
       ANEXO I 

  

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: Grupo Cultural Azulim 

CNPJ: 04.085.774/0001-13  

Endereço: AR 9 Conjunto 5 Lote 24  

Cidade: Brasília Bairro: Sobradinho 2 UF: DF CEP: 73062-005  

Telefone (DDD): 61-3328-4525  Telefone (DDD): 61-99185-4141  

E-mail da OSC: iranazulim@hotmail.com  Site da OSC:  

Representante Legal (Dirigente): lranildo Gonçalves Moreira  

Cargo do Representante Legal: Diretor - Presidente 

CPF: 539.094.701-06  

 

RG/Órgão Expedidor: 103.8731 SSP\DF 

  

Endereço do Representante Legal:  

  

Telefone (DDD): 61-99185-4141 Telefone (DDD):  

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Alexandre Pereira Rangel 

Função na parceria: Coordenador Administrativo 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 1.332.056 - SSP/DF CPF: 583.659.071-00 

Telefone (DDD): Telefone (DDD): 61 998112-2472 

Email do Responsável: tupac@tupac.bsb.br  

  

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Brasília Tattoo Festival 2022 

Valor do Projeto: R$ 349.996,00 

Local de realização: Centro de Convenções de Brasília 

Período de Execução:  Início: 31/08/2022 Término: 10/11/2022 

Enquadramento: Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino (   )  Qualificação/Sensibilização (  x )  

Promoção e/ou Apoio Comercialização ( X)  Artesanato (  )  Tecnologia Turística (  ) Pesquisa relacionada 

ao Turismo (   )                      

Valor total do projeto R$ 349.996,00 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais) 

Previsão de Atendimento: 200 expositores 

Previsão de público direto: 15.000 pessoas 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 100.000 pessoas 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores) 

Em 1993 no Plano Piloto, em Brasília, um estudante foi espancado até a morte por uma gangue de lutadores 

de artes marciais. Este crime teve repercussão nacional e gerou diversas campanhas contra a violência. 

Como resultado da pressão popular, além de responsabilizar os culpados, o governo resolveu cadastrar 

gangues de todo o DF. 

Nesta época havia um grupo de 7 amigos entre 16 e 17 anos de idade, garotos negros de Sobradinho II, que 

se encontravam com regularidade para dançar hip-hop e break nas ruas da cidade e saíam juntos para festas, 

bares e outras atividades de lazer. A comunidade local se referia a eles como Azulins e dentro deste clima de 

comoção pela morte do estudante este grupo de amigos acabou sendo cadastrado como uma gangue 
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também. 

Com o intuito de reverter essa imagem equivocada e retirar o rótulo de gangue, o então comandante do 13º 

Batalhão da Polícia Militar de Sobradinho chamou estes 7 jovens para desenvolver atividades e projetos 

voltados à comunidade. Organizaram uma caminhada contra as drogas e violência, torneios de futebol e 

vôlei e, obtendo o apoio da Associação de Moradores e da Associação do Bem-Estar Social, fizeram uma 

campanha de arrecadação de alimentos e brinquedos para o Natal, que foi um sucesso e passou a ser 

realizada anualmente. Em 2000, com a parceria do Comitê-DF de Ação e Cidadania Contra a Fome e a 

Miséria, a iniciativa ganhou força e passou depois a fazer parte da Campanha Natal Sem Fome. 

Provar perante a sociedade que esse grupo jovem era “do bem” e mudar o rótulo que havia sido adquirido 

foi o primeiro grande desafio do Grupo Azulim. Isso foi conseguido com muito esforço e os jovens do grupo 

perceberam que seria importante levar a sua história para escolas da região, tentando evitar que outros 

tivessem que passar pelo mesmo constrangimento que eles haviam passado. Nesse contato com os 

estudantes o grupo percebeu que poderia atuar mais de perto no combate à violência nas escolas e que para 

isso poderia utilizar o hip-hop como ferramenta de aproximação com os jovens e assim tratar de temas do 

seu interesse: racismo, discriminação, violência, DST/AIDS, gravidez e outros. 

No ano de 2000 o grupo tornou-se uma ONG constituída e em 2002 firmou um convênio com a Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos dentro do programa Paz nas Escolas, trabalhando com oficinas de hip-hop 

dentro das escolas, voltado para o combate à violência. Este trabalho continuou após o término do convênio 

que durou 8 meses e hoje o Grupo Azulim está inclusive conversando com a Regional de Ensino, na 

tentativa de firmar parcerias para que o trabalho aconteça em todas as escolas. 

O Grupo Azulim iniciou as oficinas com o Projeto Dança pela Paz no ano 2000, antes mesmo do Paz nas 

escolas. 

Geralmente funciona assim: as escolas convidam o Grupo, que leva uma proposta de trabalho para a 

diretoria. Em conjunto com a escola, e de acordo com a demanda apresentada, é definida uma programação 

das atividades a serem desenvolvidas. Os jovens participam do processo e são orientados pelos professores. 

Desta forma podem trabalhar, por exemplo, com um recreio integrado onde diversas atividades culturais 

podem ser desenvolvidas, além de discussões sobre temas relevantes para os jovens, palestras, shows e 

oficinas. A escola fornece o material e o Grupo Azulim executa as atividades com a participação total dos 

jovens. Quando é possível, tenta-se viabilizar um pró-labore ou uma ajuda de custo para o jovem 

participante, mas o trabalho acontece mesmo quando não existe esta possibilidade de remuneração. 

No que consistem as atividades? Basicamente são tratados os quatro elementos principais da cultura do hip-

hop: o grafite (desenhos e mensagens feitas principalmente com tinta spray em muros e paredes), o DJ (disc-

joquei que cuida do som instrumental), o MC (mestre de cerimônia, anima os encontros e em versos rimados 

fala da experiência das periferias, fazendo mensagens de reivindicação e orientação), e a dança de rua 

(diversas formas de break dance e street). Considera-se também o mais novo elemento que tem integrado o 

movimento hip-hop: o conhecimento. OS grafittis são realizados tanto na escola quanto nos muros das casas 

e comércios da comunidade de acordo com a solicitação e expressa autorização dos moradores e até mesmo 

em praças, pontos de ônibus e outras áreas públicas em parceria com a Administração Regional. 

As atividades visam não só a promoção de uma cultura de paz, mas também têm por objetivo formar os 

jovens para que eles possam atuar como multiplicadores desta cultura em outros locais. As mídias 

trabalhadas também possibilitam a geração de renda e alguns dos jovens já atuam como facilitadores de 

oficinas de capoeira e grafite em escolas particulares. Este é de fato um dos principais objetivos visados: 

formar multiplicadores que assumam o papel de protagonistas em outros contextos. 

Os integrantes do grupo perceberam que esse era um trabalho vocacional, que eles queriam ajudar ao 

próximo e despertar em outros jovens suas potencialidades. Observaram também que com o trabalho os 

jovens envolvidos têm uma menor exposição à violência, tanto como autores, quanto como vítimas. Por 

conta deste comprometimento tocaram o grupo durante todos estes anos: tirando dinheiro do bolso, doando 

seu tempo, arrecadando recursos com festas, venda de lanches, barraquinhas de São João. Tudo isso 

enquanto estudavam e trabalhavam. É difícil precisar quantas moças e rapazes participaram dos trabalhos do 



Grupo ao longo dos anos, já que ganham adesão de mais pessoas a cada ação desenvolvida. A estimativa é 

de que aproximadamente 3.000 (três mil) jovens tenham se beneficiado dos trabalhos da instituição. 

E para o futuro? O grupo inicial do Azulim era autodidata, aprendeu tudo o que sabia fazendo. Agora eles 

estão na diretoria da organização e têm por objetivo profissionalizar o processo. É aí que surgiu, em outubro 

de 2007, o Projeto Jovem Expressão, o novo programa de responsabilidade social da Caixa Seguros. A 

Caixa Seguros firmou parceria com o Grupo Cultural Azulim, o Movimento Integrado de Saúde 

Comunitária do DF (MISMEC/DF) e a John Snow Brasil para realizar este projeto que visa diminuir a 

exposição à violência entre jovens de 18 a 24 anos por meio da promoção da saúde mental e da participação 

de jovens em oficinas culturais e profissionalizantes que procuram encontrar formas alternativas de entrada 

no mercado de trabalho. 

Neste projeto a MISMEC/DF foi responsável por prestar serviços de terapia comunitária, a John Snow 

Brasil ficará com a parte de pesquisa, monitoramento e avaliação técnica, e o Grupo Cultural Azulim é o 

responsável pelas oficinas. 

Este projeto está sendo percebido pelo Grupo Azulim como a possibilidade de executar um trabalho piloto 

que visa dar um formato mais claro para as oficinas - detalhando como se faz, como o formato pode ser 

sistematizado de forma a ser replicado em todo o país. A ideia é permitir que a metodologia possa ser 

repassada em outras regiões seguindo uma ordem comum, mas ao mesmo tempo dando conta das 

especificidades de cada localidade. 

Foram atendidos diretamente mais de 300 jovens em Ceilândia Sobradinho, regiões periféricas ao Plano 

Piloto. Onde foram oferecidas oficinas de grafite, capoeira e street dance, além de cursos profissionalizantes 

de web design e informática. Na Ceilândia estão sendo oferecidas oficinas de audiovisual e street dance. O 

público atendido pelo Programa foi definido após pesquisa realizada pela Caixa Seguros em parceria com a 

John Snow Brasil (empresa de consultoria que integra a rede do Programa Jovem de Expressão), essa 

pesquisa intitulada “Fatores determinantes da Violência Interpessoal entre jovens do Distrito Federal”, gerou 

informações e indicou que os jovens com idade entre 18 e 24 anos estão mais expostos à violência (seja 

como vítima, algoz e até mesmo como testemunha). Por essa razão foram escolhidas as oficinas de atração 

jovem (oficinas culturais) pela identidade que a juventude tem com a cultura Hip Hop e com a Capoeira. A 

adesão dos jovens ao Programa foi feita através de inscrições em eventos realizados no primeiro semestre de 

2007 afim de divulgar o Programa, eventos que foram chamados de “Workshops de Hip Hop do Programa 

Jovem de Expressão). Além disso existe também uma revista bimestral elaborada por um jornalista a partir 

da contribuição de matérias e falas dos próprios jovens. 

Até a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) apoia o Programa. Ela já validou a metodologia de 

trabalho utilizada, enviou-a para sua oficina de projetos de prevenção à violência, nos Estados Unidos, e está 

acompanhando o desenrolar do trabalho. Se o modelo for eficiente ele poderá servir de referência para 

países da América Latina. 

Em setembro de 2008 o Grupo Cultural Azulim obteve a certificação de OSCIP e continua, através do hip-

hop, a exercer seu trabalho de promoção de uma cultura de paz e inclusão social dos jovens das periferias. 

A história do Grupo Cultural Azulim pode ser encontrada, em versos, no livro Anjos Azulins Meninos 

periféricos, disponível na sede do Grupo na Ar 09 conjunto 05 lote 48 (em frente ao Caic), Sobradinho II – 

DF ou entrando em contato via e-mail no endereço grupoazulim@hotmail.com. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Realização da 7ª Edição da Convenção Internacional de Tatuagem e Body Piercing - Brasília Tattoo 

Festival 2022, um dos eventos mais importantes do Brasil no segmento, que conta com uma grande 

variedade de atrações: estandes com tatuadores e body piercings do DF, do Brasil e exterior, shows, área 

infantil e de games, concursos de tatuagem, concurso Brasília Tattoo Festival, ações sociais, ambientais e de 

saúde pública, workshops, modelos exóticos, dentre outras. 

 



O foco do projeto é o fomento ao mercado da Tatuagem e Body piercing, trazendo profissionais de todo o 

país e exterior para trocar experiências, novas tecnologias e materiais, além do turismo de negócios de um 

segmento de mercado que vem crescendo exponencialmente e atrai visitantes de todas as regiões do país. 

 

Mais de 200 expositores de todo o Brasil e exterior (tatuadores e body piercings) receberão o público 

participante, em um espaço de 11.900m2. Oportunidade única para tatuar ou aplicar um piercing com os 

melhores profissionais do segmento. Além disso o Brasília Tattoo Festival nesta edição contará com 

atrações musicais, trazendo artistas nacionais renomados. 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Realização da 7ª Edição da Convenção Internacional de Tatuagem e Body Piercing - Brasília Tattoo 

Festival 2022, um dos eventos mais importantes do Brasil no segmento, que conta com uma grande 

variedade de atrações: estandes com tatuadores e body piercings do DF, do Brasil e exterior, shows, 

concursos de tatuagem, concurso Brasília Tattoo Festival, modelos exóticos, dentre outras. 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO (Descrição da realidade que será objeto da parceria, 

devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e o projeto e metas a serem atingidas) 

(Razões da proposição e interesse público na sua realização) 

Nos últimos anos, um número crescente de pessoas tem procurado tatuagens e piercings e o tema está sendo 

cada vez mais desmistificado. Piercings e tatuagens estão deixando de ser tabus e se consolidando como um 

mercado efervescente, que se expande em ritmo acelerado e com um potencial ainda não dimensionado. 

Esse crescimento traz consigo a necessidade de especialização e profissionalização, especialmente porque 

envolve a necessidade de cuidados de higienização e assepsia rigorosos, tendo em vista os riscos de 

contaminação envolvidos. 

 

Há, portanto, um potencial econômico a ser explorado, sob o ponto de vista do turismo de negócios e 

cultural, assim como a possibilidade de promover intercâmbio de conhecimentos sobre as melhores e mais 

seguras práticas do mercado de tatuagens e piercings, que contribui para a qualificação dos profissionais do 

Distrito Federal, que terão oportunidade de interagir com profissionais de diversas outras localidades. 

Ademais, por suas características, o evento contribuirá para esclarecer e conscientizar o público interessado 

em tatuagens e piercings a buscar sempre profissionais qualificados que respeitem as regras sanitárias. 

 

Além da geração de negócios no evento, pretende-se com a realização do Brasília Tattoo Festival, atrair um 

público estimado de 10 mil pessoas, em sua maioria famílias, estima-se gerar um montante de negócios em 

torno de R$ 1.500.000,00. Com o aquecimento da economia local, a geração de renda e arrecadação, vem 

junto a elevação da ocupação hoteleira, o aumento no consumo de bares e restaurantes, bem como o aumento 

de movimentação nos meios de transporte e nos atrativos turísticos da cidade.  

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Considerando os impactos econômicos dos eventos nacionais e internacionais, de acordo com as pesquisas 

realizadas pelo MTur/FGV/Embratur (Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo), é possível 

confirmar que eventos deste porte, acima de 7mil participantes, podem gerar cerca de R$9 milhões em 

gastos totais na localidade (considerando 03 dias), gerando uma arrecadação de mais de R$1 milhão em 

impostos para o Governo local. Por isso, o mercado de turismo, relacionado aos eventos e negócios, tem se 

tornado um dos vetores para incentivar os fluxos turísticos e de visitantes em determinadas localidades. 



 

O Brasília Tattoo Festival, com repercussão regional, nacional e internacional, será realizado no período de 

09 a 11 de setembro 2022, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães – Brasília/DF. Com localização 

privilegiada, próximo ao Setor Hoteleiro (norte e sul), próximo aos principais Shopping Centers da cidade, 

ao Congresso Nacional e apenas há 15 minutos do aeroporto. Por fim, o evento pode gerar, além dos 

negócios diretos para os expositores ali representados. 

 

Turismo Criativo e Conversão Internacional de Tatuagem 

 

A conversão Internacional de Tatuagem alinha-se ao plano de turismo Criativo, sobretudo por atuar na 

promoção, produtos e serviços turístico, em uma articulação com tatuadores e empreendimentos de 

tatuagem em vários estados do Brasil e em outros países. 

 

A partir da tatuagem se articula um outro olhar e percepção turística da Capital Federal, oferecendo o 

conhecimento turístico da cidade, pela atuação e negócio produzido pela tatuagem em intercambio com 

tatuadores de todo o Brasil e outros países convidados. A tatuagem é uma grande novidade na 

diversificação na oferta de produtos que compõem a economia do turismo. 

 

O evento contribui com a movimentação da rede hoteleira de Brasília, são reservados diretamente pelo 

evento 50 apartamentos, e ainda os participantes da Conversão de Tatuagem ocupam em torno de 100 

apartamentos, além da rede hoteleira são gerados para a cidade ganhos com bares, restaurante, transporte e 

com os próprios negócios gerados com a tatuagem. 

 

A estrutura central da Convenção de Tatuagem é a geração de negócios, sobretudo pela exposição e 

comercialização de tatuagens expostas em mais de 100 estandes, neste sentido o projeto alinha-se as 

estratégias do turismo criativo, ofertando oportunidade comercial e negócios. 

 

Estima-se que a feira de tatuagem gere em torno de R$ 1.000.000,00 em comercialização de tatuagem, nos 

mais de 200 estandes, calcula-se quer cada estande comercialize em torno de R$ 10.000,00 em tatuagem, 

calcula-se ainda que a conversão gere em torno de R$ 2.000.000,00 em ocupação nos hotéis, bares e 

comercialização na feira de artesanato. O cálculo foi feito pelo público estimado, são 10.000 com o gasto 

médio de R$ 200,00 por pessoa. A Conversão de Tatuagem dessa forma atua fortalecendo a cadeia turística 

de evento e negocio, gerando diretamente em torno de 3 milhões de reais para a cidade. 

 

Outra forte ação do Tattoo Festival é o estimular ao Turismo Cultural e Criativo – por meio de uma 

programação cultural alternativa com artistas locais e convidados de outros estados de renome como o 

grupo Ratos do Porão e Mano Brown, bem como artistas de tatuagem convidados de outros países como 

Japão, Argentina, Holanda, Alemanha, Itália e Peruano. A feira montada é a grande novidade que mobiliza 

público de Brasília e outros estados e até países, são pelo menos 10.000 pessoas visitando o festival a 

exemplo de anos anteriores. 

 

Será montado junto a feira de Tatuagem a feira de artesanato dentro do perfil, desta forma o Festival 

contribuirá para o fortalecimento e ampliação do centro de referência do artesanato, estratégia do plano de 

turismo criativo para fortalecer a comercialização artesanal local. 

 

O Tattoo Festival leva a marca e o nome de Brasília para o mundo através das redes sociais, o site possui 

mais de 100 mil visitas, no Instagram a página como o nome Brasília Tattoo Festival, possui mais de 47 mil 

seguidores. 



 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

O projeto será financiado por emenda parlamentar no valor de 350.000,00 venda de estande e bilheteria. 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Realizar, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, Brasília/DF, a 7ª Edição da Convenção 

Internacional de Tatuagem e Body Piercing -  BRASÍLIA TATTOO FESTIVAL 2022, entre 

os dias 09 e 11 de setembro de 2022, oferecendo espaço para que profissionais de tatuagem e 

body piercing exponham seus trabalhos a um público diversificado, além de reforçar a 

tatuagem como segmento de mercado, com potencial turístico e como elemento artístico e 

cultural e inserir Brasília definitivamente no calendário internacional das grandes convenções, 

por meio da realização regular e continuada da convenção, promovendo o turismo e a 

multiplicação de informações relevantes sobre o setor. 
 
OJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

✓  Estimular a economia local, por meio da geração de renda e arrecadação de impostos;  

✓ Fomentar o Turismo de negócios e eventos de Brasília; 

✓ Incentivar o aumento do fluxo turístico em Brasília, bem como o uso dos equipamentos 

e serviços locais;  

✓ Promover os trabalhos artísticos e os artistas do Distrito Federal;  

✓ Conscientizar o público interessado em tatuagens e body piercings sobre os cuidados e 

os riscos envolvidos; 

✓ Mostrar tendências mundiais e nacionais do setor, apresentando expositores e talentos 

locais;  

✓ Apresentar ao público as mais recentes novidades do universo da tatuagem;  

✓ Promover o intercâmbio de experiências, técnicas, equipamentos e tecnologias entre os 

profissionais da tatuagem e body piercing; e 

 2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

 – 7ª Edição da Convenção Internacional de Tatuagem e Body Piercing - Brasília Tattoo Festival 2022, 

com estantes para tatuadores e exposição de produtos, espaço para shows locais e convidados regional 

e nacional. 

– Montagem de estrutura qualificada no centro de convenções para recebimento de público médio de 

5.000 pessoas por dia, 



- Geração de emprego para 200 expositores e prestadores de serviço de tatuagem e artesanato; 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

- Promoção do Turismo de negócios e eventos, por meio da realização da Convenção Internacional de 

Tatuagem e Body Piercing - BRASÍLIA TATTOO FESTIVAL 2022 

- Democratização a acesso á evento de qualidade, promovendo o turismo e a cultura. 

- Geração de emprego e renda incentivando o desenvolvimento econômico do Distrito Federal; 

- Criação de estrutura qualificada para geração de negócios por meio da comercialização de produtos 

locais e advindo de expositores de outros estados;  

- Incentivar a troca de saberes entre artistas visuais e da tatuagem, com valorização de recursos humanos e de 

infraestrutura local; 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

METAS 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 

 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

1. 7ª Edição da Convenção 

Internacional de Tatuagem e 

Body Piercing - Brasília 

Tattoo Festival 2022, com 

estantes para tatuadores e 

exposição de produtos, 

espaço para shows locais e 

convidados regional e 

nacional 

Atingir um público de 15 mil 

visitantes, nos 3 dias de eventos. 

 - Vídeos 

 - Fotográfico. 

- Clipping de imprensa 

- Borderô de ingressos retirados  

2. Geração de emprego para 

200 expositores e 

prestadores de serviço de 

tatuagem e artesanato 

 

- Gerar R$ 1,5 milhões em 

negócios, a curto, médio e 

longo prazos. 

- Número de expositores; 

- Valor total de vendas 

realizadas durante a Feira 

 

- Fotografia. 

- Nota fiscal 

- Clipping de imprensa 

- Pesquisa de satisfação com 

os expositores: aferição da 

quantidade e valor dos 

produtos comercializados. 

 2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE 

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS 

Pré-Produção - 31/08/2022 a 05/09/2022 

❖ Contratação do RH e serviços de comunicação; 

❖ Elaboração da identidade visual do projeto;  

❖ Seleção dos expositores pela coordenação do projeto  

❖ Reunião com expositores 

❖ Contratação de artistas 

❖ Início da divulgação da feira 



❖ Instalação das sinalizações na feira 

❖ Distribuição dos estandes 

❖ Liberação do Alvará 

 

Produção (06/09/2022 a 15/09/2022) 

 

Montagem das Estruturas – 06/09/2022 a 09/09/2022) 

❖ Intensificação da divulgação do projeto 

❖ Abertura da convenção de tatuagem para visitação da população (09 a 11 de setembro) 

❖ realização dos shows dos artistas locais e convidados (09 a 11 de setembro) 

❖ realização da programação do Brasília Tattoo Festival (09 a 11 de setembro) 

Desmontagem (12/09/2022 a 15/09/2022) 

Atividade: Desmontagem das estruturas do evento, bem como limpeza e recolhimento do lixo.  

 

Pós-produção (16/09/2022 a 10/11/2022) 

❖ Organização do material de registro do evento;  

❖ Divulgação na mídia e redes sociais do pós-evento; 

❖ Finalização dos relatórios de execução;  

❖ Finalização e lançamento do clipping; 

❖ Avaliação dos resultados alcançados com a execução do projeto;  

❖ Relatórios e formulários de prestação de contas final. 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

Estimativa de público: 15 mil visitantes 

Expositores: 200 expositores totalizando 500 tatuadores no evento, durante os 03 dias do evento 

Estimativa de empregos gerados: 500 postos diretos e 2.000 indiretos 

 

• Fortalecer a imagem do Destino Turístico Brasília, enquanto polo de diversidade e atratividade para 

o turismo de negócios e de lazer; 

• Aquecimento da economia local, com a ocupação da rede hoteleira, bares, restaurantes, táxis e 

pontos turísticos da cidade; 

• Estímulo a uma consciência das normas de higiene e segurança e cuidados com os procedimentos 

realizados pelos tatuadores e body piercings; 

• Conscientização dos profissionais da tatuagem para o recolhimento do lixo infectante em seus 

respectivos estúdios; 

• Conscientização sobre contaminação por hepatite e outras doenças; 

• Estímulo à capacitação e especialização dos profissionais da área no Distrito Federal; e 

• Volume de negócios em torno de R$ 1,5 milhões. 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 



BRASILIA TATTOO FESTIVAL  

 

O Festival Internacional de Tatuagem, Arte e Música de BRASÍLIA comemora sua SÉTIMA edição nos dias 

09.10.11 de setembro de 2022 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES- DF  

 

MAIS DE 1000  TATUADORES BODY  PIERCERS.  

 

Como atração principal mais de 1000 tatuadores e artistas dos mais diversos segmentos culturais do Brasil e 

do mundo. 

 

DIAS 09.10.11 SETEMBRO.2022 

 

PROGRAMAÇÃO GERAL - SET.2022 

(09.09 Sexta / 10.09 Sábado) 

ABERTURA PORTÕES: 

08:00 - Expositores / Tatuadores 

10:00 – Público 

01:00 - encerramento 

Domingo 11/09  

ABERTURA PORTÕES: 

08:00 - Expositores / Tatuadores 

10:00 – Público 

0:00 - encerramento 

 

PALCO 

DIA 09/09/2022 

FROID  

MAJOR RD  

DALSHIN  

BRASILIA SONORA 

(Bandas autorais)  

BATALHA MUSEU x RELOGIO  

 

PALCO 

DIA 10/09/2022 

PROJOTA  

BRASILIA SONORA  



(bandas autorais) 

BATALHA MUSEU x RELOGIO  

 

PALCO 

DIA 11/09/2022 

- KAUAE  

- BRASILIA SONORA  

(bandas autorais) 

BATALHA MUSEU x RELOGIO  

 

CONCURSO DE MELHOR TATUAGEM 

 

Um dos mais respeitados concursos de tatuagem do Brasil, que se desdobra durante os três dias de festival, 

contemplando mais de 25 categorias, e com transmissão do julgamento e premiação em telas 

de alta definição para uma maior interação com público  

 

CATEGORIAS:  

 

CONCURSO PROGRAMAÇÃO 

SEXTA-FEIRA 09/09/2022 

 

FINE LINE 

OLD SCHOOL  

BRASILIA  

INICIANTE  

BLACK WORK 

AQUARELA 

MELHOR DE SEXTA (TEMA LIVRE) 

 

SÁBADO 10/09/2022 

 

COLORIDA 

PRETO E CINZA 

LETTERING 

FROW HELL 

PORTRAIT 

NEOTRADITIONAL 



MELHOR DE SABÁDO (TEMA LIVRE) 

 

DOMINGO  11/09/2022 

 

FECHAMENTO (PODE TRAZER CICATRIZADO) 

REALISMO 

COMICS 

TRIBAL 

PONTILHISMO 

NEW SCHOOLL 

ORIENTAL 

MELHOR PROCEDIMENTO DE PIERCING 

MELHOR DE DOMINGO (TEMA LIVRE) 

MELHOR DO EVENTO SERÁ DEFINIDO DENTRE TODAS TATUAGENS 

 

CONCURSO DE MELHOR COSPLAY 

 

Sucesso de caracterização nas duas primeiras edições e já indo para sua terceira edição em 2022, este ano 

premiação especial e exclusiva para os amantes do Cosplay! 

Vamos reunir todos os heróis, personagens marcantes e celebridades para premiar a melhor fantasia e 

performance cosplay de 2022!!! 

 

ESPAÇO KIDS / CHILL OUT 

 

Espaço de diversão para as crianças, com suporte para que os pais possam visitar a feira. 

 

INGRESSOS: 

 

ENTRADA FRANCA: 

 

SEXTA DIA 09/09/22  

DAS 10:00 AS 13:00 (Franca)  

 

SÁBADO DIA 10/09/22  

DAS 10:00 ÀS 13:00 ( Franca)  

 

DOMINGO DIA 11/09/22  



DAS 09:00 AS 12:00( franca)  

 

ENTRADA ANTECIPADA  

SITE (R$ 15,00) 

 

SEXTA DIA 09/09/22 - DAS 10:00 ÀS 18:00 

SÁBADO DIA 10/09/22 - DAS 10:00 AS 18:00 

DOMINGO DIA 11/09/22 - DAS 09:00  ÀS 17:00 

 

INTEIRA/MEIA NO LOCAL 

 

(R$40,00/R$20,00) 

SEXTA DIA 09/09/22 - DAS 10:00 ÀS 18:00 

SÁBADO DIA 10/09/22 - DAS 10:00 ÀS 18:00 

DOMINGO DIA 11/09/22 - DAS 09:00 ÀS 17:00 

 

INTEIRA/MEIA NO LOCAL 

 A partir das 18:00 horas  

(R$ 60,00/R$ 30,00) 

 

SEXTA DIA 09/09/22 - À PARTIR DAS 18:00 

SÁBADO DIA 10/09/22 - A PARTIR DAS 18:00 

DOMINGO DIA 11/09/22 - A PARTIR DAS 17:00 

 

CONDIÇÕES DA MEIA ENTRADA 

 

MEIA ENTRADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA 

ESTUDANTIL OU 1KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL(EXCETO SAL). 

ATENÇÃO: INGRESSO INTRANSFERÍVEL.  

 

 

 

2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver) 



 

 



 

2.12 CONTRAPARTIDAS 

• Inserir a Logomarca SETUR em todas nas peças e vídeos como Apoio, físicas e digitais; 

• Apresentar para esta Subsecretaria de Promoção e Marketing a aplicação da 

logomarca previamente, para aprovação; 

• Fazer posts da SETUR nas redes sociais do projeto - Instagram, Twitter e Facebook ao 

longo da realização do projeto; 

• Divulgar, no palco dos shows, vídeos da Secretaria de Turismo que serão 

disponibilizado previamente; 

• Imprimir Banner na entrada do evento com imagem para promoção do turismo 

de Brasília; 

• Marcar o perfil (@) da Secretaria de Turismo e a incluir a #seturdf em todas as 

postagens nas redes sociais;  

 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 



Meta 1 

1.1 

Recursos Humanos de 

Produção e Gestão de todo o 

Projeto 

 R$ 40.764,00 31/08/2022 10/11/2022 

1.3 

Locação de equipamentos e 

Estrutura especializada para 

ao Brasília Tattoo Festival 

2022 

 R$ 284.153,50 06/09/2022 15/09/2022 

 1.5 Serviço de Apoio  R$ 25.079,00 06/09/2022 15/09/2022 

  

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

1.1 Recursos Humanos de Produção e Gestão de todo o Projeto 

Agosto 
1.3 

Locação de equipamentos e Estrutura especializada para ao 

Brasília Tattoo Festival 2022 

 1.5 Serviço de Apoio  

Parcela Única – desembolso – 31/08/2022 valor R$ 349.996,50  

Desembolso em parcela única, considerando que 90% dos recursos serão executados 

durante a realização do evento nos dias 9 a 11/09, tornando inviável o repasse em duas 

parcelas, pois o repasse em mais parcela ocasionaria o atraso nos pagamentos, aumentando 

os custos do evento. 

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 

5.1 Planilha Global 

 5.2 Planilha Termo de Fomento 

BRASILIA TATTOO FESTIVAL 2022 
 
 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO  

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

 Valor 
Unitário  

 Valor Total   

Meta 1 - Realização da Convenção Internacional de Tatuagem Brasília Tattoo Festival 2022  

Etapa 1.1 - Recursos Humanos de Produção e Gestão de todo o Projeto  

1.1.1 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - direcionamento do 
projeto acompanhando de contratações, pagamentos, 
emissão de notas e prestação de contas.  (carga horária 
média de 20 horas a 30 horas semanais) 

SEMANA 9       1.500,00       13.500,00   



1.1.2 

COORDENADOR GERAL  – Prestação de serviço de 
profissional qualificado, com experiência comprovada de 
no mínimo 2 (dois) anos em produção cultural/de eventos, 
para atuar com atribuições de coordenar a execução das 
atividades de toda equipe e controle de produção geral 
das atividades do evento, gerenciamento de todas as 
etapas de produção e seus respectivos cronogramas, 
envolvendo verificação de todas as instalações – atuar 
durante a pré-produção, produção e execução dos shows. 
Responsável pelo Produtor de Eventos. Outras atividades 
pertinentes: Coordenação geral das tarefas operacionais; 
Comunicação e contato permanente com o contratante; 
Participação nas reuniões internas e externas; Elaboração 
de cronogramas gerais (montagem/desmontagem, 
abastecimento, trabalho das equipes, relatoria, serviços 
de registros, logística inicial, etc)  (carga horária média de 
20 horas a 30 horas semanais) 

SEMANA 8       1.704,00       13.632,00   

1.1.3 

PRODUÇÃO EXECUTIVA  - Prestação de serviços de 
profissional qualificado, com experiência comprovada de 
no mínimo 2 (dois) anos em produção cultural/de eventos, 
c, para atuar como responsável por todas as partes 
organizacionais e administrativas, e por todas as etapas 
relacionadas ao evento, desde o planejamento à prestação 
de contas, passando pela montagem e execução do 
evento. Deve ter conhecimento sobre infraestrutura de 
eventos de pequeno, médio e grande portes, sobre 
estruturas necessárias, sobre organização de 
fornecedores, funcionários e voluntários; sobre 
elaboração e controle de cronogramas; dinâmica de 
trabalho em bastidores; quadro de equipes de apoios, de 
técnicos e artísticas; monitoramento de todas as 
atividades envolvidas na pré e produção. (carga horária 
média de 20 horas a 30 horas semanais) 

SEMANA 8       1.704,00       13.632,00   

SUB-TOTAL >>>>>   40.764,00   

 Etapa 1.3 - Locação de equipamentos e Estrutura especializada para ao Brasília Tattoo Festival 2022  

1.3.9 

FECHAMENTO CEGO - Fornecimento de locação e serviços 
de Montagem, manutenção e desmontagem de 
Fechamento de área – composição: estrutura de painéis 
metálicos formados em quadros de tubo retangular 
50x30#18, revestidos em chapa de aço modelo GR4 #18, 
medindo 2,20m de comprimento e 2,40m de altura, fixada 
ao solo por ponteiras metálicas e sustentada por braços 
tubulares travados com pinos metálicos de aço. Estrutura 
pintada em tinta do tipo esmalte sintético na cor alumínio 
ou zincada. (100 metros x 03 diárias) 

METROS 300             12,00         3.600,00   



1.3.10 

LOCAÇÃO DE ESTANDES - STAND ESPECIAL TIPO 1,  
Montagem especial de 202 (Duzentos e Dois) unidades de 

stands com 9.00m² (3,00x3,00 m), Totalizando 1.818.00m² 

; Iluminação: Através de 04 (quatro) arandelas com 

lâmpadas fluorescentes de 20w de 220w, proporcionando 

ótima luminosidade para cada stand; Testeira: Em painéis 

retos e curvos 1.00 x 0.48 com detalhes na cor branco com 

espaço para inserção de logomarca conforme indicado em 

projeto para cada stand; Teto: Vazado e travado com Z-500 

de 96; Tomadas: Fornecimento de 02 (duas) tomadas, no 

interior de cada stand com capacidade para 220 wts, para 

cada stand; Logomarcas: Serão fornecidos 01 unidade de 

logomarca em  vinil e impressão digital medindo 1,00x0.50 

para cada stand, conforme projeto, para cada stand; Vitrine: 

Instalação de 01 (uma) vitrine padronizada medindo 

2.20x0.50x1,00m, com vidro na frente e lateral com tampo 

de MDSF e Vidro de 8mm, conforme projeto;  

SERVIÇO 1   160.000,00    160.000,00   

1.3.12 

STAND BILHETERIA: Montagem especial de 01 (Uma) 
unidade de stand com (2,50x8,00 m), totalizando 20,00 
m2, composto por: 
Forração: Em super piso Bass Prata 4mm (decorflex) 
dentro dos stand; Paredes: Painéis “TS” na cor branca e 
Vidro meia parede  com 2,70  mt de altura (nas paredes 
cegas) emolduradas com perfis de alumínio anodizado 
natural, Conforme Projeto, para cada stand; Iluminação: 
Através de 04 (quatro) calhas com lâmpadas fluorescentes 
de 20w de 220w, proporcionando ótima luminosidade 
para cada stand; 

SERVIÇO 1       2.353,50         2.353,50  

1.3.19 

GERADOR SINGULAR DE 180 KVA - Com potência máxima 
em regime de trabalho de 180 KVA´s - com combustível, 
operador e cabos elétricos para ligação até 50mt do local 
do evento, período de funcionamento de no máximo 12h. 
- Nota: Unidade de medida (Diária de 12h). Sendo 02 
geradores x 3 dias de evento) 

DIARIA 6       2.200,00       13.200,00   

1.3.21 
Locação do CENTRO DE CONVEÇÕES - aluguel do espaço 
do Centro de Conveções Ulysses Guimarães 

SERVIÇO 1   105.000,00    105.000,00   

SUB-TOTAL  284.153,50   

 Etapa 1.5 - Serviço de Apoio  

1.5.1 

SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA -  Apoio para serviços 
gerais Pessoa uniformizada capacitada para realização do 
serviço de limpeza incluído (panos de chão, aspirador, 
vassouras, baldes, papel higiênico, sabonete cremoso, 
papel toalha, álcool em gel, desinfetante para as mãos, 
protetor de assento descartáveis, sacos de lixo, e demais 
produtos necessários à conservação do ambiente), diárias 
de 8 horas de serviço (05 profissionais x 05 dias, com 
material de limpeza incluindo alvejante para limpeza todos 
os dias dos equipamentos, ferragens e estandes) Sendo 10 
profissionais (diárias) por 3 dias de eventos. 

DIÁRIA 30           150,00         4.500,00   

1.5.6 

BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA DE PRIMEIROS SOCORROS 
– Fornecimento de locação e serviços de prestação de 
serviços de mão de obra de socorrista/brigadista – serviço 
de brigada anti pânico para atuar em primeiros socorros 
em linha de show, unifomizado com carga horária de 12h. 
(3 por dia)  Sendo 03 profissionais (diárias) por 03 dias de 
evento. 

DIÁRIA 9           220,00         1.980,00   

1.5.7 EXTINTORES - Locação de extintores de incêndio UNIDADE 19             41,00            779,00   



1.5.8 

SEGURANÇA SHOWS  - Fornecimento de locação e de 
prestação de serviços de mão de obra de Segurança 
Desarmada, para atuar como segurança na area externa o 
evento, uniformizado com camiseta e identificação da 
empresa, com carga horária de 12h, Com registro na 
Secretaria de Segurança Pública ou Órgão equivalente, 
conforme previsto no art. 14 c/c art. 20 da Lei nº Lei Nº 
7.102, de 20 de Junho de 1983.( Sendo 06 profissionais 
(diárias) X 3 dias = 18 - diários, e 10 seguranças para o 
período de shows x 3 dias = 30 

DIÁRIA 48           220,00       10.320,00   

1.5.9 AMBULÂNCIA UTI MOVEL 01 - 3 dias de evento DIÁRIA 3       2.500,00         7.500,00   

SUB-TOTAL    25.079,00   

       

TOTAL TERMO DE FOMENTO 349.996,50   

 

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1  Emenda Parlamentar Deputado Claudio Abrantes R$ 350.000,00 

2 Bilheteria (6.000 ingressos a 15,00) - antecipados  R$    90.000,00  

3 
Bilheteria (2.000 ingressos a 20,00) - no local, 
aquisição das 13h às 18h 

 R$   40.000,00  

4 
Bilheteria (1.000 Ingressos A 30,00) - No Local, 
Aquisição Após As 18h 

 R$   30.000,00  

5 Locação de Estande (150 stand a 2.200,00 cada)  R$ 330.000,00  

Total R$ 840.000,00 

 6. DECLARAÇÕES 

6.1 Declaração Unificada 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, IRANILDO GONÇALVES MOREIRA inscrito no RG nº 103.8731 SSP\DF e CPF nº 539.094.701-06, na 
qualidade de presidente da GRUPO CULTURAL AZULIM, CNPJ: 04.085.774/0001-13, declaro, para os 
devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

  

1. (  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. (   ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é 
inferior à  R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).                                                             

  

Brasília, 28 de agosto de 2022 

  

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

GRUPO CULTURAL AZULIM 

IRANILDO GONÇALVES MOREIRA  
CPF 539.094.701-06 

  

  

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. 

  

Brasília, 28 de agosto de 2022 

  

 

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

GRUPO CULTURAL AZULIM 

IRANILDO GONÇALVES MOREIRA  
CPF 539.094.701-06  

  

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, 28/08/2022 IRANILDO GONÇALVES MOREIRA  

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2018 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  

 


