
ANEXO I 

01.                                                 PLANO DE TRABALHO  

 

Razão Social: Instituto: Latinoamerica para o Desenvolvimento da Educação, Arte, 
Ciência e Cultura 

Endereço Completo: SCRL 704 Bloco A Loja 15 - Brasília/DF 

CNPJ: 04.516.087/0001-05 

Município: Brasília DF 

Site, Blog, Outros: www.il.art.br  ; Instagram: @latinoamerica_bsb ; Facebook: @latinoamericabsb 

Nome do Representante Legal:  Atanagildo Brandolt de Brandolt 

Cargo: Presidente  

RG: 1017538057 SSP/DF 

Telefone Fixo: 3328-5055 

E-Mail do Representante Legal: institutolatinoamerica@gmail.com  

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Paula Melo   

Função na parceria: Coordenação administrativa  

RG: 2198758 
Órgão Expedidor: 
SSP/DF 

CPF: 723.457.130-20 

Telefone Fixo: 33285055 Telefone Celular: (61) 98218.7300 

E-Mail do Responsável:   institutolatinoamerica@gmail.com    

 

1.1                                                      DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Festival Kombinando Cultura 

Valor do Projeto: R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

Local de Realização: Candangolândia, Ceilândia, Cruzeiro e Plano Piloto de Brasília  

Período de Execução: 12 semanas Início:08/11/2021 
 
Termino: 02/02/2022 
 

Enquadramento:       Educacional (  )           Participativo ( )              Auto Rendimento (  ) 

Valor Total do Projeto: R$ 99.999,73 (noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e 
setenta e três centavos) 

Previsão de Atendimento: Previsão de atender em torno de 30 (trinta) mil pessoas entre público 
direto e indireto 

http://www.il.art.br/
mailto:institutolatinoamerica@gmail.com
mailto:institutolatinoamerica@gmail.com


Previsão de Público Direto: O projeto é voltado para todos os tipos de públicos: Crianças, jovens, 
adultos, melhor idade, sem distinção de classes sociais, seguimentos específicos ou classificação: 
Raça, gênero, etnia ou religião. A previsão é de atingir um público em torno de 8.000 (oito) mil pessoas 

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE 

 

O Instituto Latinoamerica é uma OSCIP nº 08071.002923/2012-16, sem fins lucrativos, com sede em 

Brasília fundado em 20 de junho de 2001, que tem dentre seus objetivos: promover, coordenar e 

executar ações, desenvolver projetos e programas nas áreas da educação, das artes, das ciências, 

da produção cultural, científica e tecnológica, voltando suas ações para o desenvolvimento cultural; 

ampliando o conhecimento através de programas que utilizam como base a pedagogia audiovisual 

para a capacitação popular. 

 

O Instituto tem larga experiência com a realização de grandes eventos nacionais como a Feira da 

Agricultura Familiar – Brasil Rural Contemporâneo em Brasília e Rio de Janeiro, Operação Arco 

Verde, na Amazônia Legal; e participação em eventos internacionais de promoção da imagem 

brasileira em temas de alta relevância social, cultural e ambiental. 

 

O Instituto Latinoamerica realiza eventos culturais no Distrito Federal e no Entorno, como cinema 

itinerante ao ar livre, apresentação de orquestras de violeiros de Goiás, difusão da literatura regional 

em feiras do livro do DF e GO e promoção cultural na Feira do Troca de Olhos D’Água em Alexânia. 

A equipe do projeto tem larga experiência em projetos nacionais e locais, com a organização e 

coordenação de Feiras do Livro de Brasília, FELIB Itinerante 1ª Edição e o FELIB Ed. Online, Festival 

Literário Histórias na Sua Casa, Feira Cultural de Planaltina e o Festival BrasilArte; atualmente está 

em execução o projeto Memória Viva – Eco história do Planalto Central (web serie em 5 capítulos) e 

o projeto Ver e Fazer Cinema – Ano II; Escola Aberta para a Cultura Urbana, estes dois em Termo 

de Fomento firmado com o Ministério do Turismo através da Secretaria Especial da Cultura e 

recentemente a Feira Cultural do Artesão em Planaltina pela Secretaria de Turismo do Distrito 

Federal. 

 

2. - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Com o slogan Turismo e diversão na capital, o projeto Festival Kombinando Cultura visa 

estimular a promoção do turismo em lugares e comunidades das cidades do Distrito Federal através 

da linguagem audiovisual. 

É uma proposta diferente, que também agrega o que tem de melhor na área cultura local, prestigiando 

os vários segmentos artísticos existentes nas cidades.  



O Turismo e a Cultura têm sido encarados como dois elementos importantíssimos para o 

desenvolvimento de uma região e têm contribuído para promover o envolvimento das comunidades 

com sua história, seus atrativos culturais e sua memória social.  

 

O projeto pretende revelar o que tem de melhor e de atrativo, sob um novo olhar e uma nova proposta 

de divulgação do turismo local. Suas histórias, suas artes, suas gastronomias, estruturas, caminhos 

e nobrezas ambientais, a importância da preservação de patrimônios históricos e naturais, 

potencializando a vocação turística de cada uma dessas cidades apresentando o que tem de melhor 

e oportunizando experiências incríveis nas cidades da CANDANGOLÂNDIA, da CEILÂNDIA, do 

CRUZEIRO e do PLANO PILOTO DE BRASÍLIA.  

Dar ênfase aos atrativos histórico-culturais existentes, possibilitando o despertar dos seus habitantes, 

orgulhando-se das histórias e dos valiosos pontos turísticos existentes em cada uma delas. Quando 

a população se envolve para a revitalização de espaços antes mal aproveitados passam a oferecer 

entretenimento. O turismo é um importante vetor para o seu desenvolvimento e se bem trabalhado 

na localidade é uma excelente fonte de renda. 

Todos saem ganhando!  

Os benefícios sociais e econômicos trazidos pelo Turismo beneficiam a comunidade construindo 

senso de preservação e impactando positivamente os índices de empregabilidade e de renda, 

especificamente no setor hoteleiro: aumenta a geração de empregos e alavanca a produção de 

produtos que hotéis, pousadas e afins demandam. 

O comércio local ganha fôlego já que turista adora circular pela cidade e comprar lembrancinhas, 

presentes, e produtos artesanais produzidos por moradores dessas cidades.  

A gastronomia local também é um forte atrativo para aqueles que gostam de apreciar comidas típicas 

regionais.  

No que se refere ao meio ambiente com seus encantos e belezas naturais existentes na cidades, 

ganham destaque aos olhos de quem busca o turismo ecológico e a tranquilidade, assegurando sua 

integridade sem causar prejuízos, minimizando impactos ambientais, prezando pelo cuidado ao meio 

ambiente e aos recursos naturais e com isso, garantir e satisfazer as necessidades presentes e para 

as futuras gerações, preocupando-se com o crescimento econômico sustentável. 

Nota-se também que a maioria das populações dessas cidades é influenciada por migrantes de outras 

regiões do Brasil, que promovem atividades festivas e típicas, atraindo públicos de outras cidades do 

DF e do entorno. Festas tradicionais como a junina, o samba carioca, as rodas de violeiros, o rock, 

os encontros de repentistas e tantos outros ritmos e atrações.  

O turismo e a cultura se movimentando e ganhando fortemente! 



Por outro lado, observamos também que além dos impactos positivos, o turismo também sofreu os 

impactos negativos, decorrente de uma nova realidade que assolou o mundo com uma das mais 

severas crises sanitárias dos últimos anos que levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a 

declarar distanciamento social no Brasil e no Distrito Federal. 

De forma inédita, todas as atividades foram profundamente afetadas sofrendo com paralisações e 

restrições quanto ao seu funcionamento. Setores diretamente ligados à atividade turística, tais como: 

atividades artísticas, criativas e de espetáculos, transporte aéreo, ferroviário e metro-ferroviário, 

interestadual e intermunicipal de passageiros, público urbano, serviços de alojamento e serviços de 

alimentação. Toda uma cadeia produtiva foi paralisada, considerando que o turismo envolve 

essencialmente a movimentação de pessoas, o usufruto de bens naturais, a visitação de espaços 

fechados e o constante convívio entre pessoas em diferentes ocasiões. 

Os desafios são grandes, exigem perseverança, uma forte vontade de reconstruir, recomeçar, se 

reinventar, buscar força, energia e equilíbrio. Foco e inovação!  

É preciso um olhar realista. Pensar e agir com perspectiva de pequeno, médio e longo prazo, 

compreendendo o momento pós-crise sanitária, sobretudo com as boas expectativas na retomada 

das atividades inerentes à área reafirmando o setor como vetor de desenvolvimento e pela grande 

retomada da economia.  

O Turismo também vai muito além de tijolos, obras e eventos. Ele mexe com a alma, com as paixões, 

com as convicções, realiza sonhos. São aromas, sabores, paisagens, músicas e experiências que se 

levam para o resto da vida.  São experiências muitas vezes inexplicáveis. Este é o tamanho da nossa 

responsabilidade! Juntos, trabalhar para novas perspectivas.  

2.1 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO  

O Festival Kombinando Culturas tem o objetivo dar ênfases e divulgar atrativos turísticos e históricos 

de 4 cidades do Distrito Federal: CANDANGOLÂNDIA, CEILÂNDIA, CRUZEIRO E PLANO PILOTO 

DE BRASILIA com a produção e divulgação de 4 curtas metragens que serão dirigidos durante as 

atividades culturais da Kombi Kombinando, com média entre 4 e 5 minutos cada. Iremos captar 

imagens, realizar pesquisas nas cidades, conversar com moradores e comerciantes, buscar 

informações em jornais, revistas, rádios, meios digitais, ou em quaisquer outras fontes sobre os 

assuntos/atrativos mais interessantes das cidades. Durante as gravações, serão realizados shows 

musicais temáticos com cenografia e figurinos caracterizados que enriquecerão visualmente todo o 

material a ser captado para os curtas. 

2.2. - JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

 

O turismo é compreendido como uma atividade que realiza as pessoas durante suas viagens e 

estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, 

com finalidade de lazer, negócios ou outras. Dessa forma, o turismo nada mais é que um fenômeno 



social, econômico e cultural que envolve pessoas e o deslocamento destas de um lugar para o 

outro, seja ele nacional ou internacional.  

Além de sua importância como uma atividade económica e vetor de desenvolvimento, ele tem o 

caráter de um direito humano. Consideramos que a atividade tem, como a saúde ou a educação, a 

capacidade de "mudar a vida das pessoas", pois proporciona novas experiências em especial nos 

setores mais vulneráveis da população. Ele transforma a vida das pessoas. 

Brasília é uma cidade admirada por sua beleza arquitetônica, por sua história e por sua diversidade 

cultural e produção artística. No entanto, o que é apresentado e produzido infelizmente é inacessível 

para uma grande parcela da população. Em outras palavras, existe um descompasso entre a oferta 

dos produtos turísticos e artísticos e o acesso a eles, sendo limitado pela concentração da oferta. 

Portanto, as ações governamentais devem não somente ampliar a oferta mais também estimular para 

despertar o interesse das pessoas participarem de atividades turísticas e culturais e da nossa cidade.  

 

O projeto se apresenta como uma dessas ofertas de espaço turístico cultura diferenciado que tem o 

formato itinerante e se desloca até o cidadão disponibilizando uma variedade de apresentações 

artísticas, gratuitas por onde passa. Uma nova alternativa para suprir a necessidade das pessoas por 

diversão e entretenimento. Após crise sanitária, o projeto tem se apresentado nas ruas, nas feiras, 

nas praças e pelas redes sociais.  

 

Todavia, o projeto se apresenta com uma proposta inovadora que estimulará a promoção do turismo 

nas cidades, sublimando os principais pontos turísticos, a concepção histórica e o que elas 

representaram para a construção da capital Brasília. Seu potencial turístico, histórico e sua identidade 

cultural nas seguintes regiões administrativas do Distrito Federal. 

 

As razões pelas quais escolhemos as cidades de Candangolândia, Ceilândia, Cruzeiro e Plano Piloto 

de Brasília para realizarmos o plano de trabalho do projeto Festival Kombinando Cultura, Turismo e 

Diversão na Capital, foi considerado o que cada uma dessas cidades representou para a construção 

e consolidação da cidade de Brasília e nos dias atuais. Seu potencial turístico estruturado, ambiental 

e gastronômico, pela importante diversidade cultural, e, em especial a contribuição histórica e de 

formação.  

Temos intenção de realizar outras edições do projeto em mais cidades importantes do DF e RIDE, 

mas no momento serão apenas 4 cidades.  
 

Destacamos a Cidade da CANDANGOLÂNDIA  

História é a palavra certa para definir a cidade dos operários. Afinal, o local nasceu antes mesmo de 

Brasília. Ao lado do Núcleo Bandeirante, conhecido na época como Cidade Livre, acolheu aqueles 

que vinham atrás de trabalho. No início, o local que já foi apelidado de Lonalândia, Sacolândia e Vila 



dos Candangos, abrigava, em meio às casas de madeira, apenas um cofre para guardar o pagamento 

dos operários, um posto de saúde, um hospital, um posto policial e dois restaurantes. A Igreja São 

José Operário, conhecida como Igrejinha de Madeira, um dos patrimônios históricos da cidade. 

Candangolândia e Núcleo Bandeirante estão bastante ligadas à construção de Brasília que 

preservam a história e a cultura por meio do Museu Vivo da Memória Candanga. Outro aspecto 

importante, as cidades de Candangolândia e Núcleo Bandeirante estão localizadas a poucos 

quilômetros do Jardim Zoológico, do Park Shopping da Rodoviária Interestadual de Brasília que 

recebe diariamente pessoas de todos os Estados do Brasil, além de ter sido projetada dentro de um 

conceito sustentável, agregando o que há de mais inovador em termos de construção. Estão 

localizadas nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília, considerado um dos mais 

modernos e um dos principais terminais aéreos do Brasil e da América Latina. Conta com uma ótima 

rede de hotéis e, fica a poucos minutos do Plano Piloto de Brasília.  

Candangolândia/Núcleo bandeirante tem uma forte representação de migrantes da Região do 

Nordeste do Brasil e por essa razão receberá a cultura da moda de viola, do repente, do forró, da 

folia de reis e do boi bumba. O cenário será composto por uma escultura que simbolizará os 

candangos, assinada pelos artistas plásticos Zakeu Vitor e Erimar Alves. O material que será utilizado 

na confecção da escultura é totalmente reciclável, elaborado a partir de sucatas.  
 

O projeto visitará o centro histórico da cidade (Museu da Memória Candanga e a Igreja de São José 

Operário. Durante as atividades culturais serão registradas imagens do que tem de melhor na cidade, 

dirigido à produção e divulgação de um vídeo de curta metragem. 

 

A cidade de CEILÂNDIA  

 

Foi instalada no ano de 1969 onde foram abrigadas pessoas que residiam nas invasões do IAPI; das 

Vilas Tenório, Esperança, Bernardo Sayão e Colombo; dos morros do Querosene e do Urubu; e 

Curral das Éguas e Placa das Mercedes. Vilas que abrigavam e na maioria compostas por candangos 

que vieram de outros estados para construir a capital do Brasil. Posteriormente, Ceilândia foi 

oficializada em 27 de março de 1971. A cidade possui atrativos de lazer, diversão e cultura para os 

visitantes. Tem a caixa d’água um dos símbolos da região que foi reconhecida como patrimônio histórico 

pela Secretaria de Cultura do DF e  outra peculiaridade de ser a única cidade do Distrito Federal, fora do 

Plano Piloto, a ter uma obra de Oscar Niemeyer: A Casa do Cantador, inaugurada em novembro de 1986 

e considerada um dos maiores centros de cultura nordestina do DF. Tem uma das mais tradicionais feiras 

permanentes que é considerada como espaço de hospitalidade e identidade coletiva do DF. É a região 

administrativa com o maior número de nordestino do Distrito Federal. Na gastronomia de tudo um 

pouco se caracteriza pela sua diversidade.  

 

Símbolo da cultura nordestina, CEILANDIA receberá o projeto com a Literatura de Cordel, o Forro pé 

de serra e o Repente. Contará com um lindíssimo cenário, simbolizando a casa do cantador, assinado 

pelos artistas plásticos Zakeu Vitor e Erimar Alves que utilizarão material totalmente reciclável, 

elaborado a partir de sucatas. Contará também com personagens vivos, simbolizando a Literatura de 



Cordel. Durante as atividades culturais serão registrado imagens do que tem de melhor na cidade, 

dirigido à produção e divulgação de um vídeo de curta metragem.  

 

A cidade do CRUZEIRO  

 

A Missão Cruls, em 1894, instalou acampamento na atual região do Cruzeiro às margens do córrego 

do Brejo, atual Córrego do Acampamento. A área do Cruzeiro, conhecida como Cruzeiro Velho 

começou a ser implantado em 1959, com nome oficial de Setor de Residências Econômicas Sul – 

SRES e projeto urbanístico elaborado pela equipe de Lúcio Costa, agregado ao Plano Piloto. Na 

década de 1970, foi implantado o Cruzeiro Novo, denominado oficialmente Setor de Habitações 

Coletivas Econômicas Sul – SHCES. A Área Octogonal Sul foi implantada na década de 1980. O 

nome da Região Administrativa foi motivado pela proximidade com o cruzeiro onde foi celebrada a 

primeira missa da capital, em 3 de maio de 1957. 

 

Patrimônio Histórico e Artístico da Humanidade é conhecido por ter abrigado muitos pioneiros que 

vieram do Rio de Janeiro para a região. O Cruzeiro é conhecido por ter abrigado, desde a fundação 

uma grande comunidade carioca que trouxeram a alegria do samba e do carnaval para Brasília com 

a ARUC, Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro, a escola é apadrinhada pela Portela, por isso 

leva as cores da águia simbólica da tradicional escola do Rio de Janeiro. Desde 1962 é a maior 

campeã do Carnaval candango. No ano passado foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do DF 

pelo Governo do Distrito Federal. Mas, nem só de samba vive o Cruzeiro. Uma curiosidade da cidade 

é sobre a banda Sepultura nasceu ali, em 1977 (não o grupo mineiro, que surgiu nos anos 80). 

Chegaram a fazer vários shows em Brasília, lançaram dois discos. O nome Sepultura, entrou para o 

rol da fama propriamente dito em 1983.  Há ainda grupos de teatro e de dança por toda parte. Entre 

os mais tradicionais, está o Pellinsky, companhia de dança criada em 1986 pelo coreógrafo e 

dançarino Andreoni Cabral, à época com 12 anos. 

 

Símbolo do samba e da cultura carioca no distrito federal recebera o projeto com a alegria do samba, 

carros alegóricos, passistas e cenários homenageando a cidade, prestigiando a ARUC, representante 

do samba carioca no distrito federal. No cenário, utilizaremos esculturas do Cristo Redentor, da figura 

do cantor e compositor Cartola e uma favela cenográfica, assinadas pelos artistas plásticos Zakeu 

Vitor e Erimar Alves. O material a ser utilizado para a confecção das obras será totalmente reciclável, 

criadas a partir de sucatas. Durante as atividades serão registrados imagens do que tem de melhor 

na cidade, dirigido à produção e divulgação de um vídeo de curta metragem.  

 

O PLANO PILOTO DE BRASÍLIA 

Os traços da genialidade está presente nas ruas e paisagens de Brasília. Soma dos talentos 

individuais de Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Athos Bulcão e Burle Marx, a Capital Federal não ganhou 

à toa o título de patrimônio da humanidade pela UNESCO. Brasília é essencialmente uma cidade-

arte, ou seja, a arte é a própria cidade.  



 

Tornou-se o embrião da criatividade. Única e reflete o convívio humano que abriga. Apesar de ter 

seus espaços predefinidos e gradualmente ocupados o gênio criador aplicou todo seu conhecimento 

no conceito de Plano Piloto. Sua principal característica é a monumentalidade, determinada por suas 

quatro escalas: monumental, residencial, bucólica e gregária e por sua arquitetura inovadora.  

 

Apesar da “pouca idade”, é cheia de história. Sua fundação, em 21 de abril de 1960, é considerada 

um marco tão importante quanto a Independência e a Proclamação da República. Foram menos de 

quatro anos para a cidade ser construída, no meio do cerrado, em um projeto modernista de 

urbanismo e arquitetura. 

 

A capital brasileira também está entre os destinos mais procurados para o turismo. E a rota para 

viajantes de dentro e fora do país vai além, muito além, de conhecer o Palácio do Planalto, a 

Esplanada dos Ministérios entre outros que compõem o seu acervo. Aqui, fica o maior parque urbano 

da América Latina, tem lugares para ver o pôr do sol, atividades para se fazer ao ar livre e um roteiro 

gastronômico incrível. 

 

Recentemente, Brasília ganhou oficialmente a Rota Brasília Capital do Rock, quase 40 anos depois 

de grandes nomes como Legião Urbana, Plebe Rude, Capital Inicial, Raimundos, Natiruts e Cássia 

Eller, entre outros, formarem a identidade brasiliense a partir do decreto assinado pelo atual 

Governador do Distrito Federal, estilo musical que consagrou a capital passa a ser tratado como 

destino turístico.  

 

O projeto visitará os principais monumentos turísticos da cidade e, em especial o Espaço Cultural 

Renato Russo na 508 sul e a quadra 308 sul, local onde o cantor e compositor Renato Russo residiu. 

Para compor cenário das atividades do Plano Piloto de Brasília, será confeccionada uma escultura 

do cantor e compositor, Renato Russo, assinada pelos artistas plásticos Zakeu Vitor e Erimar Alves 

que utilizar material totalmente reciclável a partir de sucatas. Durante as atividades serão registrados 

imagens do que tem de melhor na cidade, dirigido à produção e divulgação de um vídeo de curta 

metragem.  

 

Dos benefícios sociais e econômicos trazidos pelo Turismo: 

Como vetor de desenvolvimento social, o Turismo beneficia toda uma comunidade, construindo senso 

de preservação e impactando positivamente os índices de empregabilidade e de renda, 

especificamente no setor hoteleiro: aumenta a geração de empregos e alavanca a produção de 

produtos que hotéis, pousadas e afins demandam. 

O comércio local ganha fôlego já que turista adora circular pela cidade e comprar lembrancinhas, 

presentes, e produtos artesanais produzidos por moradores dessas cidades.  



A gastronomia local também é um forte atrativo para aqueles que gostam de apreciar boas comidas 

típicas regionais.  

No que se refere ao meio ambiente com seus encantos e belezas naturais existentes nas cidades, 

ganham destaque aos olhos de quem busca o turismo ecológico e à tranquilidade, assegurando sua 

integridade sem causar prejuízos, minimizando impactos ambientais, prezando pelo cuidado ao meio 

ambiente e aos recursos naturais e com isso, garantir e satisfazer as necessidades presentes e para 

as futuras gerações, preocupando-se com o crescimento econômico sustentável. 

Nota-se também que a maioria das populações dessas cidades é influenciada por migrantes de outras 

regiões do Brasil, que promovem atividades festivas e típicas, atraindo públicos de outras cidades do 

DF e do entorno. Festas tradicionais como a junina, o samba carioca, as rodas de violeiros, o rock, 

os encontros de repentistas e tantos outros ritmos e atrações. O turismo e a cultura se 

movimentando e ganhando fortemente! 

Por outro lado, observamos também que além dos impactos positivos, o turismo também sofreu os 

impactos negativos, decorrente de uma nova realidade que assolou o mundo com uma das mais 

severas crises sanitárias dos últimos anos que levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a 

declarar distanciamento social no Brasil e no Distrito Federal. 

De forma inédita, todas as atividades foram profundamente afetadas sofrendo com paralisações e 

restrições quanto ao seu funcionamento. Setores diretamente ligados à atividade turística, tais como: 

atividades artísticas, criativas e de espetáculos, transporte aéreo, ferroviário e metro-ferroviário, 

interestadual e intermunicipal de passageiros, público urbano, serviços de alojamento, serviços de 

alimentação e visitas a monumentos históricos. Toda uma cadeia produtiva foi paralisada, 

considerando que o turismo envolve essencialmente a movimentação de pessoas, o usufruto de bens 

naturais, a visitação de espaços fechados e o constante convívio entre pessoas em diferentes 

ocasiões. 

Os desafios são grandes, exigem perseverança, uma forte vontade de reconstruir, recomeçar, se 

reinventar, buscar força, energia e equilíbrio. Foco e inovação!  

É preciso um olhar realista. Pensar e agir com perspectiva de pequeno, médio e longo prazo, 

compreendendo o momento pós-pandemia, sobretudo as boas expectativas com retomada das 

atividades inerentes a área, reafirmando o setor como vetor de desenvolvimento e pela grande 

retomada da economia.  

O Turismo também vai muito além de tijolos, obras e eventos. Ele mexe com a alma, com as paixões, 

com as convicções, realiza sonhos. São aromas, sabores, paisagens, músicas e experiências que se 

levam para o resto da vida.  São experiências muitas vezes inexplicáveis. Este é o tamanho da nossa 

responsabilidade! Juntos, trabalhar para novas perspectivas.  



Com tantos pontos comuns: Turismo e Cultural, o setor conta com o marco regulatório: a Lei nº 4.883, 

de 11 de julho de 2021 que dispõe sobre a política de turismo do Distrito Federal, que além de 

regular, ela resguarda e proporciona diretrizes para as principais ações estratégicas para o Turismo 

nas cidades, aponta o caminho que o segmento desejou seguir para promover o desenvolvimento do 

setor focado na sustentabilidade, tolerância, competitividade, valorização, promoção, integração, 

entre outros. Entendemos que o projeto se encontra dentro do que exige e estabelece esse marco 

regulatório e a certeza de que turismo e cultura têm tudo a ver e com inúmeras possibilidades de 

comunhão entre as duas áreas.  

Do impacto Econômico, Social e Cultural 

 

Do ponto de vista econômico e social, entendemos que no âmbito do projeto o turismo tem um 

importante papel no campo econômico e cultural, na troca social. Será um importante vetor de 

transformação econômica das comunidades promovendo a inclusão social com a geração de 

oportunidades de emprego e renda para artistas de vários segmentos culturais, produtores fazedores 

de cultura e na promoção de serviços em gerais. Um facilitador.  

 

Iniciativas como o projeto Festival Kombinando Cultura garantem o acesso de todo o cidadão aos 

bens e serviços culturais, acessibilidade e sustentabilidade promovendo ações que incluam artistas 

e grupos no círculo econômico local, abrindo espaço para que estes possam gerar renda com sua 

arte, se fortalece enquanto empreendedor cultural criativo investindo e obtendo retorno de mais 

participação, estimulando também o comercio local o desenvolvimento e a satisfação pessoal, a 

valorização da diversidade, a inclusão social, motivando o desenvolvimento da comunidade como um 

todo. A cultura é um dos motores do crescimento do turismo. 

 

O Turismo Cultural como vetor de desenvolvimento 

 

O Turismo têm-se destacado como um importante fenômeno social, econômico e cultural, e, por meio 

de suas manifestações e fluxos apresenta-se, por um lado, como importante atividade que integra 

povos destacando sua cultura, e por outro, como importante atividade a ser incrementada para o 

desenvolvimento sustentável de uma determinada localidade. A criação e efetivação de políticas 

públicas integradas de turismo e cultura é uma alternativa interessante e viável para o ordenamento 

e a potencialização dos intercâmbios e parcerias entre as duas áreas, bem como para a maximização 

dos impactos positivos e a minimização dos impactos negativos envolvidos nessa relação. 

 

Diante da abrangência dos termos turismo e cultura, das inúmeras possibilidades de interação entre 

as duas áreas o Turismo Cultural implica em experiências positivas para as comunidades com o 

patrimônio histórico e cultural e determinados eventos culturais, de modo a favorecer a percepção de 

seus sentidos e contribuir para sua preservação. Vivenciar o turismo e a cultura significa sentir, captar 

a essência, e isso se concretiza das seguintes formas: A relação das pessoas com a cultura ou algum 

aspecto cultural. Refere-se às formas de interação para conhecer, interpretar, compreender e 



valorizar aquilo que é o objeto da sua visita às atividades às que propiciam experiências participativas, 

contemplativas e de entretenimento, que ocorrem em função do atrativo que motiva a participação 

dessa comunidade. O Festival Kombinando Cultura, Turismo e diversão na capital é um propulsor 

dessa transformação e participação. Ele se desloca até os cidadãos levando entretenimento cultural 

variado que vai além da diversão. Valoriza e preserva a riquíssima cultura brasileira através das 

apresentações. 

 

No que se refere aos aspectos ambientais do projeto, pretendemos utilizar materiais recicláveis 

em todos os seus cenários, criados pelos artistas plásticos Zakeu Vitor e Erimar Alves que empregará 

materiais a partir de sucatas bem como nos figurinos que comporão todos os cenários. Serão 

realizadas campanhas de comunicação visual e de conscientização para a preservação e 

conservação do meio ambiente, orientando para o descarte correto dos materiais usados (resíduos 

não utilizados) e a serem descartados em locais apropriados de reciclagem. O projeto é itinerante, 

contudo, se concentrará também nos principais pontos turísticos das cidades onde durante as 

atividades fará abordagens sobre o reaproveitamento do lixo reciclado, a importante de se evitar a 

poluição em vários aspectos e o desperdício de matérias-primas. 
 

2.3 - CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

O projeto foi concebido a partir de uma nova realidade nacional advinda de um novo contexto com a 

chegada da crise sanitária mundial. Novas ideias foram se ampliando e colocadas em práticas, se 

adequando a uma nova realidade, despertando para um novo contexto onde produtor cultural, artistas 

e a indústria da cultural e o segmento turismo tiveram que se reinventar. Atingidos em cheio, grande 

parte dependente de plateias e aglomerações em espaços abertos e fechados, gerando um 

verdadeiro cataclisma para os trabalhadores da cultural e do setor de turismo. Diante desse quadro 

de interrupção de todas as atividades turísticas, artísticas e culturais e da falta de qualquer 

perspectiva de retorno, os setores começaram a se mobilizar em busca da garantia do apoio do 

Estado, nos diversos níveis de governo. No Distrito Federal, o governo respondeu positivamente, por 

meio da Secretaria de Cultura implementando e executando a Lei Aldir Blanc, numa ação efetiva que 

minimizou os impactos adversos no setor. Com o isolamento social, as ruas ficaram vazias, os 

espaços culturais fechados, os fazedores de arte e cultura sem perspectivas de retorno as suas 

atividades, o projeto se apresentou como uma das alternativas para ajudar a impulsionar ações de 

arte itinerante, levando manifestações artísticas para um conjunto de cidades do Distrito Federal.  
 

2.4 - ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA AS DESPESAS 

Emenda Parlamentar da deputada distrital Arlete Sampaio. 

2.5 - OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GERAL:  
 

Proporcionar uma viagem através da produção de 4 curtas metragens que serão produzidos através 

do veículo caracterizado “Kombi Kombinando” e sua equipe técnica, que visitará as cidades da 



CANDANGOLÂNDIA, CEILÂNDIA, CRUZEIRO E PLANO PILOTO DE BRASÍLIA, buscando 

apresentar atrativos turísticos, históricos, curiosidades e artísticos. Após a edição dos curtas, será 

realizada uma campanha de ampla divulgação para moradores do DF, RIDE e outras cidades do 

entorno de Brasília, através da plataforma youtube e outras redes sociais, de forma orgânica e 

impulsionada.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Divulgar o que as cidades de Ceilândia, Candangolândia, Cruzeiro e Plano  Piloto têm de 

melhor do ponto de vista turístico, estimulando o acesso da população, oportunizando o 

acesso aos mais variados patrimônios históricos; 

 Promover e estimular e o turismo local e a cultura, despertando o cidadão para direito do 

acesso ao turismo e à cultura; 

 Demonstrar o potencial turístico das 4 cidades participantes, para que outras pessoas venham 

conhece-las;  

 Fortalecer a SETUR-DF, produzindo material para que a mesma possa apresentar através 

dos curtas o potencial turístico das cidades participantes;  

 Captar turistas de cidades vizinhas para que venham conhecer o DF; 

 Realizar 4 shows regionais na Kombi durante a captação do material nas 4 cidades, com 

cenários e figurinos; 

 Proporcionar ao cidadão uma viagem virtual através dos curtas metragens com o intuito de 

despertar o interesse de visitação nas cidades abordadas no projeto.  

 

2.6 – METAS  

 

2.6.1 - METAS QUANTITATIVAS: 

 

 Produzir 04 (quatro) curtas metragens com imagens e informações sobre as 4 (quatro) cidades 

contempladas, com o intuito de despertar o interesse turístico nas mesmas.  

 Realizar 04 (quatro) atividades com programação artísticas diversificadas, nos finais de 

semana: (sábado e domingo);  

 Realizar, durante as atividades culturais, o registro de imagens do que tem de melhor nas 

cidades do ponto de vista turístico, dirigido à produção e divulgação de um vídeo de curta 

metragem. 

 Apresentar o DF como boa opção de lazer para um público de mínimo 20.000 pessoas que 

moram fora do DF, através do mundo virtual, com campanhas de impulsionamento 

direcionadas.  

 

2.6.2 - METAS QUALITATIVAS 

 

Promoção do Turismo 



 

 Divulgar e estimular a população para a importância turística das cidades da Candangolândia, 

Ceilândia, Cruzeiro e Plano Piloto de Brasília, fortalecendo assim a imagem das cidades como 

celeiros de bens culturais materiais e imateriais de grande relevância para a identidade e a 

diversidade cultural.  

 Promover a apresentação das 4 cidades através do projeto para mostrar as suas riquezas 

gastronômicas, arquitetônicas, históricas, culturais e atrativos naturais. 

 

2.7 - INDICADORES DE MONITORAMENTO  

 

Metas Indicadores de Monitoramento Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

    Meta 1 

Quantidade de visualizações na plataforma youtube e 

redes sociais 

Print de telas (redes Sociais e 

youtube) registros das 

publicações nas redes sociais  

    Meta 2 
Apresentações em 4 cidades  

  

Contratos, Notas Fiscais, fotos e 

vídeos das atrações, 

profissionais de produção e 

pontos turísticos que 

demonstrem a execução nas 

cidades específicas 

 

  Meta 3 Impulsionamento no youtube e redes sociais 

Link dos canais onde os vídeos 

serão postados, relatórios das 

próprias ferramentas, notas 

fiscais e prints.  

    Meta 4 Satisfação do público 

Pegar depoimentos de vídeo 

e/ou nas redes sociais sobre o 

projeto 
 

2.8 - FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS 

METAS A ELES ATRELADAS 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

 08 a 22 de novembro de 2021 – Realização de reuniões de planejamento para composição 

da equipe, contratação dos prestadores de serviço e artistas, definição de cronograma de 

execução das atividades e elaboração da identidade visual e início de pesquisa histórica 

das cidades; 

 26 a 29 de novembro de 2021 - Realização das atividades e filmagens nas cidades de 

Brasília e Cruzeiro; 



 30 de novembro a 05 de dezembro de 2021 – Edição das imagens captadas (vídeo 1 e 

vídeo 2) – Brasília e Cruzeiro; 

 03 a 06 de dezembro de 2021 – Realização das atividades e filmagens nas cidades de 

Ceilândia e Candangolândia; 

 07 a 12 de dezembro de 2021 – Edição das imagens captadas (vídeo 3 e vídeo 4) – 

Ceilândia e Candangolândia; 

 13 de dezembro de 2021 até 25 de janeiro de 2022 – Campanha de impulsionamento dos 

cards e dos vídeos na redes sociais e direcionamento para regiões específicas 

 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2022 – Montagem de relatórios dos impulsionamentos e 

finalização dos pagamentos dos fornecedores e prestadores de serviço e elaboração de 

relatório, cumprimento do objeto, do financeiro. 
 

2.9 - RESULTADOS ESPERADOS 

 

 O despertamento da importância história e turística das 4 cidades escolhidas para receber o 

projeto; 

 Que o projeto seja consolidado como uma forma diferente de estimular o turismo e se fazer 

cultural no formato itinerante, democratizando o acesso a cultural; 

 Fortalecer o turismo local através dos curtas, proporcionando a oportunidade para que 

moradores do DF despertem o interesse em conhecer outras cidades do DF e o que o setor 

oferece; 

 Promoção, valorização e ampliação da produção e difusão do turismo e da cultura local; 

 

2.10 - PROGRAMAÇÃO DETALHADA  

Período de Realização:  

Do dia 23 de novembro de 2021 até o dia 25 de janeiro de 2022 

Horário:  

Apresentações musicais das 17h as 19h  

 

DATAS DE REALIZAÇÃO ATIVIDADE LOCAL 

26 de novembro de 2021 

(Sexta-feira) 

Filmagens das cidades Plano Piloto de Brasília  

27 de novembro de 2021 

(Sábado) 

“Lançamento do projeto” 

Apresentação musical e 

filmagens 

Plano Piloto - Brasília 

28 de novembro de 2021 

(Domingo) 

Apresentação musical e 

filmagens 

Cruzeiro 

29 de novembro de 2021 

(Segunda-feira) 

Filmagens Cruzeiro 

03 de dezembro de 2021  Filmagens Ceilândia 



(Sexta-feira) 

04 de dezembro de 2021 

(Sábado) 

Apresentação musical e 

filmagens  

Ceilândia 

05 de dezembro de 2021 

(Domingo) 

Apresentação musical e 

filmagens 

Candangolândia 

06 de dezembro de 2021 

(Segunda-feira) 

Filmagens Candangolândia 

13 de dezembro de 2021  Lançamento do vídeo 1 (Plano 

Piloto de Brasília) no canal do 

youtube 

Virtual – com impulsionamento 

(youtube e redes sociais) 

30 de novembro de 2021  Lançamento do vídeo 2 

(Cruzeiro) no canal do youtube 

Virtual – com impulsionamento 

(youtube e redes sociais) 

18 de dezembro de 2021  Lançamento do vídeo 3 

(Ceilândia) ) no canal do 

youtube 

Virtual – com impulsionamento 

(youtube e redes sociais) 

30 de dezembro de 2021  Lançamento do vídeo 4 

(Candangolândia) no canal do 

youtube 

Virtual – com impulsionamento 

(youtube e redes sociais) 

 

2.11- CROQUI DO EVENTO (se houver) 

Não se aplica. 

2.12 - CONTRAPARTIDAS: 

1. Considerando que Brasília é oficialmente a Rota Brasília Capital do Rock, propomos oferecer e 

alinhar com esta Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal a seguinte contrapartida:  

 

Apresentação musical na Kombi Kombinando um show de rock com duração de 60 minutos (1 hora) 

no mês de novembro ou dezembro de 2021 em local a ser definido pela SETUR-DF. 

 

2. Promover junto com a SETUR/DF o lançamento das atividades do projeto, prestigiando a 

participação da Secretaria.  

 

Propomos que as peças cenográficas que comporão os cenários, as atividades e produção dos 4 

(quatro) curtas, ocupem o espaço do hall da SETUR ou local indicado por 1 mês (personagens em 

tamanho real do Renato Russo, Cartola, Cordelista e Candangos) criadas pelos artistas plásticos: 

Zakeu Vitor e Erimar Alves. 

 

2.13 ACESSIBILIDADE: 



Considerando que o projeto é itinerante, a acessibilidade de PCD’s se dará junto com suas famílias 

que assistirão aos shows das janelas e varandas de suas residências, proporcionando mais conforto 

e acesso as atividades culturais. Entretanto, o projeto também se concentrará nos principais pontos 

turísticos das cidades que certamente despertará a curiosidade e a participação presencial de 

pessoas. O projeto garantirá atenção especial as Pessoas com Deficiências - PCD’s que 

independente das condições sociais, sensoriais, cognitivas ou físicas serão recebidas com total 

acolhimento e segurança. 

 

3.  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Metas 
Fase / 
Etapa 

Descrição Valor 
Duração 

Início Término 

Meta 1 

1.1 

Coordenação 

Administrativa e Financeira 

- Contratação de 1 (um) 

profissional responsável pela 

elaboração dos contratos, 

solicitação e verificação dos 

documentos financeiros, 

pagamentos, elaboração dos 

relatórios financeiros e 

organização dos documentos. 

Atuará nas fases de Pré-

Produção, Produção e Pós-

Produção. 

        R$ 10.020,00 08/11/2021 02/02/2022 

1.2 

Produção Executiva - 
Contratação de 1 (um) 
profissional responsável por 
todas as partes 
organizacionais, acompanhar 
o evento, desde o 
planejamento à prestação de 
contas. Monitoramento de 
todas as atividades 
envolvidas na pré-produção, 
produção e pós- produção. 

        R$ 8.400,00 08/11/2021 02/02/2022 

1.3 

Coordenador de pesquisa - 
Pessoa responsável pela 
coleta, organização de dados 
e materiais, desenvolvimento 
em busca de informações nas 
4 cidades participantes, 
jornais, revistas, rádios, etc. 
Atuará nas fases de Pré-
Produção e Produção 

         R$ 8.936,30 08/11/2021 17/01/2022 

1.4 

Coordenação Artística - 
Contratação de 1 (um) 
profissional responsável pelo 
desenvolvimento da 
concepção artística para o 
evento, associando este às 

 
 
        R$ 4.000,00 08/11/2021 06/12/2021 



atrações e cenários. 
Coordenar, acompanhar, 
agendar, controlar e executar 
a programação artística. 
Elaboração e pesquisa dos 
textos sobre as informações 
culturais e históricas das 
cidades. Atuará na fase de 
pré-produção e produção. 

1.5 

Assistente de Produção  
Shows - Contratação de 
profissional responsável pela 
execução de atividades em 
nível operacional nos shows 
da kombi. Atuará na fase de 
pré-produção e produção. 

 
 

        R$ 614,46 
23/11/2021 06/12/2021 

1.6 

Assistente de Produção - 
Curtas - Contratação de 
profissional responsável pela 
execução de atividades em 
nível operacional dando 
suporte para a produção dos 
curtas Atuará na fase de pré-
produção e produção. 

 
 
 
 

         R$ 614,46 
23/11/2021 06/12/2021 

1.7 

Roteirista - Profissional 
responsável por criar as 4 
histórias das cidades para a 
linguagem audiovisual. Atuará 
na fase de pré-produção e 
produção. 

R$ 4.000,00 08/11/2021 06/12/2021 

1.8  

Consultor -Profissional 
atuante na área do turismo 
(turismólogo) que trabalhará 
com o pesquisador e o 
roteirista para dar o 
direcionamento turístico para 
os curtas. Atuará na fase de 

pré-produção e produção. 
 

R$ 7.375,00 08/11/2021 17/01/2022 

 1.9 

Apresentadora - Pessoa que 
fará a narração e 
apresentação dos 4 curtas e 
dos shows. Atuará na fase de 

pré-produção e produção. 
 

R$ 1.500,00 23/11/2021 06/12/2021 

 

Meta 2 

2.1 

Atração Artística (Música 
Grupo) - Contratação de 
músicos para apresentações 
artísticas em estrutura móvel. 

 
 

R$ 10.000,00 
26/11/2021 06/12/2021 

2.2 
ECAD – taxas de direito 
autoral dos 4 shows 

R$ 2.000,00 
26/11/2021 06/12/2021 

 

Meta 3 

3.1 

Carro de Som – Locação de 
estrutura móvel (mini trio) 
para as apresentações 
artísticas. Produção 

 
R$ 2.400,00 

26/11/2021 06/12/2021 

3.2 
Kombi - Locação de kombi 
para circular com esquipe de 
produções nas cidades 

 
R$ 2.990,00 26/11/2021 20/12/2021 



durante a pesquisa e shows. 
Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

3.3 
Combustível para kombi – 
Saque 

R$ 833,91 
26/11/2021 20/12/2021 

3.4 

Captação de Imagens - 
Locação de Câmera Full HD 
com tripé para os curtas 
metragens. Atuará na fase de 

pré-produção e produção. 

 
R$ 4.000,00 

26/11/2021 23/11/2021 

3.5 

Operador de Câmera - 
Contratação de profissional 
capacitado e com experiência 
para operar os equipamentos 
de captação de imagem 
(câmera full HD). Atuará na 
fase de pré-produção e 

produção. 

 
 

          
R$ 1.462,50 

12/11/2021 07/12/2021 

3.6 

Microfones - Locação de 2 
(dois) microfones para as 
captações de áudio dos 
curtas. Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

 
 

R$ 912,00 12/11/2021 07/12/2021 

3.7 

Operador de Áudio - 
Contratação de profissional 
capacitado e com experiência 
para operar os equipamentos 
de captação de áudio para os 
curtas. Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

 
 
 

R$ 1.768,72 12/11/2021 07/12/2021 

3.8 

Edição de vídeos - Edição 
do material captado para 
finalização dos 4 curtas 
metragens entre 4 e 5 
minutos cada (com ilha de 
edição) Atuará na fase e 

produção e pós produção. 

 
 
 

R$ 3.525,00 26/11/2021 17/12/2021 

3.9 

Cenógrafo - Profissional 
responsável pela produção 
das peças de cenografia para 
as 4 cidades. Atuará na fase 

de pré-produção e produção. 

 
 

R$ 2.778,28 08/11/2021 06/12/2021 

3.10 

Cenografia - Material para o 
cenógrafo criar os 
personagens em tamanho 
real. Fase de pré-produção e 

produção. 

 
 

R$ 6.000,00 08/11/2021 06/12/2021 

3.11 
ALCOOL EM GEL - 
Aquisição de 10 fracos de 
500ml de álcool em gel 

 
R$ 90,00 26/11/2021 06/12/2021 

 

Meta 4 4.1 

Designer Gráfico - 
Contratação de 
profissional responsável 
pela diagramação de artes 
para redes sociais para 
divulgação da campanha 
do projeto. Atuará na fase 

 
 
 

R$ 1.600,00 08/11/2021 22/11/2022 



de Pré-produção e 
Produção. 

4.2 

Assessoria de Imprensa - 
Contratação de profissional 
responsável pelas releases, 
relacionamento com a 
imprensa e montagem do 
clipping. Atuará na fase de 
Pré-produção e Produção. 

 
 
 

R$ 2.570,00 08/11/2021 25/01/2022 

4.3 

Gestão de Redes Sociais - 
Contratação de profissional 
responsável pela divulgação 
nas redes sociais e youtube 
com produção de conteúdo, 
posts, fotos e afins e emissão 
dos relatórios estatísticos 
finais. Atuará na fase de pré-
produção, produção e pós 
produção. 

 
 
 
 

R$ 4.275,00 
08/11/2021 25/01/2022 

4.4 Lonas - Serviço de impressão 
de 4 (quatro) lonas vinílicas 
no tamanho de 1, 50 x 1,50 
para serem afixadas na 
estrutura móvel. 

 
 

R$ 771,60 
08/11/2021 07/12/2021 

4.5 Impulsionamento de Redes  
- Impulsionamento de redes 
sociais (facebook e 
instagram) com cards de 
diulgação das atividades 
propostas no valor de 
R$ 1.500,00 para as duas 
plataformas e 
impulsionamento no youtube 
dos curtas metragem 
gravados durante as 
atividades no valor de 
R$ 3.600,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 5.100,00 
08/11/2021 25/01/2022 

 

OBS: O item COMBUSTÍVEL, por ser um valor variável, será feito um saque da conta bancária para 

despesas com  combustível dos veículos. 

19. – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

1.1 

Coordenação Administrativa e Financeira - 

Contratação de 1 (um) profissional responsável 

pela elaboração dos contratos, solicitação e 

verificação dos documentos financeiros, 

pagamentos, elaboração dos relatórios 

financeiros e organização dos documentos. 

Atuará nas fases de Pré-Produção, Produção e 

Pós-Produção. 

Novembro/2021 

1.2 

Produção Executiva - Contratação de 1 (um) 
profissional responsável por todas as partes 
organizacionais, acompanhar o evento, desde o 
planejamento à prestação de contas. 

 
 

Novembro/2021 



Monitoramento de todas as atividades 
envolvidas na pré-produção, produção e pós- 
produção. 

1.3 

Coordenador de pesquisa - Pessoa 
responsável pela coleta, organização de dados e 
materiais, desenvolvimento em busca de 
informações nas 4 cidades participantes, jornais, 
revistas, rádios, etc. Atuará nas fases de Pré-
Produção e Produção 
 

Novembro/2021 

1.4 

Coordenação Artística - Contratação de 1 (um) 
profissional responsável pelo desenvolvimento 
da concepção artística para o evento, 
associando este às atrações e cenários. 
Coordenar, acompanhar, agendar, controlar e 
executar a programação artística. Elaboração e 
pesquisa dos textos sobre as informações 
culturais e históricas das cidades. Atuará na fase 
de pré-produção e produção. 

Novembro/2021 

1.5 

Assistente de Produção - Shows - 
Contratação de profissional responsável pela 
execução de atividades em nível operacional 
nos shows da kombi. Atuará na fase de pré-
produção e produção. 

Novembro/2021 

 

1.6 

Assistente de Produção -Curtas - Contratação 
de profissional responsável pela execução de 
atividades em nível operacional dando suporte 
para a produção dos curtas Atuará na fase de 
pré-produção e produção. 

Novembro/2021 

1.7 

Roteirista - Profissional responsável por criar as 
4 histórias das cidades para a linguagem 
audiovisual. Atuará na fase de pré-produção e 
produção. 

Novembro/2021 

1.8 

Consultor -Profissional atuante na área do 
turismo (turismólogo) que trabalhará com o 
pesquisador e o roteirista para dar o 
direcionamento turístico para os curtas.  

Atuará na fase de pré-produção e produção. 
 

Novembro/2021 

1.9 

Apresentadora - Pessoa que fará a narração e 
apresentação dos 4 curtas e dos shows. Atuará 

na fase de pré-produção e produção. 
 

Novembro/2021 

Meta 2 
2.1 

Atração Artística (Música Grupo) - 
Contratação de músicos para apresentações 
artísticas em estrutura móvel. 

Novembro/2021 

2.2 ECAD – taxas de direito autoral dos 4 shows Novembro/2021 

Meta 3 

3.1 

Carro de Som – Locação de estrutura móvel 
(mini trio) para as apresentações artísticas. 
Produção 

Novembro/2021 

3.2 

Kombi - Locação de kombi para circular com 
esquipe de produções nas cidades durante a 
pesquisa e shows. Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

Novembro/2021 

3.3 Combustível para kombi – Saque Novembro/2021 

3.4 

Captação de Imagens - Locação de 1 (uma) 
Câmera Full HD com tripé para os curtas 
metragens. Atuará na fase de pré-produção e 

produção. 

Novembro/2021 



3.5 

Operador de Câmera - Contratação de 1 (um) 
profissional capacitado e com experiência para 
operar os equipamentos de captação de imagem 
(câmera full HD). Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

Novembro/2021 

3.6 

Microfones - Locação de 2 (dois) microfones 
para as captações de áudio dos curtas. Atuará 

na fase de pré-produção e produção. 

Novembro/2021 

3.7 

Operador de Áudio - Contratação de 
profissional capacitado e com experiência para 
operar os equipamentos de captação de áudio 
para os curtas. Atuará na fase de pré-produção 

e produção. 

Novembro/2021 

3.8 

Edição de vídeos - Edição do material captado 
para finalização dos 4 curtas metragens entre 4 
e 5 minutos cada (com ilha de edição) Atuará na 

fase e produção e pós produção. 

Novembro/2021 

3.9 

Cenógrafo - Profissional responsável pela 
produção das peças de cenografia para as 4 
cidades. Atuará na fase de pré-produção e 

produção. 

Novembro/2021 

3.10 

Cenografia - Material para o cenógrafo criar os 
personagens em tamanho real. Fase de pré-

produção e produção. 

Novembro/2021 

3.11 
ALCOOL EM GEL - Aquisição de 10 fracos de 
500ml de álcool em gel. 

Novembro/2021 

Meta 4 

4.1 

Designer Gráfico - Contratação de 
profissional responsável pela diagramação 
de artes para redes sociais para divulgação 
da campanha do projeto. Atuará na fase de 
Pré-produção e Produção. 

Novembro/2021 

4.2 

Assessoria de Imprensa - Contratação de 
profissional responsável pelas releases, 
relacionamento com a imprensa e montagem do 
clipping. Atuará na fase de Pré-produção e 
Produção. 

Novembro/2021 

4.3 

Gestão de Redes Sociais - Contratação de 
profissional responsável pela divulgação nas 
redes sociais e youtube com produção de 
conteúdo, posts, fotos e afins e emissão dos 
relatórios estatísticos finais. Atuará na fase de 
pré-produção, produção e pós produção. 

Novembro/2021 

4.4 

Lonas - Serviço de impressão de 4 (quatro) 
lonas vinílicas no tamanho de 1, 50 x 1,50 para 
serem afixadas na estrutura móvel. 

Novembro/2021 

4.5 

Impulsionamento de Redes  - 
Impulsionamento de redes sociais (facebook e 
instagram) com cards de diulgação das 
atividades propostas no valor de R$ 1.500,00 
para as duas plataformas e impulsionamento no 
youtube dos curtas metragem gravados durante 
as atividades no valor de R$ 3.600,00 

Novembro/2021 

 

20. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 
 O projeto não prevê receitas 



 

21. -  PLANILHA GLOBAL  

PLANILHA GLOBAL 

Meta 1 – Pré-Produção - Recursos Humanos 
 

Etapa 1.1 – COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCIERA 
Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Contratação de profissional 
responsável pela elaboração dos 
contratos, solicitação e verificação 

dos documentos financeiros, 
pagamentos, elaboração dos 

relatórios financeiros e organização 
dos documentos. Atuará nas fases 
de Pré-Produção, Produção e Pós-

Produção. 

Semana 12 R$ 835,00 R$ 10.020,00 
08/11/2021 

a 
02/02/2022 

Etapa 1.2 – PRODUÇÃO EXECUTIVA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Contratação de profissional 
responsável por todas as partes 
organizacionais, acompanhar o 
evento, desde o planejamento á 

prestação de conta. Monitoramento 
de todas as atividades envolvidas 
na pré-produção, produção e pós- 

produção. 

Semana 12 R$ 700,00 R$ 8.400,00 
08/11/2021 

a 
02/02/2022 

Etapa 1.3 – COORDENADOR DE PESQUISA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Coordenador de pesquisa - Pessoa 
responsável pela coleta, organização 
de dados e materiais, 
desenvolvimento em busca de 
informações nas 4 cidades 
participantes, jornais, revistas, rádios, 
etc. Atuará nas fases de Pré-
Produção e Produção 

  Semana      10 R$ 893,63 R$ 8.936,30 
08/10/2021 

a 
17/01/2022 

 

Etapa 1.4 – COORDENAÇÃO ARTÍSTICA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Coordenação Artística - Contratação 
de 1 (um) profissional responsável 
pelo desenvolvimento da concepção 
artística para o evento, associando 
este às atrações e cenários. 
Coordenar, acompanhar, agendar, 
controlar e executar a programação 
artística. Elaboração e pesquisa dos 
textos sobre as informações culturais 
e históricas das cidades. Atuará na 
fase de pré-produção e produção. 

  Semana      4 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 
08/11/2021 

a 
06/12/2021 

Etapa 1.5 – ASSISTENTE DE PRODUÇÃO - SHOWS  

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Assistente de Produção  Shows - 
Contratação de profissional 
responsável pela execução de 
atividades em nível operacional nos 

 
 
 

 Semana 

 

     2 

R$ 307,23 R$ 614,46 
08/11/2021 

a 
06/12/2021 



shows da kombi. Atuará na fase de 
pré-produção e produção. 

Etapa 1.6 – ASSISTENTE DE PRODUÇÃO - CURTAS 

Assistente de Produção - Curtas - 
Contratação de profissional 
responsável pela execução de 
atividades em nível operacional 
dando suporte para a produção dos 
curtas Atuará na fase de pré-
produção e produção. 

 
 
 

 Semana       2 R$ 307,23 R$ 614,46 
08/11/2021 

a 
06/12/2021 

Etapa 1.7 – ROTEIRISTA 

Roteirista - Profissional responsável 
por criar as 4 histórias das cidades 
para a linguagem audiovisual. Atuará 
na fase de pré-produção e produção. 

 
Unidade 

 
      4 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 

08/11/2021 
a 

06/12/2021 

Etapa 1.8 – CONSULTOR 

Consultor -Profissional atuante na 
área do turismo (turismólogo) que 
trabalhará com o pesquisador e o 
roteirista para dar o direcionamento 
turístico para os curtas. Atuará na 

fase de pré-produção e produção. 
 

 
 
 

Semana  
 

      10 R$ 737,50 R$ 7.375,00 
08/11/2021 

a 
17/01/2022 

Etapa 1.9 – APRESENTADORA 

Apresentadora - Pessoa que fará a 
narração e apresentação dos 4 curtas 
e dos shows. Atuará na fase de pré-

produção e produção. 
 

 
 

Unidade 
 

      4 R$ 375,00 R$ 1.500,00 
26/11/2021 

a 
06/12/2021 

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 45.460,22 
 

Meta 2 – Cachês artísticos e taxas  
 

Etapa 2.1 – Atração Artística (Música Grupo)  
Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Atração Artística (Música 
Grupo) - Contratação de 
músicos para apresentações 
artísticas em estrutura móvel. 

Cachê 4 R$ 2.500,00 R$ 10.000,00 
26/11/2021 

a 
06/12/2021 

 

Etapa 2.2 – ECAD 

ECAD - Taxas de direito 
autoral dos 4 shows 

Taxa 4 R$ 500,00 R$ 2.000,00 
26/11/2021 

a 
06/12/2021 

      

VALOR TOTAL DA META 2  R$ 12.000,00 
 

Meta 3 - Locação de Equipamentos / Veículos / Material de higienização 

 

Etapa 3.1 – CARRO DE SOM  
Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Carro de Som – Locação de 
estrutura móvel (mini trio) 
para as apresentações 
artísticas. Produção 

Diária 

 

4 

 

R$ 600,00 

 

R$ 2.400,00 

 

26/11/2021 
a 

06/12/2021 

Etapa 3.2 – KOMBI 
Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 



Kombi - Locação de kombi 
para circular com esquipe de 
produções nas cidades 
durante a pesquisa e shows. 
Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

    Diária 23 R$ 130,00 R$ 2.990,00 
26/11/2021 

a 
20/11/2021 

Etapa 3.3 – COMBUSTÍVEL PARA KOMBI - SAQUE 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Combustível para kombi – 
Saque 

litros 133 R$ 6,27 R$ 833,91 
26/11/2021 

a 
06/12/2021 

Etapa 3.4 – CAPTAÇÃO DE IMAGENS 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Captação de Imagens - 
Locação de 1 (uma) Câmera 
Full HD com tripé para os 
curtas metragens. Atuará na 
fase de pré-produção e 

produção. 

 
 

   Diárias 
8 R$ 500,00 R$ 4.000,00 

26/11/2021 
a 

06/12/2021 

Etapa 3.5 – OPERADOR DE CÂMERA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Operador de Câmera - 
Contratação de 1 (um) 
profissional capacitado e com 
experiência para operar os 
equipamentos de captação de 
imagem (câmera full HD). 
Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

 
 
 

Semana 
    2 R$ 1.462,50 R$ 2.925,00 

26/11/2021 
a 

06/12/2021 

Etapa 3.6 – MICROFONES 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Microfones - Locação de 2 
(dois) microfones para as 
captações de áudio dos 
curtas. Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

Diária 8 R$ 114,00 R$ 912,00 
26/11/2021 

a 
06/12/2021 

Etapa 3.7– OPERADOR DE ÁUDIO 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Operador de Áudio - 
Contratação de profissional 
capacitado e com experiência 
para operar os equipamentos 
de captação de áudio para os 
curtas. Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

Diária 8 R$ 221,09 R$ 1.768,72 
26/11/2021 

a 
06/12/2021 

Etapa 3.8 – EDIÇÃO DE VÍDEOS 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Edição de vídeos - Edição do 
material captado para 
finalização dos 4 curtas 
metragens entre 4 e 5 minutos 
cada (com ilha de edição) 
Atuará na fase e produção e 

pós produção. 

 
 
 

Semana 3 R$ 1.175,00 R$ 3.525,00 
26/11/2021 

a 
17/12/2021 



Etapa 3.9 - CENÓGRAFO 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Cenógrafo - Profissional 
responsável pela produção das 
peças de cenografia para as 4 
cidades. Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

 
 

Semana 4 R$ 694,57 R$ 2.778,28 
08/11/2021 

a 
12/12/2021 

Etapa 3.10 - CENOGRAFIA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Cenografia - Material para o 
cenógrafo criar os personagens 
em tamanho real (Renato 
Russo, Cartola, Caipira e 
Candangos). Fase de pré-

produção e produção. 

 
 
 

Unidade 
4 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 

08/10/2021 
a 

12/12/2021 

Etapa 3.11 - ALCOOL EM GEL 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

ALCOOL EM GEL - Aquisição 
de 10 fracos de 500ml de 
álcool em gel 

 
Unidade 10 R$ 9,00 R$ 90,00 

26/11/2021 
a 

06/12/2021 

VALOR TOTAL DA META 3 R$ 28.222,91 
 

 

Meta 4 – Divulgação 
 
 

Etapa 4.1 – DESIGNER GRAFICO 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Designer Gráfico - 
Contratação de profissional 
responsável pela 
diagramação de artes para 
redes sociais para 
divulgação da campanha do 
projeto. Atuará na fase de 
Pré-produção e Produção. 

 
 
 
 

Semana 
2 R$ 800,00 R$ 1.600,00 

08/11/2021 
a 

22/11/2021 

Etapa 4.2 – ASSESSORIA DE IMPRENSA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Assessoria de Imprensa - 
Contratação de profissional 
responsável pelas releases, 
relacionamento com a 
imprensa e montagem do 
clipping. Atuará na fase de 
Pré-produção e Produção. 

 
 
 

Mês 1 R$ 2.570,00 R$ 2.570,00 
08/11/2021 

a 
08/12/2021 

Etapa 4.3 – GESTÃO DE REDES SOCIAIS 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Gestão de Redes Sociais - 
Contratação de profissional 
responsável pela divulgação 
nas redes sociais e youtube 
com produção de conteúdo, 
posts, fotos e afins e emissão 
dos relatórios estatísticos 
finais. Atuará na fase de pré-
produção, produção e pós 
produção.. 

 
 

Semana 
 

12 R$ 356,25 R$ 4.275,00 
08/11/2021 

a 
25/01/2022 

Etapa 4.4 – LONAS 



Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Lonas - Serviço de impressão 
de 4 (quatro) lonas vinílicas no 
tamanho de 1, 50 x 1,50 para 
serem afixadas na estrutura 
móvel. 

 
 

M2 
   12 R$ 64,30 R$ 771,60 

08/11/2021 
a 

06/12/2021 

Etapa 4.5 – IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Impulsionamento de Redes  - 
Impulsionamento de redes 
sociais (facebook e instagram) 
com cards de diulgação das 
atividades propostas no valor 
de R$ 1.500,00 para as duas 
plataformas e impulsionamento 
no youtube dos curtas 
metragem gravados durante as 
atividades no valor de 
R$ 3.600,00 

 
 
 
 
 
 
 

Serviço 

1 R$ 5.100,00 R$ 5.1000,00 
08/11/2021 

a 
25/01/2022 

VALOR TOTAL DA META 4  R$ 14.316,60 

VALOR TOTAL DO EVENTO R$ 99.999,73 

5.2-  Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA GLOBAL 

Meta 1 – Pré-Produção - Recursos Humanos 
 

Etapa 1.1 – COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCIERA 
Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Contratação de profissional 
responsável pela elaboração dos 
contratos, solicitação e verificação 

dos documentos financeiros, 
pagamentos, elaboração dos 

relatórios financeiros e organização 
dos documentos. Atuará nas fases 
de Pré-Produção, Produção e Pós-

Produção. 

Semana 12 R$ 835,00 R$ 10.020,00 
08/11/2021 

a 
02/02/2022 

Etapa 1.2 – PRODUÇÃO EXECUTIVA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Contratação de profissional 
responsável por todas as partes 
organizacionais, acompanhar o 
evento, desde o planejamento á 

prestação de conta. Monitoramento 
de todas as atividades envolvidas 
na pré-produção, produção e pós- 

produção. 

Semana 12 R$ 700,00 R$ 8.400,00 
08/11/2021 

a 
02/02/2022 

Etapa 1.3 – COORDENADOR DE PESQUISA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Coordenador de pesquisa - Pessoa 
responsável pela coleta, organização 

  Semana      10 R$ 893,63 R$ 8.936,30 
08/10/2021 

a 



de dados e materiais, 
desenvolvimento em busca de 
informações nas 4 cidades 
participantes, jornais, revistas, rádios, 
etc. Atuará nas fases de Pré-
Produção e Produção 

17/01/2022 

 

Etapa 1.4 – COORDENAÇÃO ARTÍSTICA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Coordenação Artística - Contratação 
de 1 (um) profissional responsável 
pelo desenvolvimento da concepção 
artística para o evento, associando 
este às atrações e cenários. 
Coordenar, acompanhar, agendar, 
controlar e executar a programação 
artística. Elaboração e pesquisa dos 
textos sobre as informações culturais 
e históricas das cidades. Atuará na 
fase de pré-produção e produção. 

  Semana      4 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 
08/11/2021 

a 
06/12/2021 

Etapa 1.5 – ASSISTENTE DE PRODUÇÃO - SHOWS  

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Assistente de Produção  Shows - 
Contratação de profissional 
responsável pela execução de 
atividades em nível operacional nos 
shows da kombi. Atuará na fase de 
pré-produção e produção. 

 
 
 

 Semana 

 

     2 

R$ 307,23 R$ 614,46 
08/11/2021 

a 
06/12/2021 

Etapa 1.6 – ASSISTENTE DE PRODUÇÃO - CURTAS 

Assistente de Produção - Curtas - 
Contratação de profissional 
responsável pela execução de 
atividades em nível operacional 
dando suporte para a produção dos 
curtas Atuará na fase de pré-
produção e produção. 

 
 
 

 Semana       2 R$ 307,23 R$ 614,46 
08/11/2021 

a 
06/12/2021 

Etapa 1.7 – ROTEIRISTA 

Roteirista - Profissional responsável 
por criar as 4 histórias das cidades 
para a linguagem audiovisual. Atuará 
na fase de pré-produção e produção. 

 
Unidade 

 
      4 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 

08/11/2021 
a 

06/12/2021 

Etapa 1.8 – CONSULTOR 

Consultor -Profissional atuante na 
área do turismo (turismólogo) que 
trabalhará com o pesquisador e o 
roteirista para dar o direcionamento 
turístico para os curtas. Atuará na 

fase de pré-produção e produção. 
 

 
 
 

Semana  
 

      10 R$ 737,50 R$ 7.375,00 
08/11/2021 

a 
17/01/2022 

Etapa 1.9 – APRESENTADORA 

Apresentadora - Pessoa que fará a 
narração e apresentação dos 4 curtas 
e dos shows. Atuará na fase de pré-

produção e produção. 
 

 
 

Unidade 
 

      4 R$ 375,00 R$ 1.500,00 
26/11/2021 

a 
06/12/2021 

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 45.460,22 

Meta 2 – Cachês artísticos e taxas  
 

Etapa 2.1 – Atração Artística (Música Grupo)  
Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 



Atração Artística (Música 
Grupo) - Contratação de 
músicos para apresentações 
artísticas em estrutura móvel. 

Cachê 4 R$ 2.500,00 R$ 10.000,00 
26/11/2021 

a 
06/12/2021 

 

Etapa 2.2 – ECAD 

ECAD - Taxas de direito 
autoral dos 4 shows 

Taxa 4 R$ 500,00 R$ 2.000,00 
26/11/2021 

a 
06/12/2021 

      

VALOR TOTAL DA META 2  R$ 12.000,00 
 

Meta 3 - Locação de Equipamentos / Veículos / Material de higienização 

 

Etapa 3.1 – CARRO DE SOM  
Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Carro de Som – Locação de 
estrutura móvel (mini trio) 
para as apresentações 
artísticas. Produção 

Diária 

 

4 

 

R$ 600,00 

 

R$ 2.400,00 

 

26/11/2021 
a 

06/12/2021 

Etapa 3.2 – KOMBI 
Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Kombi - Locação de kombi 
para circular com esquipe de 
produções nas cidades 
durante a pesquisa e shows. 
Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

    Diária 23 R$ 130,00 R$ 2.990,00 
26/11/2021 

a 
20/11/2021 

Etapa 3.3 – COMBUSTÍVEL PARA KOMBI - SAQUE 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Combustível para kombi – 
Saque 

litros 133 R$ 6,27 R$ 833,91 
26/11/2021 

a 
06/12/2021 

Etapa 3.4 – CAPTAÇÃO DE IMAGENS 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Captação de Imagens - 
Locação de 1 (uma) Câmera 
Full HD com tripé para os 
curtas metragens. Atuará na 
fase de pré-produção e 

produção. 

 
 

   Diárias 
8 R$ 500,00 R$ 4.000,00 

26/11/2021 
a 

06/12/2021 

Etapa 3.5 – OPERADOR DE CÂMERA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Operador de Câmera - 
Contratação de 1 (um) 
profissional capacitado e com 
experiência para operar os 
equipamentos de captação de 
imagem (câmera full HD). 
Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

 
 
 

Semana 
    2 R$ 1.462,50 R$ 2.925,00 

26/11/2021 
a 

06/12/2021 

Etapa 3.6 – MICROFONES 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 



Microfones - Locação de 2 
(dois) microfones para as 
captações de áudio dos 
curtas. Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

Diária 8 R$ 114,00 R$ 912,00 
26/11/2021 

a 
06/12/2021 

Etapa 3.7– OPERADOR DE ÁUDIO 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Operador de Áudio - 
Contratação de profissional 
capacitado e com experiência 
para operar os equipamentos 
de captação de áudio para os 
curtas. Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

Diária 8 R$ 221,09 R$ 1.768,72 
26/11/2021 

a 
06/12/2021 

Etapa 3.8 – EDIÇÃO DE VÍDEOS 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Edição de vídeos - Edição do 
material captado para 
finalização dos 4 curtas 
metragens entre 4 e 5 minutos 
cada (com ilha de edição) 
Atuará na fase e produção e 

pós produção. 

 
 
 

Semana 3 R$ 1.175,00 R$ 3.525,00 
26/11/2021 

a 
17/12/2021 

Etapa 3.9 - CENÓGRAFO 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Cenógrafo - Profissional 
responsável pela produção das 
peças de cenografia para as 4 
cidades. Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

 
 

Semana 4 R$ 694,57 R$ 2.778,28 
08/11/2021 

a 
12/12/2021 

Etapa 3.10 - CENOGRAFIA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Cenografia - Material para o 
cenógrafo criar os personagens 
em tamanho real (Renato 
Russo, Cartola, Caipira e 
Candangos). Fase de pré-

produção e produção. 

 
 
 

Unidade 
4 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 

08/10/2021 
a 

12/12/2021 

Etapa 3.11 - ALCOOL EM GEL 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

ALCOOL EM GEL - Aquisição 
de 10 fracos de 500ml de 
álcool em gel 

 
Unidade 10 R$ 9,00 R$ 90,00 

26/11/2021 
a 

06/12/2021 

VALOR TOTAL DA META 3 R$ 28.222,91 
 

 

Meta 4 – Divulgação 
 
 

Etapa 4.1 – DESIGNER GRAFICO 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Designer Gráfico - 
Contratação de profissional 
responsável pela 
diagramação de artes para 
redes sociais para 
divulgação da campanha do 

 
 
 
 

Semana 

2 R$ 800,00 R$ 1.600,00 
08/11/2021 

a 
22/11/2021 



projeto. Atuará na fase de 
Pré-produção e Produção. 

Etapa 4.2 – ASSESSORIA DE IMPRENSA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Assessoria de Imprensa - 
Contratação de profissional 
responsável pelas releases, 
relacionamento com a 
imprensa e montagem do 
clipping. Atuará na fase de 
Pré-produção e Produção. 

 
 
 

Mês 1 R$ 2.570,00 R$ 2.570,00 
08/11/2021 

a 
08/12/2021 

Etapa 4.3 – GESTÃO DE REDES SOCIAIS 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Gestão de Redes Sociais - 
Contratação de profissional 
responsável pela divulgação 
nas redes sociais e youtube 
com produção de conteúdo, 
posts, fotos e afins e emissão 
dos relatórios estatísticos 
finais. Atuará na fase de pré-
produção, produção e pós 
produção.. 

 
 

Semana 
 

12 R$ 356,25 R$ 4.275,00 
08/11/2021 

a 
25/01/2022 

Etapa 4.4 – LONAS 
Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Lonas - Serviço de impressão 
de 4 (quatro) lonas vinílicas no 
tamanho de 1, 50 x 1,50 para 
serem afixadas na estrutura 
móvel. 

 
 

M2 
   12 R$ 64,30 R$ 771,60 

08/11/2021 
a 

06/12/2021 

Etapa 4.5 – IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Impulsionamento de Redes  - 
Impulsionamento de redes 
sociais (facebook e instagram) 
com cards de diulgação das 
atividades propostas no valor 
de R$ 1.500,00 para as duas 
plataformas e impulsionamento 
no youtube dos curtas 
metragem gravados durante as 
atividades no valor de 
R$ 3.600,00 

 
 
 
 
 
 
 

Serviço 

1 R$ 5.100,00 R$ 5.1000,00 
08/11/2021 

a 
25/01/2022 

VALOR TOTAL DA META 4  R$ 14.316,60 

VALOR TOTAL DO EVENTO R$ 99.999,73 
 

5.3 Previsão de Receitas   

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1     

2     



Total R$ 

6. DECLARAÇÕE 

6.1 Declaração Unificada 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, ATANAGILDO BRANDOLT DE BRANDOLT, inscrito no RG sob o nº 1017538057  e CPF nº 
237.376.030-49, na qualidade de presidente do INSTITUTO LATINOAMERICA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, ARTE E CULTURA, CNPJ: 04.516.087/0001-05, 
declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 (x) A referida entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no artigo 39 
da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011; 

2. (x) A referida entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada em 
julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores; 

3. (x) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
Distrito Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição 
Federal, bem como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos 
empregados para a Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e 
com relação a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, 
ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares; 

4. ( x) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público 
integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos 
Estados e dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o 
disposto no art. 8º, II da Instrução Normativa nº 1/2005; 

5. (x) A referida entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao 
projeto; 

6. (x) A referida entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e 
pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independente de 
estarem gozando de férias ou não; 

7. (x) A referida entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade 
da Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução Normativa nº 
1/2005; 

8. ( x) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 
7º da Constituição Federal; 

9. (x) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 
Federal, conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93. 

10. (x) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do Esporte, 
Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade até o 2º grau; 

11. ( x) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que institui 
a “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de 
outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico 
Profissional fixando os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica 
contratante e à emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe 



sobre o licenciamento para a realização de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as 
legislações vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações do Distrito Federal. 

12. (x) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é inferior 
à                                                               

  

Brasília, 15 de Outubro de 2021 

  
----------------------------------------------------------------- 

Atanagildo Brandolt de Brandolt  
Presidente 

 
6.2 Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 (em 
caso de não haver encargos trabalhistas). 

  

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

  

Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a rubrica de 
encargos recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da 
execução do projeto em análise. 

Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 
de 13 de dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão 
de recolhimento de encargo. 

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

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 existir 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 tipo de valor 
rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

  

Atenciosamente, 

Brasília, Brasília, 15 de Outubro de 2021 

  
----------------------------------------------------------------- 



Atanagildo Brandolt de Brandolt  
Presidente 

 

6.3. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de 
Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, 
que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito 
Federal ou qualquer órgão ou entidade 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. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 
 

Brasília, 15/10/2021 

 

Atanagildo Brandolt de Brandolt 
 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

 

Brasília-DF,_____/_____/2021 

 

_______________________________ 

ASSINATURA 

 
 
 


