do Guara e que sera refletida no
video;

6. Projetos culturais do Guara e espacos fisicos;
7. Museus: Disco de Vinil e do Reggae;
8. Parque Ezequias Heringer o maior Orquidario endémico do

cerrado.
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Cabe aqui salientar que com os videos buscaremos o pertencimento da
sociedade 3° $9" Patllmfinlfl Pilblico e particular. Mostrando 0 historico da cidade
e seus pontos de relevancia turistica enquanto cidade.
Produto: 8 videos de 5 minutos produzidos,

Fase 2: Ciclo Formativo 2021 - Lives

Realizacao de 12 (doze) lives com objetivo formativo, sob 0 ponto de vista da
declaraoao apontada pela Comunidade que elaborou a Carta Brasileira para
Cidades lnteligentes e em busca de dialogo com a sociedade Guaraense, e ter
como fio condutor para elaboragao de um diagnostico para a Cidade do Guaré.

o Live 1: Cidade lnteligente, é gente! (Diversas e Justas)
0 Live 2: lntergeracionalidade presente (Vivas e para as Pessoas)

Live 3: Conhecimento local e global (Conectadas e inovadoras)
Live 4: Esse é o caminho para todas as pessoas? llnclusivas e
Acolhedoras)

o Live 5: Seguras, Resillentes e Autorregenerativas
0 Live 6: Ser sustentavel nao é ser bonzinho, é ser sabido!

(Economicamente Férteis)
6 Live 7: Essencial, comer e prazer (Ambientalmente

Responsavel)
0 Live 8: Articuladoras de diferentes noeoes de tempo
o Live 9: As nossas dinamicas estao indo para um futuro

sustentavel? (Articuladoras de diferentes nocoes de espapo)
0 Live 10: Diélogos saudaveis em rede (Conscientes e que atuam

com reflexao)
0 Live 11: Potencializando as inteligéncias locais (Atentas e

Responsaveis com seus principios)
o Live 12: Qual é a cidade que queremos?

O0

A construgao do texto da Carta Brasileira para Cidades lnteligentes foi realizada
no émbito do projeto de cooperacao Brasil Alemanha para Apoio a Agenda
Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentavel no Brasil (ANDUS). Os
iniciadores e coordenadores do processo sao o Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR), o Ministério de Ciéncia, Tecnologia e lnovagoes (MCTI), o
Ministério das Comunicagoes (MC) e a agéncia alema GlZ.

Link da versao atualizada da Carta Brasileira para Cidades lnteligentes:

http://www.andusbrasil.org.briacewo/publicacoes/55-carta-brasileira-cidades-
lnteligentes

Produtos:

o Canal do Youtube do Projeto HackacityGuara com os videos da 1‘. Fase
disponibilizado.

0 Canal do youtube com as lives realizadas.



0 Dlagnostlco realizado com a sociedade.

Fnso 3: ENCONTRO HackacityGuara com B (oito) horas de realizagao.
0 Encontro HackacityGuara - sera no sabado das 09h as 17h, havera um dia
lntenso do atlvldades que poderao ocorrer de forma presencial e/ou virtual.

Faremos as acoes presenclais nos locals para, mas devido a pandemia, vamos
publlcar tudo do forma onllne e no youtube para aumentar a capilaridade de
acesso as lnformacoes e as atlvidades. Respeitaremos todas as necessidades
sanltarlas que forem necessaries para a realizacao das acoes.

Nesta etapa apresentaremos o resultado dos trabalhos realizados nas Etapas 1
e 2 deste Projeto, e teremos o envolvimento da sociedade em pontos especificos
da cidade do Guara participando do varias acoes de forma a motivar a sociedade
Guaraense em abragar o projeto e tomar como consciéncia as recomendacoes
da Carta Brasileira para Cidades lnteligentes desta forma ja iniciando a
lmplementacao de esforgo para se obter uma RA com destino lnteligente no
Distrito Federal.
Produtos:

v Encontro HackacityGuara de 08 (oito) horas de duracao.
o 10 painéis:

1. Cidades lnteligentes - 0 que motivou o projeto.
Participantes:
- Luciane Quintana: Administradora do Guara
- Leonardo Avila: Presidente do Codese DF
- Rénio Quintas: Presidente do Conselho de Cultura do
Guara
- Crlstiane Pereira: ldealizadora do Projeto
- Vanessa Chaves de Mendonga: Secretaria de Estado do
Turismo do DF
- Leandro Grass: Deputado Distrital
- Giordano Garcia: Thais lmobiliaria (representando a
sociedade civil).

2. Gastronomla como poder turistica.
Participantes:
- Vinlcius Santana Rossignoliz Morador do Guara e
Vencedor do prémlo de personaiidade do ano do DF em
2020; pesquisador na area de neuromarketing e
gastronomia brasileira; Especialisia em sabores e receitas
do cerrado; Apresentador do programa Sabores; Colunista
de gastronomia no portal Visite Brasilia; ex-participante da
edicao 2018 do programa Masterchef; Professor da UNAF -
universidade da Agricultura familiar e turismo; Diretor de
food tech da Brasil Startups.
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- Cristiano Jales: Morador do Guara e Presidente da
Assoclacao Comercial da Feira do Guara.
- Jael Antonio da Silva, Presidente do Sindhobar.
- Sera convidado um dono de sanduicheria BOMBA que é
reconhecido como produto do Guara.
Moda - énfase no Polo de Modas do Guara.
Participantes:
- Bernardet Martins: Presidente da BPW Brasilia e Lider da
Camara de Vestuario e Moda do CODESE DF.
- Mabel de Bonis: Gestora da Fashion Campus e consultora
de moda.
- Gisele: Diretora da Escola Técnica do Guara onde existe
um laboratorio de moda no Guara.
- Sera convidado um dono de estabelecimento sediado no
Polo de Modas do Guara.

Meio ambiente e Sustentabilidade
Participantes:
- Dai Ribeiro: Presidente do lnstituto Arapoti com sede no
Guara e responsavel pela Horta Comunitaria do Guara.
- Simone Vaz Holanda: Responsavel pelo projeto é Tempo
de Plantar Guara.
- Glacy: Presidente da Associacao dos Moradores do Lucio
Costa do Guara que realizou um trabalho com alunos do
IESB para melhoria das quadras.
- Bruno Avila: Arquiteto da Terracap e representante Rede
Brasileira de Urbanismo Colaborativo.

Diversidade - Projeto Gloria.
Participantes:
- Cristina Castro: Professora da UnB e ldealizadora do
Projeto Gloria que é uma plataforma de inteligéncia artificial
voltada para o combate a violéncia contra a mulher.
- Dra. Ludmila Lopes: Procuradora do Ministério Publico do
Trabalho do DF responsavel pela elaboracao do Pacto da
lgualdade Racial.
- Dr. Fabio Esteves: Juiz de Direito do Tribunal de Justica do
DF e Presidente da Escola de Magistratura do DF e atua na
pauta da diversidade.
- Representante do Conselho de Seguranca do Guara.

Empreendedorismo Social e Economia Criativa
Participantes:
- Caetana Franarin: Turismologa de formacao e especialista
em Gestao e Marketing do Turismo e em Desenvolvimento
Sustentavel e Direito Ambiental pela Universidade de
Brasilia. Coordenou a elaboracao do Plano de Turismo
Criativo da cidade de Brasilia.
- Décio Coutinho: Mestre em gestao do patrimonio cultural,
colunista de Economia Criativa da Radio BandNews,



representante do Brasil a convite do Governo do Abu Dhabl
- Emlraclos Arabes Unidos, participou do Culture Summit
Abu Dhabl 2019.
- Daniel Toys: Morador do Guara formado em publicidade e
progaiganda. la aluou como design grafico e trabalha com
gra tt.
- Gog: Morador do Guara, cantor e mdsico.
- Jullmar dos Santos: Gerente de Cultura do Guara.

Tecnologia e Games como soluqao para resgate do
Jovem ao empreendedorismo e trabalho.
Participantes:
- Hugo Giallanza: Presidente da Brasil Startups, associacao
que congrega as startups de Brasilia.
- Alberto: Diretor Executivo da BRING, associaoao de
Brasilia que congrega as empresas que desenvolvem
games.
- David Leonardo Teixeira: Presidente da FEED, Federaoao
dos Jogadores de jogos eletronicos de Brasilia.
- Thiago Oliveira: Morador do Guara, Médico e dono da
startup ARVORAH.
- Wanderson: Morador do Guara e Professor de tecnologia
da Faculdade Projecao do Guara.

O impacto da mobilidade numa cidade.
Participantes:
- Renata Florentino: Diretora de Estudos Urbanos e
representante da Rodas da Paz
- Vicente Araujo de Araujo: representante da Secretaria de
Mobilidade do DF.
- Graco Santos: Diretora da Camelo bike tour, Arquiteto,
Especialista em gestao de negocios em turismo, direito
urbanistico e regulacao ambiental.
- Joel: Morador do Guara, radialista e responsavel pelo
programa de radio comunitaria - Guara Vivo.
- Pedro Henrique da Silva, especialista em Transportes e
Mobilidade Urbana e sou morador do Guara e possui um
startup sobre o tema.

Esportes no Guara como resgate da sociedade para
viver e colaborar.
Participantes:
- Junior: Escola de futebol Bom de Bola
- Representante do grupo de Jogadores de Queimada do
Guara.
- Representante do grupo Esporte nas quadras.

10 0 patrimonio pdbllco da cidade do Guara.
Participantes:



- Luciano Ouintana: Adrrrinistradora do Guara.
- Alcyr Jdnior: Morador do Guara e Proprietario do Jcrnal r‘/J
Guara.
. Evorardo do /\Quiar: Morador do Guara, rncbilzadcr social.
autor do livro Rs-des Sociais Locals, conauhtor da FIGCEUZ.
' HUG? Garcia: Thais lmobiliaria.
-Cg/[€5|I1£8§ELgrr:1gh1: Carnara de das»:-.n'rot1irnento uma no do

6 05 Palcstras

I Como nasceu 0 Projeto Hacl<acityGuara - Mutirao Cidade
lnteligente

r Palestrante: Cristiane Pereira e Leonardo Avila
Presidente do CODESE DF.

I A Carta Brasileira para Cidades lnteligentes
r Palestrante: Ana Paula Bruno — Analista de

lniraestrutura do Ministério do Desenvotrimento
Regional.

I O projeto Camara do Turismo 4.0
'r Palestrante: Carlos Frees — \/"ice Presidente do

lnstituto Rede Brasileira para Cidades lnteligentes,
Sustentaveis e Criativas.

I Plano para Cidades lnteligentes do Distrito Federal
>- Palestrante: Luciano Cunha - Subsecretario de

tecnologias para Cidades lnteligentes.
I Apresentacao do Diagnostico desenvolvido pelo trabalho

realizado durante o projeto HackacityGuara.
'1 Palestrante: Equipe do Projeto.

6 02 videos de até 5 minutos:
1. Resume do Encontro HackacityGuara.
2. Apresentacao do resultado do projeto com as 03 (trés) fases.

lli rm IIAMI ~10 ii/is MOI s:

As allvldados serao dedicadas a integrar a comunidade formada por estudantes
o moradoros do Guara, com uma programacao que promova formacao. ofereoa
lniormoqoos dlierencladas, desperte a consciéncia critica e envolva os
ospociadoros no grands esioroo do posicionamento da cidade do Guara como
hub do crlacao o lnovaqao, oferecendo uma experiéncia rica, convergindo os

rasileira ara Cidades lnteligentes e da Camara 4 0 doconcollos do Carta B p _ n _ _ _ _ - _
Turismo GT 2 - Desllnos Turlsticos lnteligentes (DTI), incluindo acoes ligadas a
mobilidade 6 seguranqa e a melhoria dos 9-N93108: incentivar 05 i"$lfUm8"l°5
do lrunslorrnacao digital como meio de transformaeao dos destinos.

K’



Parceiros ja estabelecidos da comunidade-

—--.-.-z’--1

Q l‘ “in,

Espaco Multiplicidade —
apoiador e idealizador do
Projeto.
Jomal do Guara
Radio Comunitaria do
Guara
Associacao da Feira do
Guara
Coletivo de mulheres do
Guara - Mulherau
Uniao Brasileira dc
Mulheres (UBM-DF)
Geréncia dc Cultura do
Guara
Escola Técnica do Guara
Moradores do Lucio Costa
Associacao Comercial do
Guara
Thais Imobiliaria
Escola de firtebol Bom do
Bola
Faculdade Projecao

Moradores e agentes
culturais — Luciano, Lucas
Rafael, GOG, Marcos,
Edvaldo, Debora, Jorge,
Everardo, Helio Gazu,
Paulo Poeta, dentro outros.

Serao ainda estabelecidas parcerias com os SESI DF, SESC DF, Sebrae DF,
Condominios Residenciais do Guara, Re9i0fl8| de Efl$ifl0 d0 Gllafé.
Administragao da Cidade, Faculdades existentes na cidade, Comércio.

1“. Fase: 20 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021.

0 Producao de 08 (oito) videos de 5 (cinco) minutos. _ _
1. Video da historia do Guara do nascimento até os dias atuais.
2. Video de contextualizacao da cidade do Guara como area turistica

mostrando restaurantes e pontos turisticos gerais da cidade;
3. Park sul como polo hoteleiro importante fora do eixo do Plano

Piloto;
4. Feira do Guara — identificar como o “mercado municipal" do DF;
5. Rota gastrondmica do Guara;



$- E’/|T°le'l0$_ culturais do Guara e espacos fisicos;
. useus. Disco de Vinil e do Reggae;

3- Parque Elequias Heringer o maior Orquidario endémico do
cerrado.

Cabe aqui salientar que com os videos buscaremos o pertencimento da
sociedade ao seu patrimonio publico e particular. Mostrando o historico da cidade
e seus pontos de relevancia turistica enquanto cidade.
Utilizaremos recursos de fotos e videos antigos resgatados dos parceiros e da
sociedade do Guara que sera envolvida no projeto, além de realizacao de
entrevistas atuais e gravacoes nos ambientes nos dias atuais.

2°. Fase: 20 de setembro de 2021 a 10 de novembro de 2021.

Ciclo Formativo 2021 - Lives
segundas e quartas-feiras, as 19 horas.
Duragao: Minimo, 1h - Maximo, 1 h30

-I

PROGRAMAQAO

Live 1: Cidade lnteligente, é gente! (Diversas e Justas)
Palestrante: Andre Gomyde
Presidente do lnstituto Rede Brasileira de Cidades lnteligentes,
Sustentaveis, Criativas e Humanas - https:Iiwww.ibrachics.orq.bri

Live 2: lntergeracionalidade presente (Vivas e para as Pessoas)
Palestrante: Ana Paula Bruno - Analista de lnfraestrutura do Ministério do
Desenvolvimento Regional e responsavel pelo projeto da Carta Brasileira
para Cidades lnteligentes.

Live 3: Conhecimento local e glocal (Conectadas e inovadoras)
Palestrante: Carlos Frees - Vice Presidente do lnstituto Rede Brasileira de
Cidades lnteligentes, Sustentaveis, Criativas e Humanas -
https:IIwww.ibrachics.org.brl

Live 4: Esse é o caminho para todas as pessoas? (lnclusivas e Acolhedoras)
Palestrante: Profa. Sandra - Diretora Centro Ensino Especial (CEPAG)

Live 5: Seguras, Resillentes e Autorregenerativas
Palestrante: Mauricio Bouskela - Especialista Senior da Divisao de
Habitagao e Desenvolvimento Urbano no BID

Live 6: Ser sustentavel nao é ser bonzinho, é ser sabido! (Economicamente
Férteis)



Palestrante: Expedite Veloso - Economista, foi Diretor de Operagoes da BB
Tecnologia e Services e Diretor Presidente do Fundo de Pensao Banco do
Brasil Previdéncia, morador do Guara.

Live 7: Essencial, comer e prazer (Ambientalmente Responsavel)
Palestrante: Luiz Paulo de Oliveira e Silva - Especialista em Politicas
Pdblicas e estudioso sobre Economia Circular.

Live 8: Articuladoras de diferentes nocoes de tempo
Palestrante: Prof. Manoel Cardoso professor especialista da UNB.

Live 9: As nossas dinamicas estao indo para um futuro sustentavel?
(Articuladoras de diferentes nogoes de espaco)
Palestrante: Gilberto Lima - Presidente do lnstituto llluminante,
Futurologista e articulista do Correio Braziliense.

Live 10: Dialogos saudaveis em rede (Conscientes e que atuam com reflexao)
Palestrante: Everardo de Aguiar — Autor do livro Redes Sociais Locais

Live 11: Potencializando as inteligéncias locais (Atentas e Responsaveis com
seus principios)
Palestrante: Luciano Cunha - Subsecretario de Tecnologias para Cidade
lnteligente da SECTI DF

Live 12: Qual é a cidade que queremos?
Palestrante: Jorge Garcia — Gestor pdblico do Ministério do Turismo e
Economia Criativa e membro da comissao de elaboragao da Carta
Brasileira para Cidades lnteligentes, além de morador do Guara.

Mutirao online
lntervencao popular e cultural — a Cultura de uma cidade.
Coordenacao: Conselho de Cultura do Guara -
https://www.facebook.com/conselhodeculturaquara

Organizagao para as lives

integrantes:

v Mobilizador - Responsavel por definir perfil, palestrantes, elaborar 0
convite, acessar os palestrantes e garantir a presenca.

- Palestrante Tecnico - Convidado para apresentar tecnicamente o tema
0 Palestrante Comunitario - Convidado para apresentar socialmente o tema

(vamos fazer a identificacao apos estudo a ser realizado com a
elaboracao dos videos da fase 1).



" Medlad°_l " Apleseflial H live. os palestrantes, intermediar o debate,
levantar ideias, descontrair etc.

' Facimadm“ Olgaflllflr as perguntas, o tempo, apoiar os palestrantes na
Plataffllma. dar suporte ao mediador e realizar os registros de ideias
chaves, recorrentes etc.

Atividades do Mediador:

- Boas-vindas: Acolher, assegurar que todos sabem o que vai acontecer,
realizar combinados como 0 tempo de fala etc.

0 3 minutos: Apresentagao pessoal do mediador e boas-vindas
0 4 minutos: Apresentacao geral do tema e questoes orientativas
0 1 minuto: Apresentacao do palestrante 1
0 15 minutos: Apresentacao 1
o 1 minuto: Agradecimento ao palestrante 1 e apresentacao do palestrante

2
0 15 minutos: Apresentacao 2
0 Tempo para debate: 20 - 30 minutos, com ate 2 minutos para pergunta e

3 para resposta.
v Observacao: Se nao tiver pergunta faz-se necessario o mediador

provocar relatos sobre o tema da live.

- Aquecimento: Descontrair, provocar, levantar ideias iniciais com base nas
questoes orientativas abaixo:

v O mundo mora no local!
0 Escutar 0 local.
0 O local é uma eterna transicao.
o O mais importante é a interacao social local.

- Mediacao: Lancar perguntas norteadoras, facilitar participacao, manter o foco

- Encerramento: Agradecer e divulgar a proxima live e os palestrantes

DEVOLUTIVA durante as lives:

v Organizar agradecimento aos palestrantes, apoiadores e comunidade.
o Organizar e divulgar relatorio com as principals experiéncias, ideias e

proximos passos com o grupo de participantes e através das redes
sociais do Projeto HackacityGuara.

3‘. Fase: 01 de novembro de 2021 a 31 de novembro de 2021

Encontro HackacityGuara: Vamos "hackear': a cidade do Guara com atividades
espaihadas em todos os cantos: de auditorios, bares, restaurantes, escolas,

. . 



Eirggggoz figtrfniilélcgésttglsliflflsdde forma presencial e/ou virtual. Tendo os
escolher que tipo de conheci:1. tuiilante a sua vivencia neste dia, podendo
dando visibilidade _d en 0 informacao querrrecebler ou ter acesso,

para a Cl ade do Guara como uma cidade inovadora.

Mapa do Guara:
i£0616 Reserva e

loam _ Parque do
"""‘ -- _ Guara
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Este sera um evento realizado sob a Gestao do CODESE DF e em parceria com
o e a Rede Brasileira de Cidades lnteligentes e Humanas:

Ill CODESE/DF_ . __._r,‘.{: or crusts
‘ ‘ ;; ' 1':;»"..» rmurcasrts

s HUMAN-A-S
Flealigio Apoio

Faremos as acoes presenciais nos locals, mas devido a pandemia, vamos
publicar tudo de forma online e no youtube para aumentar a capilaridade de
acesso as informacoes e as atlvidades. Respeitaremos todas as necessidades
sanitarias que forem necessaries para a realizacao das acoes.

Nesta etapa apresentaremos o resultado dos trabalhos realizados nas Etapas 1
e 2 deste Projeto, e teremos o envolvimento da sociedade em pontos especificos
da cidade do Guara participando de varias acoes de forma a motivar a sociedade
Guaraense em abracar 0 projeto e tomar como consciéncia as recomendacoes
da Carta Brasileira para Cidades lnteligentes desta forma ja iniciando a
implementacao de esforco para se obter uma RA com destino lnteligente no
Distrito Federal.



Horarlo Local de PalneliPalestra if
reallzagao Participantes dos painéis

ou palestrantes
PAINEL

Auditorio da Abenura do
Administracao Encontro: Cidades
do Guara ou lnteligentes - O
Auditorio da que moflvou 0

Escola projeto
Técnica do HackacityGuara

Guara Mutirao Cidade
lnteligente

Participantes:
- Cristiane Pereira:
ldealizadora do Projeto
- Giordano Garcia: Thais
lmobiliaria (representando a
sociedade civil)
- Leandro Grass: Deputado
Distrital
- Leonardo Avila: Presidente
do Codese DF.
- Luciane Quintana:
Administradora do Guara.
- Rénio Quintas: Presidente
do Conselho de Cultura do
Guara
- Vanessa Chaves de
Mendonca: Secretaria de
Estado do Turismo do DF.

Restaurants PALESTRA
Traira QE 36

Plano para Cidades
lnteligentes do
Distrito Federal

Palestrante: Luciano Cunha
- Subsecretario de
tecnologias para Cidades
lnteligentes

técnica do
Escola PAINEL

Guara

Guara

Moda — énfase no
Polo de Modas do

Participantes:
- Bernardet Martins:
Presidente da BPW Brasilia
e Lider da Camara de
Vestuario e Moda do
CODESE DF.
- Mabel de Bonis: Gestora
da Fashion Campus e
consultora de moda.
- Gisele: Diretora da Escola
Técnica do Guara onde
existe um laboratorio de
moda no Guara.
- Sera convidado um dono
de estabelecimento sediado
no Polo de Modas do Guara.

Rogacionista
Colégio PALESTRA

lnteligentes

A Carta Brasileira
para Cidades

Palestrante: Ana Paula
Bruno - Analista de
lnfraestrutura do Ministério
do Desenvolvimento
Regional. 7 _



Manha GastronomicoC°l'"Plexo PAINEL
na QE 30

Gastronomia como
poder turistlco

Participantes:
- Vinicius Santana
Rossignoli: Morador do
Guara e Vencedor do
prémio de personalidade do
ano do DF em 2020;
pesquisador na area de
neuromarketing e
gastronomia brasileira;
Especialista em sabores e
receitas do cerrado;
Apresentador do programa
Sabores; Colunista de
gastronomia no portal Visite
Brasilia; ex-participante da
edicao 2018 do programa
Masterchef; Professor da
UNAF - universidade da
Agricultura familiar e
turismo; Diretor de food tech
da Brasil Startups.
- Cristiano Jales: Morador
do Guara e Presidente da
Associacao Comercial da
Feira do Guara.
- Jael Antonio da
Silva, Presidente do
Sindhobar.
- Sera convidado um dono
de sanduicheria BOMBA
que é reconhecido como
produto do Guara.

do Guara QE
38 Meio ambiente e

Sustentabilidade

Hora PAINEL
comunitaria

Participantes:
- Dal Ribeiro: Presidente do
Instituto Arapoti com sede
no Guara e responsavel
pela Horta Comunitaria do
Guara.
- Simone Vaz Holanda:
Responsavel pelo projeto é
Tempo de Plantar Guara.
- Glacy: Presidente da
Associacao dos Moradores
do Lucio Costa do Guara
que realizou um trabalho
com alunos do IESB para
melhoria das quadras.
- Bruno Avila: Arquiteto da
Terracap e representante



Rede Brasileira de _
Urbanismo Colaborativo.

Feira do
Guara

PAINEL

Empreendedorismo
Social e Economia

Criativa

Participantes:
- Caetana Franarin:
Turismologa de formacao e
especialista em Gestao e
Marketing do Turismo e em
Desenvolvimento
Sustentavel e Direito
Ambiental pela
Universidade de
Brasilia. Coordenou a
elaboracao do Plano de
Turismo Criativo da cidade
de Brasilia.
- Décio Coutinho: Mestre em
gestao do patrimonio
cultural, colunista de
Economia Criativa da Radio
BandNews, representante
do Brasil a convite do
Governo de Abu Dhabi -
Emirados Arabes Unidos,
participou do Culture
Summit Abu Dhabi 2019.
- Daniel Toys: Morador do
Guara formado em
publicidade e propaganda,
ja atuou como design
grafico e trabalha com
grafitti.
- Gog: Morador do Guara,
cantor e mosico.
- Julimar dos Santos:
Gerente de Cultura do
Guara

Ed.
Olympique
praca de

alimentacao

PALESTRA

O projeto Camara
do Turismo 4.0

Palestrante: Carlos Frees -
Vice Presidente do lnstituto
Rede Brasileira para
Cidades lnteligentes.
Sustentaveis e Criativas

Faculdade
Projecao do

Guara

PAINEL

Tecnologia e
Games como
solucao para

resgate do jovem
ao

Participantes:
- Hugo Giallanza:
Presidente da Brasil
Starlups, associacao que
congrega as startups de
Brasilia.
- Alberto: Diretor Executivo
da BRING, associacao de
Brasilia que congrega as



emweendedorismo
B trabalho errplesas que desenvohrem

games.
- David Leonard-o Teixeira:
Presidente da FEED,
Federagao dos Jogadores
de jogos eletronioos de
Brasflia.
- Thiago Oliveiaz Morador
do Guara, Médioo e dono da
startup ARVORAH-
- Wanderson: Morador do
Guara e Professor de
tecnologia da Facuiclade
Projecao do Guara

h A Administrafio PA|NE|_
do Guara

Diversidade —
Projeto Gloria

Participantes:
- Cristina Castro: Professora
da UnB e ideafdora do
Projeto Gloria que é uma
plataforma de inteligéncia
artificial voltada para o
combateavioléncia oonhaa
mulher.
- Dra. Ludmila Lopes:
Procuradora do Ministério
Pribfroo do Trabalho do DF
responsavel pela
elaboracao do Pacto da
lgualdade Racial-
- Dr. Fabio Esteves: Juiz de
Direito do Tribunal de
Justica do DF e Presidente
da Escola de Magislratura
do DF e atua na pauta da
diversidade.
- Representante do
Conselho de Seguranca do
Guara

16h Metro da QE
24

PALESTRA

Como nasceu 0
Projeto

HackacityGuara

Palestrante: Cristiane
Pereira idealizadora do
Projeto e Leonardo Avila
Presidente do CODESE
DF.

16h Urbanos
Observatorio

na QE 13

PAINEL

O impacto da
mobilidade numa

cidade

Participantes:
- Renata Florentino: Diretora
de Estudos Urbanos e
representante da Rodas da
Paz
- Wcente Aradjo de Arairjo:
representante da Secretaria
de Mobilidade do DF.



- Graco Santos: Diretora da
Camelo bike tour, Arquiteto,
Especialista em gestao de
negocios em turismo, direito
urbanistico e regulacao
ambiental.
- Joel: Morador do Guara,
radialista e responsavel pelo
programa de radio
comunitaria - Guara Vivo.
- Pedro Henrique da Silva,
especialista em
Transportes e Mobilidade
Urbana, morador do Guara
e possui um startup sobre o
tema. g

CAVE PAIN EL

Esportes no Guara
como resgate da
sociedade para

viver e colaborar

Participantes:
- Jdnior: Escola de futebol
Bom de Bola
- Representante do grupo
de Jogadores de Queimada
do Guara.
- Representante do grupo
Esporte nas quadras

Teatro de
Arena - C

de Cultu
383
ra

PAINEL

O patrimonio
pfiblico da cidade

do Guara

Participantes:
- Luciane Quintana:
Administradora do Guara.
- Alcyr Jrlrniorz Morador do
Guara e Proprietario do
Jornal do Guara.
- Everardo de Aguiar:
Morador do Guara,
mobilizador social, autor do
livro Redes Socials Locais,
consultor da FIOCRUZ.
- Hugo Garcia: Thais
lmobiliaria.
- lvelise Longhi: Camara de
desenvolvimento urbano do
CODESE DF

Espaco
Multiplicidaclel
Hamburgu
Sr. Gadel

na QE 1

eria
ha
9

PALESTRA

Encerramento:
Apresentacao do

Diagnostico
desenvolvido pelo
trabalho realizado
durante o projeto
HackacityGuara

Palestrante: Equipe do
Projeto.



Utilizoremos o5 °5P"§0$ isicodivui a "' - I S "pews Para dQ goo dos locals duronteopm. esenvoiver a agig e mmbém ainda,Projeto Hack‘: _ I _ ]8l‘0. E tudo serd gravadqtygum. d 0 para transmissfio via youtube do" 9'"d0 0 Pandemic: do COVID 19.

Osrarrvosl M51115;

1 Aliar informa ao e '- en - - -cidade melhor cgm f gfljamento em nomc da conscientrzacao por uma
oco no desenvolvimento do Turismo.

é‘ Olérecer Pmgramalifio do grande qualidadc, inédita na cidade do
uara, com entrada fi-anca.

3. Motivar o turismo na Cidade Guara alinhado a roteiros li ados ao
. 8Plano Piloto como gastronomia, cultura e equipamentos priblicos, por

exemplo.

4. incentivar a economia sustentavel através da live a ser realizada na 2*‘.
Fase e dc palestras sobre economia circular.

5. Informar sobre os principios da sustentabilidadc.

6. Oferecer palestras sobre alimentacao c cultura local com especialistas,
com entrada fi"anca.

7. Aproximar os consumidorcs da cidade ao comércio local através dos
videos.

8. Utilizar o conhecimento como espaco para a reflexao e 0 debate dc
temas relevantes para os dias atuais como a importancia do turismo para
o desenvolvimento local.

9. Envolver alunos de varias instituicoes dc ensino de Brasilia c
principalmente do Guara nas atividades de formacao.

10. Prioridade na contratacao dc todo servico a ser prestado por pessoas
e emprcsas do Guara.

A partir dos objetivos acima, cstabelcce as seguintes metas quantificavcis:

1. Formalizacao dc acordos com as instituicoes parceiras.

2. Producao dc material de divulgacao.

3. Producao das pecas graficas.



4- Contratacao de e 'u n

todos Sendo momdmlslgg gzEr:‘“ll8a¢50 do evento em redes sociais

5 Contrata "- qao dc empress de - - . .Sendo moradores do Guard assessorra dc rmprensa e clipping todos

6. CQntI':t 5 I
Guam‘ Q a9 0 dc equlpc P31‘£1 trabalhar na producao todos moradores do

7' N“m_er° dez Parlicipanies dc cada iniciativa dc encontro virtual e
presencial realizado.

3- Nomero de visitantes ao Guara durante as acoes do Encontro
HackacityGuara.

9. Nfunero de palestrantes c oficineiros.

10. Contratacao de equipamcntos necessarios para realizacao das
atividades.

1 1. Nfrmero de locais dentro do cidade que receberao as iniciativas.

PUBLICO ALVO BENEFICIADOI

A programacao do #HackacityGuara atraira poblico diversificado. Dentre os
espectadores estao realizadores, estudantes universitarios, alunos de escolas
piiblicas, moradores do Guara, representantes do Governo e publico em geral
do DF.

A atividade recebe o apoio e conta com a presenca de representantes de
entidades e organizacoes que pensam sobre cidade criativa e inteligente. além
de especialistas em turismo. Também atrai jornalistas. Além do priblico
espontaneo, contara ainda com plateias formadas por estudantes das
faculdades e escolas parceiras do projeto, além de publico frequentador dos
ambientes, que acolherao as atividades e toda a mobilizacao que sera realizada
utilizando as redes sociais e 0 youtube.

Empresarios locais mobilizando também representantes de todo 0 trade turistico,
de senricos associados ao turismo gastronomico na capital do pals. Ainda,
reunira representantes governamentais locais, como das Secretarias Turismo,
Esporte e Lazer, parlamentares e representantes de Embaixadas.



CQNTRAPARTIDA9

[X1 NAO SE APUCA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600 000 00Porém ' ' ). apresentamos abaixo al
1.

2.

3.

4.

lnsergé d Qllmes contrapartidas a serem oferecidas:
0 as loprojeto, deVend%°l2g:;:aas; dia SETUR, nas pecas de comunicaeao do

apmvad _ 9 erramente o material ser disponibilizado e
° 9| . _Marketing ga gE§'|_qL§|g3/gFda SUPROM I Subsecretarra de Promoeao e

Tod -diregnilzgaggamacao com legenda. O ato de legendar videos impacta
aumentar Os deficientes auditivos, e este service tem a fungao de

consrderavelmente 0 acesso e 0 alcance da programacao;
Mengao ao APOIO da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal
em Vldefls. Degas on-line e fisicas;
Repasse do diagnostico da regiao com a SETURIDF.

CRONOGRAMA Exlzcurrvoz

Fase , A950 Inicio Término
1°.
Fase

Live de abertura oficial do projeto 20/09/2021 l 15/19/2021
com a presenca dc autoridadcs
sendo realizada em modo virtual.
Criacao de conteirdo de audio
visual - videos (08 unidades de 5
minutos).

2”.
Fase

Lives para desenvolvimento do 20/09/2021 10/l 1/2021
Diagnostico.

3”.
Fase

01/ll/2021 31/ll/20210 Encontro HackacityGuara.
Finalizacao das atividades do
Projeto.



CRONOGRAMA DE
L DESEMBOLSO;

Fase
01 I. Especiflcagaorve de langamento e 08O

Fase 1 sobre a cidade. Videos de 5 minutos Data iniciofi Valor

20/09/2021 R$ 54.855,74
° 01 Canal or ” . 9Videos prgd:'z:1:;%s¥:1l-;afr;l;e;cgWGuara iancado, com

‘ I 12|ives com convidado
Fase 2 ~ a tr uara e dralogando sobre temas voltad

a"sf°'ma9ao do Guara como cidade intel' en

da cidade G _ 8 e mostrando a gastronomia
os

de acordo com os nt ' '9 .te._ po osl td C‘ para Cmades lnteligentes-IS a os na arta Brasrle ll'3

20/09/2021 ‘ RS 33.605,60

Fase 3 6
I Encontro HACKAC|TYGua|-3

02 videos de 5 minutos sobre 0 projeto. *o1r11/2021 ‘ R$ 91.61144

Valor totall Rs 17s.s7s,1s‘

FASE 1- DETALHAMENTO E vnron FINAL DA use

Item Unidade Ocorré
ncis

Qtd
ade

Valor
Uniti rio

Valor Total

1.1 Assessoria de lmprensa Service 02 Ol RS 23135.00 RS 5.470,00
1.3 Camisetas personalizada,

manga curta em algodao
Unidade 01 50 RS 25,90 RS l.295,00

1.4
A3.
Cartaz — couché brilho, 250G, Unidade 0] 300 RS 1,66 RS 498,00

1.5 Designer Grafico Més 01 01 RS 2.632,74 RS 2.632,74
1.8 Registro Videografico (inclui

drone, Camera, gravador dc
audio, apresentador, Libras,
edieao)

Service 08 01 RS 2.640,00 R$2l.l20,00

1.9 Assistente dc Producao -
Comunicacao — Mobilizacao
Web

Mos 02 01 RS 2200,00 RS 4.400,00

3.1 ADirecao Geral e curadoria Mos IQ u—l Rs 2500,00 RS 5.000,00
3.2 l IQ 6-n RS 3.300,00 RS 6.600,00
3.3 Assistente de Produeao A

NI |-1 RS 2.200,00 RS 4.400,00
3.4

dc producao

Mes
Estagiarioflrainee de Assistente Més

Coordenacao de Producao Més |

IO IQ ‘ Rs s60,00 RS 3.440,00

/

Valor final cla Fase: R$ 54.855,74



FASE 2 - Drrauramewro E VALOR FINAL 06 FASE
Item ERI as. rmiurruf

Ll-1 Assessorl d | A "C
1.2 06rrn6r/b:r1<:'mEg"sa *:,,°§"E°

adcslva/iaixa do lonal sula
- Jlalco/lcsiciirr/rgirtign

o as —F ,tllrriilr oirrm Vllrrrllnllfirlu Vllflf '1'»:-1 it

‘M ill 0| TR
I 30

. l"it 2-735,90 . Rs 2.135 00 l
RS 20,00 RS 000,*00*'

p_ _Lbrilho, 250G, A3
{II

L1.4 Cartuz - Cnrlaz - couché Unidade l
l 300 l ll$ 1,66 A RS 498,00

1 Dcs|gncrClriifico' M63 L
7 Folder-c0ucl16l1s0l50 Unidade 'Ea 0l,0I

1000 r R$ 0,90
Rs 2632,74 Rs 2632,74 L

jI—l lo-.1
J

Fotwaiia 5 ‘P
IQ r0l RS 1199,93“

R$ 900,00crvEo _Assistcntc do Productio - Me;
Cornunicacilo -
Mobilizaclio Web

GIO 0|‘ RS 2.200,00
Rs 2399,36
Rs 4.400,00

, 3.1 Dircqilo 06616 curadoria Mos
he R$ 3300,00 R$ 6.600,003.3 Assistcnte dc Producllo Mes Rs 2200,00 _R$ 4.400,00

dc produeilo

_, 3.2_ Coordenacgo dc Producilo Més

3.4 Estagiario/Trainee dc Assistcnte Més
IQ

_ Rs2.s00.00 r<s,s.000,00

RS 860,00 RS 1440,00

Fase 3 - DETALHAMENTO E vnton rrmu. DA rnss

Valor final da Fase: RS 33.6OS,60

Item Unidade Ocorréncia Qtdade Valor Valor Total
Unltario

l.l Assessoria dc lmprensa 01 0| RS 2.735,00 RS 2335,00Servico i g
l.2 Banner/baixa M2

adesiva/faixa dc Iona! sala
, palco/testeira/portico

0| 30 R$ 20.00 Rs 600.00 ‘

1.47 Carta: - couché brilho,
2s0o, A3 ,

Unidade 01 300 RS 1.66 Rs 498,00 ‘
... in Designer Oréfico M55, 0] 0| RS 2.632,74 RS 2.632,74

in Folder - couché liso I50 Unidade 0| l 000 RS 0,90 RS 900,00
- --I jotografia Scrvico l 04 0| Rs 1199,93 RS 4.799,72
- Q Registro Videogrriiico

(inclui: drone, Camera,
gravador dc audio,
apresentador, Libras,
edicao)

Scrvieo 02 0| RS 21540.00 Rs s.2s0.0o

l.9 Assistente dc Producflo — Mos
Comunicagao -

,_ Mobilizacao Web

02 01 RS 2200,00 RS 4.400,00

1 3.1 Direeao Geral e curadoria Mos 02

3.2’ Coorde11a§z'lodeProdur;ao Mos 02

I RS RS
2500,00 $.000,00

I RS RS
3.f_J_00,00 _ 6.600,00



3.3 Assistente de Produefio

3.4 Estagiério/Trainee de
Assistente de ]1!0dll§§0

4.1

R$ 860,00

_ 2200,00 4.400,00
Mes ()2 2 R$

3.440,00

L,
Coquetel de abertura do
festival Servieo R$ 25,80 Rs 1.s4s,00

4.2 Confecefio de cenografial
l a;mbienta§5o auditério Servieo R$ 733,03 R3 l.466,06l

l 4.31 Agua Mineral 20 litres Unidade R$ 13,00 RS 234,004.4 J TV Monitqres
4.5 l lntegprete de libras

Dia
Dia

‘ RS 100,00 R$ l.600,00

4.6 Oficinas I aula Caché
R$ 199,3;

1 R$
l.250,00

RS
3 l .250,00

, 4.7 Mediadores de Debates Caché R$ 400,00 RS 8.000,00
U, 4.8 Van de Produgfio _ l Diéria R$ 450,00

R$ 4123,95

R$ 1350,00

Valor final da Fase: RS 91.S17,44



DECLARAQQES

Declmcao Unificada
DECLARACA0 UNIFICADA
Eu, Paulo Roberto de Morals M 'unrz, inscrito no RG sob 9 002333153503.421-53, na qualidade de president d o n SSPDF e CPF n2

CONSELHO DE DESENVOLVIECONOMICO, susrem" 6 O ""E""°27.824558/0001-48’ decf::5LpaEa ;S;'::g§:t2O D0 DISTRITO FEDERAL, 0N'PJ:
Pena‘ Brasueiro’ que: » ms e sob as penas do art. 299 do Codrgo

1- (X ) A referida entidade e seus dirigentes nao incorrem em qualquer das
vedagfies previstas no arti o 39 d L ' 9 'g a e| n 13.019/2014, ou no artrgo 89 do decreto
32.751 de 4 de fevereiro de 2011;

2. ( X ) A referida entidade, até a presente data, n50 possui a<;6es 'udicia'1 rs em
trémite ou transitada em julgado, para a habilitagao do presente processo de Termo
de F | | 1omento, estando crente da obngatorredade de declarar ocorréncias posteriores;

3. (X l A referida entidade atende as exigéncias constantes na Lei de Diretrizes
Orgamentarias do Distrito Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que sef .re ere 0 artrgo 155 da Constituigio Federal, bem como n50 esta inadimplente com a
Uniéo, inclusive no que tange as contribui<;6es dos empregados para a Seguridade
Social, contribuigfies para o PIS/PASEP, contribuir;6es para 0 FGTS, e com relagio a
recursos anteriormente recebidos da Administragao Pdblica por meio de convénios,
acordos, ajustes, subvengfies sociais, contribuigfies, auxilios e similares;
4. (X ) A referida entidade nao realiza pagamento, a qualquer titulo, de servidor
ou empregado pdblico integrante do quadro de pessoal da Administragao Direta ou
lndireta do Distrito Federal, da Unifio, dos Estados e dos Municipios, por servigo de
consultoria ou assisténcia técnica, atendendo rigorosamente 0 disposto no art. 89, II da
Instrugéo Normativa n9 1/2005;
5. (X l A referida entidade n50 celebrou convénios anteriores com 0 Governo
Federal referentes ao projeto;
6. (X I A referida entidade n50 remunera nenhum servidor ou empregado p|.'|blico
atlvo, lnativo e pensionista (incluindo cargos comissionados, fun<;6es de confianga e
cargos pdblicos) independente de estarem gozando de férias ou néio;
7. (X ) A referida entidade n50 se encontra em mora nem em débito junto a
qualquer drgao ou entidade da Administragao Priblica do Distrito Federal, conforme
lnciso VIII do art. 29 da Instrugao Normativa n9 1/2005;
8. (X ) A referida entidade atende rigorosamente as determinagfies previstas no
Inciso XXVIII, do art. 79 da Constituigao Federal;
9. ( X ) A referida entidade atende rigorosamente a proibigao de tr b lha a o
noturno, perlgoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condiqao de aprendiz, a partir de quatorze anos,



em cumprimento ao disposto n ' '
conforme previséo do an 27 inciizold/cram; |XXXli|,8d6o a/rt. 79 da Constituicio Federal,

' ' I e|n- . as 93.
10- ( X ) A referida entidade n" ' -Secretaria do Esporte’ Turismo 30L§ossu| parentes servrdores publrcos vrnculados a

zer do Distrito Federal, sejam eles cénjugescompanherro, parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade até 0 29 grau;

11- ( X ) A referida entidade e os seus dirigentes estao cientes da Lei Federal n°
6.496/1977, que institui a "A "notagao de Responsabilidade Técnica - ART”;
da Resolugiio do CONFEA n9 1 025 de 30 d- , e outubro de 2009, que dispfie sobre a
Anotagéo de Responsabilidad ' ' 'e Tecnrca e 0 Acervo Tecnico Profissional fixando os
procedimentos necessarios ao registro, baixa, cancelamento e anulagao da Anotagao
de Responsabilidade Técnica — ART, ao registro do atestado emitido por pessoa fisica e
juridica contratante e a emisséio da Certidao de Ac T‘ 'ervo ecnrco — CAT; e da Lei Distrital
n9 5.281/2013, que disp6e sob ' ' ' "re 0 llcenclamento para a l‘E8|IZ8§80 de eventos. Diante
disto, DECLARO que, atenderemos as legislagéies vi e tg n es e observaremos as
disposigfies do Codigo de Edificagfies do Distrito Federal.
12, ( X ) A referida entidade nao apresentaré contrapartidas para o presente
projeto, pois 0 valor é inferior a 600.000,00.

Brasilia, O2 de setembro de 2021.

mm eon o O ' éira dc Avila

Presidente
CPF - 560999.751-87



Declaragfio de Em;
3 T ' - .

3734312016 (em casggdm "rabalhlstas — mclso Ve nae haver e VI Art. 28° D 0ecreto nencargos trabalhistas).

DECLARAC-(10 0!: ENCARGOS TRABALHISTAS

Daifilgrlzglgs que ° Pl'85Ente F'lano de Trabalho apresentado pela entidade nao consta
9 emiargos recolhrdos, POIS os mesmos sao de competéncia das empresas

contratadas e detentoras da execugao do projeto em analise.
Na fase de prestagao de contas as notas fiscais serao encaminhadas de acordo com o
Decreto 37.843 de 13 de dezembro de 2016. Em hipétese alguma havera pagamento
v|a RPA, esta sim haveria previsao de recolhimento de encargo.

De acordo com 0 Art. 28. do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que refere-
se aos itens V e Vl, esclarecemos:

V - lnformamos que toda "a mao de obra contratada sera via prestagao de servigos,
através de contrato temporério e em‘ "|ssa0 de nota fiscal, n50 havendo nenhuma
responsabilidade sobre os valores de tributos e encargos cobrados para a empresa
contratante. Por nio existir contratagéo via CLT e RPA nfio temos previsfio de encargos
e tributos sociais e trabalhistas.

Vl — Conforme citado acima, orp se tratar de contratagfies via pessoa juridica n50 hé
nenhum tipo de valor rescisorio e trabalhista a ser pago no final do projeto.

Atenciosamente,

Brasilia, 02 de Setembro de 2021.

L rdo Oliveira dc Avila
Presidente

CPF - 560999.751-87



 

DECLARAQAO

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provagao junto a
Secretaria de Estado do Esporte, Turism L0 e azer do Distrito Federal, para os efeitose sob as penas da Lei ' ' ' ', que rnexiste qualquer debrto em mora ou situagao de
inadimpléncia com o Tesouro do Distrito Fed Iera ou qualquer orgéio ou entidade daadministragfio pdblica d D‘ ' ' “0 rstrito Federal, que impega a transferencia de recursos
oriundos de dotat;6es consignadas nos orgamentos do Distrito Federal, na forma
deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos,
Pede Deferimento

Brasilia, 02 dc Setembro dc 2021.

Leo ardo Weira de Avila

Presidente
CPF - 560999.751-87


