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1.1 DADOS DO PROJETO 
 

Título do Projeto: Festival Kombinando Cultura, Turismo e Diversão nas Cidades. 

Valor do Projeto: R$ 149.956,18 - (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e 
cinquenta e seis reais e dezoito centavos) 

Local de Realização: Brazlândia, Guará, Núcleo Bandeirante e Taguatinga. 

Período de Execução:20 semanas 
Início: 
20/09/2022 

Termino:  
28/02/2023 

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

Valor Total do Projeto: R$ 149.956,18- (Cento e quarenta e nove mil, novecentos 
e cinquenta e seis reais e dezoito centavos) 

Previsão de Atendimento: Previsão de atender em torno de 35(trinta e cinco) mil 

pessoas entre público direto e indireto. 

Previsão de Público Direto e indireto:  

A previsão de público é de 11 pessoas contratadas diretamente e, 26 indiretas por meio de 
contratação de serviços que serão prestados no projeto. 
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EMPREGOS DIRETOS PROFISSIONAIS QUANTIDADE 

Coordenação Admirativa e Financeira 
Profissional responsável pela coordenação e gestão do projeto, elaboração 
dos contratos, controle de documentos financeiros, pagamentos e 
elaboração dos relatórios de prestação de contas do financeiro e das 
atividades realizadas do projeto.  

01 

Coordenação de Produção Executiva 

Profissional responsável por toda a organização das etapas do projeto.  
Acompanhará todas as contratações de pessoal, serviços e eventos a 
serem realizados no âmbito do projeto. Representará o projeto junto a 
órgãos de governo nas cidades onde o projeto circulará, bem como em 
outras entidades do setor publico e privado. Responsável pelo 
planejamento e execução do projeto, alinhado com a coordenação 
administrativa financeira. Atuará no monitoramento de todas as atividades 
envolvidas na pré-produção, produção e pós-produção. 

01 

Coordenação Artística 
Profissional esponsável pelo desenvolvimento da concepção artística para 
o projeto, dirigindo o processo de criação e realização artística e do 
desenvolvimento da ideia. Atuará em todas as etapas do projeto na “linha 
da frente” da concepção artística, trabalhando lado a lado com os artistas 
envolvidos no projeto. Atuará nas fases de Pré-Produção e Produção. 

01 

Coordenação de Pesquisa 
Profissional responsável pelas atividades de investigação e coleta de 
dados, avaliação de atributos e circunstâncias do projeto, criação de 
elementos e produtos. Elaboração de textos sobre as informações culturais 
e históricas das cidades. Atuará em conjunto com o Consultor de Turismo 
na fase de pré-produção e produção. 

01 

Assistente de produção de shows 
Profissional responsável por presta assistência na organização 
dos eventos do projeto em nível operacional acompanha a montagem e 
desmontagem, realiza cotação e negociação com fornecedores e controla 
os processos desde o inicio até a finalização das atividades do projeto. 
Atuará na fase de pré-produção e produção 

01 

Assistente de produçãode curtas 
Profissional responsável pela execução de atividades em nível operacional 
dando suporte para a produção dos curtas, auxiliando o assistente de 
câmera em algumas situações. Atuará na fase de pré-produção e produção. 

01 

Consultor em TurismoProfissional responsável por analisar, planejar, 
organizar e gerenciar os produtos do projeto, direcionados ao turismo das 
cidades atendidas pelo projeto, direcionando para a construção dos roteiros 
e dos videosprompcionais. Atuará em conjunto com a Coordenação de 
Pesquisa na fase de pré-produção e produção. 

01 

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

01 

Apresentador (a) 

Profissional responsável pela narração e apresentação dos 4videos 
promocionais e dos shows. Atuará na fase de pré-produção e produção.  

 

01 

Assessoria de Imprensa 01 



Profissional responsável pela comunicação geral do projeto e pelo 
relacionamento o projeto junto a imprensa, criação de texto e distribuição 
para jornais de maior circulação, locais, revistas, televisão e rádio. 
Montagem de clipping. Atuará na fase de Pré-produção e Produção 

Gestão de redes sociais 

Profissional responsável por criar estratégias, conteúdos e relatórios de 
redes sociais como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, 
WhatsApp, 

01 

TOTAL 11 

 

EMPREGOS INDIRETOS PROFISSIONAIS QUANTIDADE 

Designer Gráfico 

Contratação de designer gráfico para criação e diagramação da 
logomarca do projeto, das artes para redes sociais e divulgação da 
campanha visual do projeto. Atuará na fase de Pré-produção e Produção. 

 

01 

 
Assistente de serviços gerais 

Profissional assistente de serviços gerais para realizar atividades de 
limpeza da Kombi kombinando, colocação de banners, guarda de todo o 
material e equipamentos do projeto e do veículo adequadamente, limpeza 
e retirada de resíduos da área onde a Kombi estiver realizando suas 
atividades. 

 

01 

Cenógrafo 

Contratação de cenógrafo para a produção das peças de cenografia em 
homenagem as 4 cidades.Atuará na fase de pré-produção, produção e 
pós produção.. 

01 

Operador de áudio 

Contratação de profissional para operar os equipamentos de captação de 
áudio para os vídeos promocionais. Atuará na fase de pré-produção e 
produção 

 

01 

 
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. 

 

01 

 
Editor de vídeos 
Contratação de profissional para trabalhar a edição dos vídeos 
promocionais. Atuará na fase e produção e pós-produção. 

01 

Gruposartísticos e musicais 

Contratação de músicos e artistas diferenciados para apresentações em 
estrutura móvel, na kombikombinando. Atuarão na fase de produção  

16 

Músico compositorContratação de músico profissional que ficará 
responsável pela criação de trilha sonora para os 4 vídeos 
promocionais, videos promocionais. Atuará na fase de pré-produção.  

 

01 

Figurinista 
 

01 



Profissional responsável pela vestimenta do profissional que estará em 
produção, criando e planejando a imagem considerando vestuário e 
adereços do apresentador (a). 

Maquiador (a) 

Contratação de uma profissional responsável pela maquiagem do (a) 
apresentador (a). Atuará na fase de produção. 

 

01 

 
Interprete de libras 
Profissional de língua de sinais qualificado para desempenhar a função 
de intérprete nos shows de lançamento do projeto. Atuará na fase de 
produção.  

 

01 

TOTAL  26 
 

 

1.2 - HISTÓRICO DO PROPONENTE 

A OSC Instituto Casa da Vila foi instituída em dezembro de 2005, completando 17 anos de atuação 
cultural neste ano. 
 
O Instituto atua na área de promoção e manutenção da diversidade do patrimônio cultural e artístico 
brasileiro, realizando mostras étnicas, seminários, mesas redondas, debates, ciclos de palestras, cursos, 
reuniões encontros, conferencias, exposições, espetáculos artísticos, e principalmente projetos como 
festivais de cinema. 

 
O foco de atuação é justamente na promoção de conteúdos e iniciativas culturais, atividade esta que 
desempenha há mais de 16 anos, principalmente através dos Projetos musicais, como o da Posse de 
Presidente da República em 2011 com as artistas Elba Ramalho, Zélia Duncan, Martinália, Gabi Amaranto 
e Fernanda Takai, projetos cinematográficos de produção dos filmes e documentários como a série de 
documentários "Brasília Outros 50", documentário Quatro e Reggae a Paz, em parceria com o MinC, e 
sendo idealizador dos circuitos de cinema CINESHOW e CIRCUITO CINE ÁGUAS LINDAS, também em 
parceria com o MinC. 

 
O Instituto Casa da Vila vem realizando nos últimos anos (2016, 2017, 2018 e neste ano), ações culturais 
de ocupação de espaços públicos, como por exemplo, o Termo de Fomento em parceria com a Fundação 
Cultural Palmares, cujo objeto visa a realização de Circuito de Cinema em praças públicas, nas 30 cidades 
de Tocantins e outros projetos executados por esta Secretaria de Cultura do DF, como o Projeto Arte 
Aonde eu Queria, que valorizou artistas e produtores locais e nacionais, também realizados em praças 
públicas. Ainda se encontram em execução o Projeto Fora do Eixo e Eixo Cultural Norte, no mesmo intuito, 
porém com características específicas. 
 
Assim, a Entidade vem desenvolvendo desde a sua criação projetos culturais, executando políticas 
públicas, estando adimplente em todos os seus projetos apoiados e cumprindo com as obrigações em 
realizar as melhores práticas para execução, prestação de contas e uso de recursos públicos. Inclusive 
esta vocação em desenvolvimento de projetos não é defesa de forma alguma na legislação vigente, sendo 
possível e até esperado que uma mesma OSC apresente mais de um projeto em sua área de atuação. 

 
Desta forma, resta suficientemente demonstrado, inclusive por meio dos documentos anexos, que a 
atuação da OSC está intimamente relacionada ao objetivo da presente parceria, qual seja: produção de 
eventos culturais. Também resta demonstrada a capacidade técnica da mesma na realização de eventos 
do porte previsto neste projeto 
 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 



O projeto Festival Kombinando Cultura, Turismo e Diversão nas Cidades visa estimular a promoção do 
turismo em lugares e comunidades, nas Regiões Administrativas do Distrito Federal através da linguagem 
audiovisual. 

É uma proposta diferente, que também agrega o que tem de melhor na área da 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 por meio de vídeos de curtas metragens 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 experiências incríveis nas cidades de Brazlândia, Guará, Núcleo 
Bandeirante e Taguatinga. 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. 
 
Referindo-se ao meio ambiente com seus encantos e belezas naturais existentes nas 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 Regiões Administrativas são influenciadas 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 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.  

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. 

2.1 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

O Festival Kombinando Cultura, Turismo e Diversão nas Cidades tem o objetivo dar ênfases e 
divulgar atrativos turísticos e históricos de 4(quatro) Regiões Administrativas do Distrito Federal: 
Brazlândia, Guará, Núcleo Bandeirante Taguatinga com a produção e divulgação de 4 vídeos 



promocionais que serão dirigidos durante as atividades culturais da Kombi Kombinando, com média a 
partir de 4 minutos cada. Captação de imagens, pesquisas nas cidades, conversa com moradores e 
comerciantes, buscar informações em jornais, revistas, rádios, meios digitais, acervos históricos dessas 
localidades. Durante as gravações, serão realizados shows musicais temáticos com cenografia e figurinos 
específicos.  

2.2. ROTEIRIZAÇÃODOSVIDEOS PROMOCIONAIS 

A roteirização do material coletado para a construção e produção dos4 (quatro)vídeos promocionais será 
realizado em conjunto SETUR-DF. 

2.3. VIDEOS /PILULAS 

Serão produzidos pequenos vídeos/pílulas com cerca de 30 segundos a um minuto cada, abordando temas 
relacionados às cidades atendidas no projeto. 
 

2.4. 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, entre 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 educação, a capacidade de "mudar a 
vida das pessoas", pois proporciona novas experiências em especial nos setores mais vulneráveis da 
população.. 
 
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 Festival Kombinando Cultura, Turismo e Diversão nas Cidades se apresenta como uma 
dessas ofertas de espaço turístico cultural 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. Contudo, o projeto se 
apresenta com uma proposta inovadora que estimula 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.  
 
Após crise sanitária, o projeto tem se apresentado nas ruas, nas feiras, nas praças e pelas redes sociais. 
Contudo, o projeto se apresenta como uma proposta inovadora que estimulará promoção, não só do 
turismo, como também opção de lazer nas cidades, destacando os principais pontos turísticos, o processo 
histórico e como esse processo contribuiu para a construção da capital – Brasília 
 
Para essa 2ª edição do projeto, escolhemos as Regiões Administrativas de: Brazlândia, Guará, Núcleo 
bandeirante Taguatinga. 
 
Considerado o seu potencial turístico, ambiental e gastronômico, sua identidade e sua diversidade 
cultural. 
 



Após, realização da 2ª edição, pretende-se ampliar para as demais Regiões Administrativas o projeto 
Festival Kombinando Cultura, Turismo e Diversão nas Cidades, e para os municípios que compõem 
e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno –RIDE. 
 
Vale salientar que a Lei números 4.883, de 11 de julho de 2021, que trata da politica do turismo para o 
Distrito Federal, prevê que o turista é a pessoal que se desloca para fora do seu local de residência 
permanente, por mais de 24 horas e menos que um ano, realizando pernoite, por motivo outro que não o 
de fixar residência, realizando gastos de qualquer espécie com renda auferida fora do local visitado; e 
que o excursionista ou visitante é a pessoal que se desloca individualmente ou em grupo para local 
diferente do de sua residência permanente, por período inferior a 24 horas, sem efetuar pernoite. E para 
efeito do projeto FestivalFestivalKombinando Cultura, Turismo e Diversão nas Cidades, serão adotados 
em determinados momentos as duas concepções, de acordo com o contexto a ser abordado no projeto.  

 

REGIAO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ 

HISTÓRICO 

Ainda nos primeiros anos da nova capital da República, uma pequena vila de trabalhadores passou a 
chamar a atenção de autoridades, arquitetos, urbanistas e engenheiros. A pequena vila atraia olhares 
pelo modo com que foi construída, através sistema de mutirão. A aglomeração foi batizada com o mesmo 
nome do bonito córrego que a ladeava - o Guará - e, que por sua vez, é um dos formadores do lago 
Paranoá, e para consolidador esse nome, vale salientar a existência de uma espécie comum no cerrado 
brasileiro - o Lobo Guará, espécie comum no cerrado brasileiro. A palavra Guará deriva do tupi auará, e 
significa “Vermelho” e é associada tanto ao lobo Guará quanto à ave Guará. A cidade começou a ser 
implantada em setembro de 1967, com a denominação de Setor Residencial de Indústria e Abastecimento 
(SRIA) com a finalidade de abrigar trabalhadores do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), além de 
moradores de ocupações irregulares e funcionários públicos. Seus primeiros habitantes foram os 
funcionários da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), que construíram suas 
próprias casas. O projeto do então prefeito de Brasília, Plínio Catanhede, previa apenas algumas quadras, 
composta de pequenas casas para os trabalhadores de Brasília. Os próprios participantes construiriam 
suas residências em mutirão. Os interessados em viver aqui, reuniam-se em grupos e rua a rua foram 
construindo o Guará I. Após cada rua ser finalizada, um sorteio definia quem teria direito a que casa. O 
mutirão começou pela QE 5 e seguiu pelas QEs e QIs 1 e 3. 

NOVA FASE 

A poeira nas ruas, a falta de estrutura e o preconceito fez com que muitos agraciados com as novas casas 
desistissem de vir para a cidade. Muitos trocaram os imóveis por lotes em outras cidades, como Ceilândia 
e Taguatinga, outros simplesmente abriram mão de seus empregos e voltaram para o Rio de Janeiro, de 
onde veio a maior parte dos servidores transferidos. Assustados, esses servidores de menor renda 
vendiam as casas por preços irrisórios ou as abandonavam. 
 
A Região Administrativa X (RA X) somente seria criada em 1989, com a denominação oficial de Guará, 
por meio da Lei nº 49 e seu Decreto nº 11.921, ambos de 25 de outubro, que a época, estabeleceu a 
divisão do Distrito Federal em 12 regiões administrativas, entre elas o Guará, desvinculando-o da RA I 
(Brasília). 
 
Com a cidade concretizada e em franco desenvolvimento, o governador José Ornellas, em 1985, último 
ano de seu governo, criou a QE 38 para assentar 523 famílias que viviam na Vila da CEB, Vila União, Vila 
Socó e Guarazinho. No processo de assentamento, pessoas de todo o DF aproveitaram para se instalar 
na nova quadra, como as famílias oriundas das invasões da 110 Norte. Como aconteceu no início da 
formação da cidade, os destinatários dos lotes também viram neles não uma oportunidade de viver bem, 
mas de negócio e os venderam por preços abaixo do mercado imobiliário. 

 

CRESCIMENTO ECONÔMICO  

 
A Feira Central do Guará foi criada em 1983 e, até hoje é símbolo da cidade e um dos centros de compras 
mais tradicionais do DF. Em 1984, foi criado o Setor de Oficinas do Guará, atendendo aos apelos dos 
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moradores incomodados com o barulho das oficinas que funcionavam em residências. A partir de 1986, 
iniciou-se a implantação das Quadras Econômicas Lúcio Costa (QELC), contíguas à EPTG e resultado 
do plano “Brasília Revisitada”, de autoria do urbanista. E em março de 1990, o Guará II se expandiu para 
além do anel viário, com as quadras QE 42 a 44, onde mais de 400 famílias foram assentadas. Em 1987. 
começou a implantação da QE 40 e três anos depois foi estendida com a criação do Polo de Moda. Foram 
criadas as regiões administrativas do SIA (RA XXIX) e do SCIA (RA XXV). Em 1997, no finalzinho do 
Governo Roriz foi criada a QE 46, onde foram assentados inquilinos de baixa renda como era o previsto. 
 
Atualmente, a Região Administrativa do Guará é interceptada pelas principais artérias e rodovias que 
conectam os mais importantes centros urbanos do Distrito Federal, assim como os centros regionais, 
sendo favorecida, também, pela sua proximidade ao aeroporto. Isso faz dela um importante ponto 
estratégico que estimulou, ao longo do tempo, sua consolidação como um dos mais dinâmicos polos de 
comércio, lazer e serviços do DF, com oferta de shoppings, hipermercados, bares e restaurantes, o que 
faz do Guará uma das cidades mais autônomas em relação ao Plano Piloto. 
 

CURIOSIDADES: 

✓ Inaugurado em 1969, o Guará, região administrativa do Distrito Federal nasceu depois de um mutirão 
de construção. Os pioneiros contam que a distribuição das primeiras casas, na QE 3 do Guará I, foi 
feita a partir de um sorteio. Bilhetes numerados foram colocados dentro de um chapéu de palha. Cada 
número correspondia a uma casa já enumerada. "O doutor Rogério Freitas Cunha, presidente da 
Novacap na época] vinha com a equipe dele com os bilhetinhos. de 1 a 10, e botava no chapéu. Depois 
de palavras bem ditas, ele dizia 'vamos sortear'", lembrou um dos pioneiros, JudsonSeraine. 

✓  
Fonte:http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=233Captura
do em 01.02.2022 

 
✓ Espaços de referência no Guará: 

 

CAVE– Centro administrativo vivencial e Esportivo, onde se encontram as principais atividades 

esportivas e culturais da cidade. É composto por Clubes, Estádios, Kartódromo, Ginásio Coberto, 
Teatro de Arena, Salão de Múltiplas Funções, Auditório da Administração, Casa da Cultura, o Arco 
da Cultura, Feira Permanente do Guará e o Pontão do Cave. 

 

✓ CASA DA CULTURA– existe desde de 1989; é considerada um polo irradiador da cultura 

local. Vinculada à Administração Regional, a Casa da Cultura é responsável pela promoção de 
shows e atividades culturais voltadas para a comunidade. Além disso promove cursos  e 
oficinas( teatro, circo, artesanato, culinária, mímica, capoeira, etc) festas comunitárias e 
comemorativas. 

 

✓ FEIRA CENTRAL DO GUARA– Conhecida nacionalmente é umas das feiras mais 

tradicionais do Distrito Federal. Foi criada em 1969 para atender as pessoas desempregadas que 
vendiam suas mercadorias em algumas barraquinhas em frente a Benecap, órgão do governo que 
pertencia aos funcionários da Novacap e da Prefeitura de Brasília. 

 

✓ PARQUE ECOLÓGICO EZECHIAS HERINGER (PARQUE DO GUARÁ) 

O Parque Ecológico Ezechias Heringer, está localizado dentro da Unidade de Conservação APA 
(Área de Proteção Ambiental) do Planalto Central. Abriga centenas de espécies de plantas, entre 
árvores, arbustos, flores, trepadeiras e cerca de 100 espécies de orquídeas catalogadas. Banhado 
pelo córrego Guará é refúgio para algumas espécies de répteis, pequenos roedores e diversos 
tipos de pássaros. Seu nome homenageia o engenheiro pioneiro no estudo do Cerrado e suas 
orquídeas. A área onde está localizado foi um dos locais do DF em que o agrônomo e ambientalista 
Ezechias Heringer mais atuou, tendo observado variedades raras de orquídeas típicas do Cerrado 
e nativas desta região 

 
✓ Biblioteca Comunitária das entre quadras 17 e 19. 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/distrito-federal
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/cidade/guara-df.html
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=233


✓ Teatro do Centro Educacional nº 3. 
✓ Teatro do Centro Interescolar nº 1 (CIE). 
✓ Teatro da Escola Técnica do Guará. 

 
Fonte: Patrimônio nas Ruas – Brasília: Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal. Diretoria de 
Patrimônio Histórico e Artístico, 2002. 144p.`: 22 x 21 cm. 
 

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO BANDEIRANTE 

HISTÓRICO.  

O Núcleo Bandeirante nasceu em 1956 como “Cidade Livre”, núcleo de apoio de comércio e serviços para 
os candangos que vieram construir a Nova Capital Federal. O nome “Cidade Livre” advém da permissão 
dada aos comerciantes de fixarem residência e serem isentos de impostos. Daí surgiu o primeiro nome do 
lugar, Cidade Livre. Nesse contexto, a Cidade Livre deixou de existir formalmente após a inauguração de 
Brasília. O presidente João Goulart sancionou a Lei Federal nº 4020/1961, determinando o valor do crédito 
especial para as despesas da instalação e a formalização do nome Núcleo Bandeirante. 
 
Nos arredores do antigo hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, onde funciona hoje, o Museu Vivo da 
Memória Candanga,cresciam as ocupações de lotes por trabalhadores e moradores de todos os cantos 
do país, que vieram tentar a vida na futura nova capital. Assim se formaram as comunidades da Vila 
Tenório, Vila Sarah, Vila Esperança, Vila do IAPI, Morro do Urubu e Morro do Querosene, como explica o 
geógrafo Aldo Paviani, professor emérito da Universidade de Brasília (UnB). Tinha gente que ia de 
bicicleta para o Plano Piloto trabalhar, além dos trabalhadores do comércio do Núcleo Bandeirante. Tudo 
o que você precisava resolver era na Cidade Livre; comenta. 
 

VIDA INTENSA 

 

A simplicidade das construções de madeira não impedia a intensidade da vida na grande Cidade Livre. 
Vibrante nas cores das paredes e na movimentação do comércio, a região era conhecida como o local 
onde tudo acontecia como explica o arquiteto e urbanista Cláudio José Pinheiro, professor da UnB. As 
pessoas que vieram para construir Brasília começaram a se fixar com organização familiar primeiramente 
na Cidade Livre, onde se encontrava o que não havia no Plano Piloto, como lojas de ferragens, 
marcenaria, carpintaria. Toda mão de obra qualificada e comércio estavam lá, diz. 
 

O planejamento da região favoreceu o fortalecimento daquelas primeiras comunidades da capital, 
segundo o especialista. Aquele lugar foi desenhado e bem pensado, com uma identidade própria até. A 
cidade tinha uma sucessão de edifícios feitos de madeira, padronizados, da mesma tipologia e com 
proporções agradáveis, sem nada enorme que ultrapassasse três níveis. Como uma maquete em 
tamanho real, com vida muito intensa entre as construções, explica Cláudio. 
 
Isso tudo acabou contribuindo para um sentimento de pertencimento àquela região e à própria capital, 
motivos de orgulho até para quem só passava pela terra onde seria consolidado o Distrito Federal. Todo 
caminhoneiro que vinha trazer cimento, madeira ou qualquer outro material de construção, passava na 
Cidade Livre para pintar nos para-choques do veículo a coluna do Palácio da Alvorada, como se dissesse: 
Eu estive lá na futura capital do Brasil!’. É muito bacana ver que a arquitetura de Brasília não era 
importante só para os eruditos, mas também para os populares, observa o arquiteto. 

 

TRAJETÓRIA MARCANTE 

Entrar no Museu Vivo da Memória Candanga é como voltar no tempo. Uma exposição com fotos, mobília 
original do Brasília Palace, consultório da antiga unidade de saúde, malas, equipamentos de obra, entre 
outros itens, lembra o trabalho incansável dos pioneiros.Além dos artigos históricos, o espaço recebe 
oficinas de artesanato. O museu é chamado de vivo por isso.  
 
Fonte:https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/01/interna_cidadesdf,831266/c
onheca-a-historia-da-cidade-livre-primeiro-desenho-de-seria-brasilia.shtml 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/01/interna_cidadesdf,831266/conheca-a-historia-da-cidade-livre-primeiro-desenho-de-seria-brasilia.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/01/interna_cidadesdf,831266/conheca-a-historia-da-cidade-livre-primeiro-desenho-de-seria-brasilia.shtml


 

CURIOSIDADES: 

 
✓ Os lotes eram cedidos aos interessados em regime de comodato, por apenas quatro anos, e as 

casas de negócios não pagavam impostos, podendo funcionar livremente, sem limitação de 
horário. O crescimento inicial foi espantoso. 

 
✓ Cada local tinha uma função: administrativa, comercial e hospitalar, respectivamente. O Núcleo 

Bandeirante era focado na atividade comercial, e, para atrair empresários, o governo decidiu que 
a região seria isenta do pagamento de impostos. Daí surgiu o primeiro nome do 
lugar, Cidade Livre. 

 
✓ "A Cidade Livre atraía também gente de todo o Brasil, com um predomínio de mineiros e 

nordestinos. Quando os novos candangos não podiam morar com suas famílias nos 
acampamentos das obras, vinham para as áreas comerciais, dominadas por árabes e nordestinos, 
ou para as invasões que foram surgindo, Morros do Urubu e do Querosene, Vila Esperança, Vila 
Tenório, IAPI, Divinéia, Vicentina e Sarah Kubitschek. (...) os lotes eram distribuídos em regime de 
comodato e, como a escritura não era definitiva, deveriam ser devolvidas à Novacap no final de 
1959; que não se davam alvarás para residências, que deveriam ser destruídas quando Brasília 
fosse inaugurada - primeira cidade destacável, a Cidade Livre era construída para ser destruída." 
(ALMINO in SILVA: 2011, p.43) 

 
✓ Durante a construção do Núcleo Bandeirante, a vinda para Brasília era garantida por meio de voos 

semanais feitas pelas empresas Real Aerovias e Cruzeiro do Sul. Já o transporte rodoviário, era 
feito pela empresa Araguaína, que oferecia linhas diárias entre Goiânia e Anápolis, O trajeto 
Anápolis – Brasília era feito em 12 horas, em estrada de terra, pois ainda estava sendo aberta a 
rodovia que ligaria as duas cidades. Para o transporte ferroviário foi construída a estação Bernardo 
Sayão, inaugurada em 1959, e que continuou em uso depois da inauguração de Brasília. Além 
dos meios de transporte tradicionais, era bastante comum, também, a vinda de pessoas em 
caminhões pau-de-arara e até a pé.  
 

✓ A Metropolitana, espécie de bairro do Núcleo Bandeirante, tem sua origem no acampamento 
montado para abrigar os engenheiros e trabalhadores da Companhia Metropoltana de Estradas. 
Essa empresa era responsável pelas obras de terraplanagem da pista de pouso de aviões, futuro 
aeroporto de Brasília. Com o adensamento populacional do Núcleo, a Metropolitana integrou-se 
ao tecido urbano da cidade. 

 

✓ O Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira – HJKO – foi inaugurado em 06.06.1957. Enquanto o 
hospital era construído, funcionava no local um posto médico avançado do Hospital Rossi de 
Goiânia. No hospital, que chegou a ter 200 leitos, eram atendidos desde casos simples, como 
controle da febre amarela (doença endêmica desta região), até os que requeriam intervenções 
cirúrgicas. O HJKO dispunha também de maternidade. Apesar de estar equipado com 
aparelhagem moderna para a época, muitas pessoas não confiavam nos serviços prestados, pois 
o Hospital era construído de madeira. 
 

✓ O “Palácio de Tábuas”, denominação dada ao Catetinho, foi a primeira residência oficial em 
Brasília do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. O Catetinho, RP1(Residência 
Presidencial 1), foi construído na área da Fazenda do Gama, em 10 dias, de 21 a 31 de outubro 
de 1956. Inaugurado em 10 de novembro do mesmo ano, quando o Presidente expediu os 
primeiros atos, destinados à construção de Brasília, seu nome é uma alusão ao Palácio do Catete, 
residência oficial dos presidentes brasileiros no Rio de Janeiro, capital da República até 1960. 
 

✓ O plano de desenvolvimento de Brasília previa a implantação de núcleos rurais que seriam 
responsáveis pelo abastecimento da cidade. Um desses núcleos era a Vargem Bonita. Várias 
famílias japonesas que já moravam no Brasil se estabeleceram nesse local. Há indícios de que, já 
em 1957, lotes nesta região foram repassados a outras famílias que, devido às dificuldades, não 



permaneceram no loca. Posteriormente, em 1965, vieram da ilha de Okinawa, no Japão mais nove 
famílias. 

 

Fonte: Patrimônio nas Ruas – Brasília: Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal. Diretoria de 
Patrimônio Histórico e Artístico, 2002. 144p.: 22 x 21 cm. 

 

A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE BRAZLÂNDIA 

HISTÓRICO 

Localizada a 59 quilômetros do Plano Piloto, é a cidade que tem perfil mais diferente de Brasília. Pode 
ser descrita como uma ilha de paz, história e muita tradição. 
 
Brazlândia é também a que mais se diferencia do dia-a-dia da Capital Federal. Com um ritmo de vida 
interiorana e economia baseada na produção agrícola, tem história bem mais antiga do que a maioria das 
outras regiões administrativas do DF. Cheia de famosos nomes de famílias e pioneiros com histórias de 
épocas distantes. Hoje, Brazlândia é marcado por ambientes bucólicos, cachoeiras e bate-papo à beira 
do Lago Veredinha. Tem também grande potencial turístico, sendo muito procurado por suas festas 
agrícolas, como a do Morango ou a do Leite, e religiosas, caso da Festa do Divino ou o Encontro da Mãe 
com o Filho. 

 
Tanto a tradição agrícola quanto a religiosa tem raízes no começo do século 20, quando quatro famílias 
goianas e mineiras aportaram nas terras da chapada do Vão dos Angicos. Foram os Abreu de Lima, os 
Rodrigues do Prado, os Cardoso de Oliveira e os Braz de Lima, os Rodrigues do Prado, os Cardoso de 
Oliveira e os Braz quem povoaram a terra que futuramente seria Brazlândia. 

 
O desenvolvimento foi trazido, principalmente, pelos Braz, de Carmo do Paranaíba, em Minas, e pelos 
Cardoso de Oliveira, de Posse, em Goiás, que já tinham tradição como agricultores e pecuaristas. Os dois 
clãs logo estabeleceram relação familiar e de negócios, realizando atividades agras pastorais nas três 
décadas seguintes. 
 
No início dos anos 30, as famílias conseguiram, por influência política, que o povoado fosse elevado à 
categoria de distrito de Santa Luiza (hoje Luziânia). Tanto os Braz quanto os Cardoso de Oliveira tinham 
negócios na cidade goiana. Foi quando o lugar recebeu o nome de Brazlândia, em homenagem à família 
mais numerosa da região. O decreto criando o distrito é de 15 de abril de 1932, sendo a data mais 
significativa para a cidade. Mesmo assim, o aniversário é comemorado em 5 de junho, porque foi nessa 
data, em 1933, que foi criada a subprefeitura de Brazlândia. 
 

A VINDA DA CAPITAL 

 
A decisão do presidente Juscelino Kubitschek de levar a Capital Federal para o Plano Piloto Central 
mudou o rumo da pequena Brazlândia. Já em 1958, foram desapropriados, amigavelmente, mais de mil 
alqueires da cidade. Apenas a área que circundava a sede urbana de Brazlândia não foi transferida para 
o Governo. 
 
Muitas das antigas fazendas da região desapareceram depois do represamento do Rio Descoberto e a 
formação do Lago do Descoberto, destinado para acumulação de água potável para Brasília. Hoje a 
represa é responsável pelo abastecimento de mais de 60% da água de todo DF. 
 
Se na época da inauguração de Brasília, Brazlândia, já incorporada ao DF, tinha menos de mil moradores, 
nos anos seguintes a cidade experimentou em crescimento acelerado. Centenas de agricultores 
japoneses e procedentes de outras partes do país foram assentados no Núcleo Rural Alexandre Gusmão. 
Outros tantos migrantes de Goiás se instalaram na zona urbana. No final dos anos 60, foi criado u 
loteamento de duas mil casas para assentar a os moradores da favela Vietcong, perto de Taguatinga. 
 
Em meados da década de 80, quando foi criada a Vila São José, a população de Brazlândia era de 
aproximadamente 25 mil habitantes. O que não mudou tanto o modo de vida calmo dos moradores, ainda 
presente nas antigas e novas ruas. Hoje com cerca de aproximadamente 53 mil moradores, Brazlândia é 



uma potência agrícola do DF e começa a explorar turisticamente a região, riquíssima em belezas naturais 
e com festividades tradicionais o ano todo. 
 
Fonte: http://www.brazlandia.df.gov.br/005/00502001.asp?ttCD_CHAVE=6795  
  

Brazlândia é marcado por ambientes bucólicos, cachoeiras e bate-papo à beira do Lago Veredinha. Tem 
também grande potencial turístico, sendo muito procurado por suas festas agrícolas, como a do Morango 
ou a do Leite, e religiosas, caso da Festa do Divino ou o Encontro da Mãe com o Filho. 

Festa do Divino – Conhecida pela tradição e singularidade, a Festa do Divino é realizada em Brazlândia 
desde a década de 30 quando aqui chegou o Professor Benedito Carlos de Oliveira, o “Seu Bidó”. Consta 
de uma mistura de cultos religiosos e festejos profanos nos quais predomina a devoção religiosa. Tem 
como momentos principais a “folia da rua” e a “folia da roça” onde os foliões rezam, dançam o “catira” e 
fazem a “cantoria”. Começa com a “alvorada” na casa do “alferes” e termina com a cavalhada que tem 
início no último pouso da roça e termina na praça da igreja de São Sebastião, onde é feita a “entrega” da 
folia, ou da bandeira do Divino Espírito Santo, ao vigário da paróquia.  

Tem a festa de São Sebastião – Também de tradição mista, onde se misturam o religioso e o profano, 
tem história de muitos anos. 

Via Sacra – Rememora o julgamento, a via sacra, a crucificação, morte e ressurreição do Nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

Rua do Lago – Á margem esquerda do Espelho D’água, em pleno centro da cidade, quiosques formam o 
“point” mais badalado da região e oferecem bebidas e pratos rápidos que atraem um público jovem e 
alegre que ali se concentra nas tardes e noites de sábados e domingos. 

Exposição de artesanato – Também na Rua do Lago, no prédio destinado ao futuro Museu Artístico e 
Histórico, estão instalados os Artesãos Associados de Brazlândia que fundaram a ARTEBRAZ e, ali 
montaram a exposição de parte da sua produção artesanal em peças de madeira, tecidos e outros 
materiais. 

Feira Central – Aberta de terça a domingo, no horário de 07 às 18 horas, a conta com ótimo comércio de 
confecções e calçados, boa oferta de comida de excelente qualidade. 

Rancho Paraná - Aprazível e produtiva propriedade transformada em Restaurante Rural com excelente e 

variada comida, boa cachaça, pesque-pague, comércio de doces, flores e frutas tropicais. 

O TURISMO ECOLÓGICO 

✓ Brazlândia conta com a Chapada Imperial – Propriedade rural privada e totalmente preservada, 
localiza-se nas imediações da Radiobrás (acesso principal), despencando-se 400 metros até o 
ribeirão Dois Irmãos, formando inúmeras quedas d’água – são mais de 30 – de rara beleza. O 
acesso somente é possível mediante reserva antecipada. Não há hospedagem, mas, em 
contrapartida, oferece comida de excelente qualidade, além de guias conhecedores de todas as 
trilhas que atingem cerca de 08 quilômetros de extensão. 
 

✓ Fazenda Ecológica do Chicão – Também uma ótima opção para o ecoturismo, com dezenas de 
pequenas cachoeiras e uma formação rochosa esverdeada que torna bela e exótica a paisagem. 
 

✓ Cachoeiras do Monte Alto com várias trilhas e cachoeiras formadas pelos rios: Descoberto e do 
Sal. 
 

✓ Rio Descoberto – Principal responsável pela formação do Lago Descoberto, possui excelentes 
trilhas para trekking e mountain-bike, mas, por ser área de proteção ambiental não é permitido o 
banho.  

http://www.brazlandia.df.gov.br/005/00502001.asp?ttCD_CHAVE=6795


 
✓ Cachoeiras das Sete Curvas – Várias quedas d’água e pequenos poços formados pelo Rio do 

Sal. 
 

✓ Cachoeira e Gruta do Rio do Sal - O rio forma várias quedas, que variam de 6 a 12 metros de 
altura, em uma distância média de 100 metros. Forma também duchas e piscinas naturais com 
volume de água, e possui árvores de porte médio às margens do leito.  

 
✓ Mumunhas - Localiza-se a noroeste do Distrito Federal, na APA Cafuringa. É formada por cursos 

de água límpida que correm sobre lajeados e degraus de pedras, criando seis cachoeiras, um 
salto, dois poços e diversas piscinas e duchas naturais.  
 

✓ Poço Azul - O rio que percorre a Chapada da Vendinha rompe uma rocha de quartzo e forma um 
grande poço de águas límpidas e azuladas, cascatas, corredeiras, cachoeiras e uma caverna 
inundada pelas águas.  
 

Fonte: http://ecoviagem.com.br/brasil/distrito-federal/brazlandia/ 
 

REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA 

HISTÓRICO 

Segundo João Carlos Amador, responsável pelo projeto Histórias de Brasília,em 1958, as obras de 
Brasília estavam a todo vapor e milhares de migrantes chegavam por aqui em busca de emprego. Mas 
logo não havia mais lugar para abrigar tanta gente e uma multidão começou a construir barracos próximos 
à W3 Sul e à Cidade Livre (atual Núcleo Bandeirante). Para resolver o problema, Israel Pinheiro, diretor 
da Novacap, negociou com os trabalhadores a mudança para um lugar, distante 25 quilômetros do Plano 
Piloto, onde todos teriam seu próprio lote a preços acessíveis. Nascia assim, no dia 5 de junho de 1958, 
a primeira cidade-satélite do Distrito Federal: Taguatinga.  
 
A nova cidade ocupava a área da fazenda Taguatinga, que surgiu no final do século XVIII às margens do 
Córrego Cortado, em uma área antes ocupada por indígenas. O nome Taguatinga vem do tupi e é 
formado pelo sufixo “tinga”, que significa “branco” e o prefixo “ta'wa”, que foi traduzido erroneamente como 
“ave”.Assim, corrigindo, a expressão "ta'wa" significa "barro", e "ta'wa'tinga" significaria "barro branco" 
ocorrência geológica que se verifica na região, principalmente perto do Córrego Taguatinga e do Córrego 
Cortado.Quando esta cidade, a Novacap já tinha estabelecido e nomeado uma administração local para 
supervisionar a distribuição de lotes e cuidar dos serviços urbanos.O médico Ernesto Silva, então 
executivo da NOVACAP, fez a primeira distribuição de lotes daquela que se denominava a partir de então, 
Vila Sarah Kubitschek, logo depois, Santa Cruz de Taguatinga e mais tarde Taguatinga. 
 

OS PRIMEIROS 

 
As primeiras construções foram: O Colégio Padre Antônio Bernardes, fundado em 1959, mais tarde, 
Colégio Coração de Maria e hoje Centro Educacional Stella Maris e Ginásio Industrial, hoje Centro 
Educacional EIT, pertencente a rede de ensino oficial do Distrito Federal; Igreja Católica Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, transferida para o setor central onde está até hoje; Igreja Protestante de Cristo, 
perto do Mercado Sul, no setor B Sul; Mercado Sul, área especial para Mercado no setor B Sul; Armazém 
São José, mais tarde Mercado Chapecó; Loja Mercantil Moreira no setor QSB; Posto do DTUI, hoje sede 
da Junta do Serviço Militar, C-12 área especial s/n, Hotel Cantina de Persília, que posteriormente passou 
a ser Hotel Cisne; Banco da Lavoura de Minas Gerais, hoje Banco Real S/A. 
 
Primeiras Construções de Alvenaria - Cine Paranoá, hoje Paranoá Center cujo primeiro filme exibido 
foi Hércules de Tebas; Sede da Prefeitura de Taguatinga onde hoje está o Banco do Brasil. 
 
Primeiro Bar - Bar Havaí, de Astor Duarte. Era o ponto de encontro dos primeiros habitantes, que se 
reuniam para ouvir as poesias que o Astor declamava. 
 
Primeiro Habitante - César Trajano de Lacerda. 



Primeira Farmácia - Virgem da Vitória. 
Primeiro Mercado - São José, de José Cardoso. 
Primeiro Médico - Dr. Amilcar Quadrado. 
Primeiro Vigário - Padre Antônio Bernardo. 
Primeiro Pastor Protestante - Glicério Rodrigues. 
Primeiras Professoras - Teresinha Alves Nogueira e Juraci Martins 
Primeiro Poeta - Astor Duarte. 
Primeira Invasão - Vila Matias 
Primeiro Advogado - Dr. Mário Bruno VomSperling 
Primeiro Posto de Gasolina Construído - foi o dos irmãos Moreira, na Avenida Comercial. 
Sul e o segundo foi o da Shell(Nenen's Chopp). 
 
Fonte:https://www.achetudoeregiao.com.br/df/taguatinga/historia.htm 
 

CURIOSIDADES 

 
✓ O Relogio da Praça Central, conhecido popularmente como a Praça do Relogio, foi presente do 

Presidente da CitizemEatch, Dr. Eiichi Yamada, após uma visita à cidade na década de 70. Com 
estrutura de quase 15 m de altura, o relógio indica a hora para quem passa no local e também 
facilita a localização de quem usufrui desta cidade, que é considerada região administrativa di 
Distrito Federal.  

 
✓ Logo na entrada principal de Taguatinga, na EPTG, um monumento em forma de ave dá as 

boas-vindas à cidade. Ele foi construído pela administração regional. O símbolo de pássaro 
estampa também a bandeira da cidade e dá nome a uma das escolas públicas mais antigas de 
Taguatinga, o Centro de Ensino Médio Ave Branca (CEMAB), em funcionamento desde 1961. 
Moradores não hesitam ao serem questionados sobre o porquê do ícone de ave espalhado pela 
cidade.  

 
Fonte:https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/07/16/por-que-isso-e-assim-conheca historia-
por-tras-do-nome-taguatinga.ghtml 
 

✓ Caixa d'água - Foi construída em fins de 1959. A Caixa d'água de Taguatinga, a princípio foi 
planejada para o subsolo, chegando a ser feita a escavação correspondente, mas o projeto foi 
abandonado ao ser constatado que a altura não era suficiente em relação às áreas a serem 
abastecidas. Nova projeção foi realizada às pressas, no sentido vertical, escorada por quatro 
colunas e redonda. Não demorou muito e um erro de cálculo (ou talvez uma infiltração na sua 
base) provocou uma ligeira inclinação, que se acentuava com o passar do tempo.Assim, antes de 
servir a cidade, a Caixa d'água foi esvaziada, como medida preventiva ficando desativada.Ficou 
famosa e tornou-se um símbolo de Taguatinga em função de sua privilegiada localização bem na 
entrada da cidade e continuando, assim, até ser demolida. 

 
Fonte:https://www.achetudoeregiao.com.br/df/taguatinga/historia.htm 

 

A VIDA CULTURAL EM TAGUATINGA 

 
Taguatinga é um dos mais importantes polos culturais do Distrito Federal. Desde a década de 1980, 
diferentes manifestações artísticas acontecem na cidade, compondo um cenário plural bastante 
inspirador. Os Movimentos organizados, os pontos de cultura e os artistas independentes retratam a 
efervescência artística da população, que busca, dia após dia, a implantação de políticas públicas. 
 

SARAU 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/07/16/por-que-isso-e-assim-conheca%20historia-por-tras-do-nome-taguatinga.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/07/16/por-que-isso-e-assim-conheca%20historia-por-tras-do-nome-taguatinga.ghtml


A Tribo das Artes é outro movimento cultural de grande expressão em Taguatinga. Nascido no ano 2000, 

o coletivo realiza saraus mensais, oficinas, recitais e apresentações itinerantes em todo DF, difundindo 
a arte e abrindo portas para o intercâmbio  cultural. 

SOMA CULTURAL  

Nascido em 2000, o Soma Cultural é um movimento bairrista, que tem como propósito fortalecer e 
expandir a arte experimental independente. Surgiu com a ideia de unir diferentes expressões culturais em 
um mesmo espaço, para divulgar, promover e valorizar a cultura independente. O movimento agrega 
música, artes visuais, poesia, espetáculos de dança e muita criatividade. 

O Soma Cultural é um dos responsáveis por movimentar a integração de artistas taguatinguenses e 
nacionais em suas apresentações. Em 2012, o coletivo trouxe à cidade Karina Burh, Satanique Samba 
Trio, Dillo D’Araujo, Wado e Coletivo da Palavra. 

PONTO DE CULTURA 

A Galeria Olho de Águia, concebida pelo fotojornalista Ivaldo Cavalcante em 2002, é um ponto de 
Taguatinga que merece atenção. O espaço, localizado na Praça da CNF, foi idealizado para expor o 
acervo do seu criador. Entretanto, com o passar do tempo, o espaço se consolidou como um ponto de 
cultura. 

Dividido entre a Galeria Olho de Águia e o Bar Faixa de Gaza, o espaço realiza múltiplos eventos, como 
exposições, lançamentos de livros, mostras de filmes, feiras fotográficas e pocket shows. A Galeria 
também já foi locação do curta-metragem Brasília, título provisório, filme ganhador do Festival de Brasília 
do Cinema Brasileiro de 2008, pelo júri popular. 

2.5. DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS E ECONÔMICOS TRAZIDOS PELO TURISMO E A 

CULTURA: 

Como vetor de desenvolvimento social, o Turismo beneficiatoda uma comunidade, construindo senso de 
preservação e impactando positivamente os índices de empregabilidade e de renda, especificamenteno 
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 de eventos 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.  

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!  

Com tantos pontos comuns: Tanto o Turismo, como a, Cultural, no Distrito Federal, são setoresque 
contam com um 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.  

2.6. ELEMENTOS QUE FOMENTAM O TURISMO  

Na medida em que as estratégias abaixo vão se realizando, elas por sua vez, vão contribuindo para o 
fomento do turismo nas cidades contempladas pelo projeto, especialmente para o turismo de eventos: 

 
✓ O lançamento do Projeto: Kombinando Cultura, Turismo e Diversão nas Cidades, com a realização 

de shows e filmagens nas cidades inseridas no projeto, já sinaliza a valorização dos fazedores de 

cultura local; mobiliza a comunidade local, movimenta o pequeno e médio empreendedor da área 

da gastronomia; e assim, movimenta economicamente a cadeia produtiva do turismo local. 

 
✓ A edição de imagens captadas e com o devido tratamento para os vídeos, das RAs de Brazlândia, 

Guará, Núcleo Bandeirantes e Taguatinga, irão contribuir para vender visualmente as referidas 

localidades. Devemos salientar que a imagem é de vital importância para a promoção no turismo. 

 
✓ Lançamento dos vídeos promocionais no canal do YouTube com uma campanha virtual de 

impulsionamento dos vídeos nas redes sociais e direcionamento para regiões específicas, por sua 

vez, contribuirá para a inserção das imagens das citadas localidades nas mídias digitais. Na 

primeira edição do festival, as visualizações dos vídeos apresentados na plataforma YouTube 

apresenta em torno de 100 mil visualizações, além daquelas que são transmitidas em grupos por 

meio da plataforma wattszap, Instagran, Facebook entre outros. 

 



2.7. OUTRAS AÇÕES PARA FOMENTAR O TURISMO E A CULTURA NO DF. 

Segundo Ruschmann, o rádio é um meio de longo alcance, podendo de acordo com a potência de a 
emissora dar cobertura a todo território nacional.  Como as rádios não se presta para apresentação de 
textos longos ou complexos, os responsáveis pela divulgação dos produtos turísticos devem descrever a 
sua oferta de forma sucinta e, de acordo com a emissora ou programa, tentar alcançar o público – alvo. 
Contudo, o nosso público - alvo encontra-se; segundo o escopo do projeto; no Distrito Federal e entorno. 
Nesse sentido, sugere-se buscar espaços nas rádios comunitárias, das cidades contempladas pelo 
projeto, para a realização de entrevistas. São rádios que tem um alcance mais localizado que serviria 
como estratégia para a veiculação das potencialidades turísticas, culturais e naturais da localidade. 
 

A escola é um espaço estratégico para o desenvolvimento do indivíduo. Assim, levar os alunos, 
adolescentes e jovens, a conhecer melhor as riquezas de seus territórios e seus atrativos, pode levá-los 
a entender melhor o seu entorno, o seu espaço territorial, as suas referências e valorizar essas 
potencialidades que gravitam em torno dele. Nesse sentido, promover na rede pública de ensino, a 
projeção das curtas metragens juntamente com uma roda de conversa, para debater sobre as 
potencialidades turísticas, históricas e naturais sobre as referidas cidades, significa criar possibilidades 
de uma educação que contribuirá para uma compreensão e valorização do espaço e também a 
descoberta de atrativos, que antes não eram percebidas. 
 

2.8.DO IMPACTO SOCIAL E CULTURAL 

 
Do ponto de vista social, entendemos que no âmbito do projeto Festival Kombinando Cultura, Turismo 
e Diversão nas Cidades, o turismo tem um importante papel no campo econômico e cultural, e na 
interação social. Será um importante vetor de transformação 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.  
 
Ainda, conforme previsto e do ponto de vista econômico e social, o projeto realizará shows nas 
localidades contempladas criando assim uma oportunidade para geração de emprego e renda para 
os diversos segmentos da economia criativa que estarão gravitando em torno dos eventos. 

Iniciativas como o projeto Festival Kombinando Cultura, Turismo e Diversão nas Cidades garantem 
o acesso de todo o cidadão aos bens e serviços culturais, acessibilidade e sustentabilidade promovendo 
ações que incluem não só os diversos segmentos da economia criativa, como também de modo geral, o 
circulo econômico local. A cultura é um dos motores que impulsionam o crescimento do turismo. 
 

2.9. 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. 
 
Segundo o Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério da Cultura IPHAN e com base na 
representatividade da Câmara Temática de Segmentação do Conselho Nacional de Turismo, estabeleceu 
em 2006, um conceito do Turismo Cultural, ou seja, compreende as atividades turísticas relacionadas a 
vivencia do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, 
valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura.  
 
De acordo com essa abordagem, a definição de turismo cultural esta relacionada à motivação do turista 
ou visitante especificamente a de vivenciar o patrimônio histórico e cultural e determinados eventos 
culturais, de modo à experência-los e preservar a sua integridade. Vivenciar implica, essencialmente, em 
duas formas de relação do turista ou visitante com a cultura ou algum aspecto cultural: A primeira refere-
se ao conhecimento, a que entendido com a busca em aprender e entender o objeto da visitação; a 



segunda corresponde a experiências participativas, contemplativas e de entretenimento, que ocorrem em 
função do objeto de visitação. 
 
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 nas Cidades 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. 
 

2.10. DOS ASPECTOS AMBIENTAIS 

 
Considerando que a cada dia mais a conscientização ambiental é necessária, o projeto pretende realizar 
chamadas no sentido de dialogar sobre a importância de se desenvolver atitudes sustentáveis no dia a 
dia e em especial em atividades culturais. Realizar chamadas abordando a necessidade de reduzir, 
reutilizar e reciclar determinados materiais que causam impactos negativos no meio ambiente e, em 
especial nas atividades artísticas. Orientar 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. Pretende-se também utilizar materiais recicláveis em todos 
os cenários que comporão o projeto, criados pelos artistas plásticos Zakeu Vitor que empregará materiais 
a partir de sucatas bem como nos figurinos que comporão.  

2.11. 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 produtores culturais, 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 e 
Economia Criativa, 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 
apresenta como uma das alternativas para ajudar a impulsionar ações de arte itinerante, levando 
manifestações artísticas para um conjunto das Regiões Administrativas do Distrito Federal.  

 

3. ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA AS DESPESAS 

Emenda Parlamentar da deputada distrital Arlete Sampaio. 

3.1. - OBJETIVOS 

 

Objetivo geral:  

 
Proporcionar uma viagem através da produção de 4(quatro) vídeos promocionais que serão veiculados 
através “Kombi Kombinando” e sua equipe técnica, para a promoção do turismo nos destinos: 
Brazlândia, Guará, Núcleo Bandeirante Taguatinga, apresentando e divulgando atrativos turísticos, 
históricos, curiosidades e artísticos.  



 

Objetivos específicos: 

✓ Divulgar o potencial turístico e o patrimônio histórico nas Regiões Administrativas: Brazlândia, 
Guará, Núcleo Bandeirante e Taguatinga; 
 

✓ 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 (quatro)Regiões Administrativas participantes, para 

estimular as demandas dessas localidades;  
 

✓ Fortalecer a SETUR-DF, produzindo material audiovisual para que a mesma possa apresentar 
através dos vídeos promocionais o potencial turístico dessas localidades;  

 
✓ Estimular a captação de turistas de cidades vizinhas para que venham conhecer o DF; 

 
✓ Realizar 4(quatro) shows regionais na Kombi Kombinando durante a captação das imagens nas 4 

cidades, com cenários e figurinos; 
 

✓ Proporcionar ao cidadão uma viagem virtual através dos vídeos com o intuito de despertar o 
interesse de visitação nas cidades.. 

 

3.2. DOS OBJETIVOS, METAS, INDICADORES E RESULTADOS ESPERADOS. 

 
OBJETIVOS METAS INDICADORES PARÂMETROS RESULTADOS 

Divulgar o potencial 
turístico e o 

patrimônio histórico de 
Brazlândia, Guará, 

Núcleo. Bandeirante 
eTaguatinga, 

Produzir 
4vídeos 

promocionais 
com imagens e 

informações 
sobre as 4 

(quatro) 
localidades 

Apresentação 
dos vídeos 

promocionais 
nas 4 

(quatro)localida
des 

Contratos, notas 
fiscais, fotos e 

vídeos das 
atrações, 

profissionais de 
produção e 

pontos 
turísticos. 

 

Mensurar o 
volume de 
recursos 
utilizados 

nesse objetivo 

Promover e estimular 
o turismo local e a 

cultura, despertando o 
cidadão para o direito, 

de acesso ao 
turismo. . 

Realizar 
4(quatro) 

eventos com 
programação 

artísticas 
diversificadas e 

gratuita nos 
finais de 
semana 

Presença da 
comunidade no 
local dos shows 

O quantitativo 
aproximado de 

pessoas 
presentes no 

local dos shows. 

Coletar 
opiniões junto 
a comunidade 

local 

Demonstrar o 
potencial turístico nas 

referidas Regiões 
Administrativas.  

Apresentar o 
DF como boa 

opção de lazer 
para um público 

de 
Aproximadame

nte 20 mil 
pessoas que 

moram fora do 
DF 

Quantidade de 
visualizações na 

plataforma 
YouTubee nas 
redes sociais. 

Link dos canais 
onde os vídeos 
serão postados, 

relatórios das 
próprias 

ferramentas, 
notas fiscais e 

prints. 

Apresentação 
de relatório 
referente às 

visualizações 
dessas 

plataformas 



Fortalecer a SETUR 
DF, produzindo 

material para que a 
mesma possa 

apresentar através 
dos vídeos 

promocionais o 
potencial turístico 

dessas localidades. 

Produzir 04 
vídeos 

promocionais 
para compor a 

carteira de 
material 

promocional da 
SETUR. 

A inserção dos 
(quatro)vídeos 

promocionais na 
programação de 
divulgação da 
SETUR-DF 

Quantificar a 
inserção dos 

vídeos 
promocionaisna
s redes sociais  

Apresentação 
de relatório 
referente a 

visualizações 
desses vídeos 
promocionais  

Captar turistas de 
cidades localizadas na 

RIDE para atender 
uma demanda 

reprimida  

Veicular os 4 
(quatro) vídeos 
promocionais 
pela TV BUS, 

em 
aproximadame
nte 10 linhas de 

ônibus que 
atuam no DF e 
em cidades que 

compõem a 
RIDE. 

Inserção dos 04 
vídeos 

promocionaisna 
escala de 

programação da 
TV BUS 

 

Quantificar a 
inserção vídeos 
promocionais na 

escala de 
programação da 

TV BUS. 

Apresentação 
de relatório 
referente a 

visualizações 
dos vídeos 

promocionais 

Promover shows na 
Kombi Kombinando 
durante a captação 
das imagens nas 

localidades 

Realizar 4 
shows  

 

Participação e 
presença das 
comunidades 

O quantitativo 
aproximado de 

pessoas 
presentes no 

local dos shows 

Coletar 
opiniõesjunto a 

comunidade 
local 

 

Proporcionar ao 
cidadão uma viagem 
virtual através dos 

vídeos promocionais  

A produção e a 
veiculação dos 

04 vídeos 
promocionais. 

Satisfação do 
público. 

Coletar 
depoimentos de 
vídeos ou nas 
redes sociais. 

Registros de 
depoimentos e 

relatos da 
comunidade 

local 

 

3.3. DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO E DE CUMPRIMENTO DAS 

METAS A ELES ATRELADAS 

Detalhamento das ações: 
 

 
 20 de setembro de 2022 

 

Realização de reuniões de planejamento para 
composição de toda a equipe técnica, preparação 
do check listde todos os serviços a serem 
contratados, elaboração dos contratos e coleta de 
assinaturas e documentos para a efetivação das 
contratações dos prestadores de serviços e 
artistas, definição de cronograma de execução das 
atividades, agendamento de visitas e reunião com 
as administrações regionais das cidades para 
apresentar o projeto e captação de apoio. 
Elaboração da identidade visual e início das 
atividades de pesquisas históricas das cidades. 
 

20 a 7 de outubro de 2022 
 
 

Realizar reunião das coordenações para tratar dos 
últimos ajustes do projeto e lançamento nas 
Regiões Administrativas. 



08 a 29 de outubro de 2022 
 

Lançamento do projeto com realização das 
atividades artísticas e captação de imagens do 
evento bem como filmagens nas Regiões 
Administrativas com a realização de 4 eventos 
culturais (shows) semanais, aos sábados.   

De 01 a 30 de novembro de 2022 Realização de visitas técnicas as Regiões 
Administrativas para captação de imagens e 
depoimentos que constarão os 4 (quatro) vídeos 
curta metragens.  
 

De 01 a 30 de novembro de 2022 Edição das imagens, acompanhamento e 
finalização dos vídeos curta metragens 
 

De 01 a 30 de Dezembro de 2022 
 

Lançamento dos 4 vídeos curta metragens no canal 
youtube.  

 

3.4.DA PROGRAMAÇÃO DETALHADA  

Período de Realização do projeto: 
24 semanas, equivalente a 05 (cinco meses), iniciando no dia 20 de setembro de 2022 com finalização 
no dia 28 de fevereiro de 2023. 
  
Horário:  
As apresentações artísticas, shows musicais e filmagens do lançamento do projeto serão realizadosa 
partir das 16 horas,aos sábados.  
 

DATAS DE REALIZAÇÃO ATIVIDADE LOCAL 
20 de outubro de 2022 

(Sábado) a partir das 16 horas 
Lançamento do projeto com 

apresentação artística 
musical e filmagens do 

evento  
 

 
Guará 

 
 

20 de outubro de 2022 
(Sábado) a partir das 16 horas 

Filmagens nas localidades 
(Locais históricos, feiras, 
Administração Regional, 

pontos turísticos, espaços 
culturais conversa com 
moradores entre outros) 

 

 
 

Guará 

22 de outubro de 2022 
(Sábado) a partir das 16 horas 

Lançamento do projeto com 
apresentação artística 
musical e filmagens do 

evento 
 

 
Núcleo Bandeirante  

 
 

 
29 de outubro de 2022 

Período da manhã e da tarde 

Filmagens nas localidades 
(Locais históricos, feiras, 
administração Regional, 

pontos turísticos, espaços 
culturais conversa com 
moradores entre outros) 

.. 

 
Núcleo Bandeirante  

 

 
Dia 05 de novembro de 2022 

(Sábado) a partir das 16 horas 

Lançamento do projeto com 
apresentação artística 
musical e filmagens do 

evento 

 
Taguatinga 

 
 



 
 

12 de novembro de 2022 
Período da manhã e da tarde 

Filmagens nas localidades 
(Locais históricos, feiras, 
administração Regional, 

pontos turísticos, espaços 
culturais conversa com 
moradores entre outros) 

 

 
 

Taguatinga 
 

 

19 de novembro de2022  

(Sábado) a partir das 16 horas 
Lançamento do projeto com 

apresentação artística 
musical e filmagens do 

evento 
 

 
Brazlândia 

 
 

26 de novembro de 2022 
Período da manhã e da tarde 

Filmagens nas localidades 
(Locais históricos, feiras, 
administração Regional, 

pontos turísticos, espaços 
culturais conversa com 
moradores entre outros) 

 

 
Brazlândia 

De 01 a 16 de dezembro de 2022  
 

Edição do material 
(imagens) para os 

vídeospromocionais 

Guará  
e 

Núcleo Bandeirante  
 

Dea 17 a 31 de dezembro de 2022  
 

Edição do material (imagens) 
para os vídeos promocionais  

Taguatinga  
e 

Brazlândia 

02 de Janeiro de 2023 Lançamento do 1º. Vídeo 
(Guará) no canal do 

youtube 

Virtual – com 
impulsionamento 
(youtube e redes 

sociais) 
 
 

09 de Janeiro de 2023 Lançamento do 2º. Vídeo 
(Nucleo Bandeirante) no 

canal do youtube 

Virtual – com 
impulsionamento 
(youtube e redes 

sociais) 
 

16 de janeiro de 2023 Lançamento do 3º. Vídeo  
(Taguatinga) no canal do 

youtube 

Virtual – com 
impulsionamento 
(youtube e redes 

sociais) 
 

23 de janeiro de 2023 Lançamento do 4º. Vídeo  
(Brazlandia) no canal do 

youtube 

Virtual – com 
impulsionamento 
(youtube e redes 

sociais) 

 
01 a 28 de fevereiro de 2023 

 
 

Preparação e entrega dos 
relatórios de prestação de 
contasdo financeiro e das 

atividades do projeto, 
realizadas 

 
SETUR-DF 

 

3.5DO CROQUI DO EVENTO (se houver) 



Não se aplica. 
 

3.6. DAS CONTRAPARTIDAS: 

 
✓ Será disponibiliza do para a Secretaria de Turismo do Distrito Federal a realização de um 

show musical com duração de 60 minutos(1 hora), conforme data, local e horário a ser 
definido pela SETUR-DF;  

 
✓ Promover junto com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal o lançamento das 

atividades do projeto, visando estimular o fomento do turismo da Capital Federal, Brasília 
como um destino turístico.  
 

✓ Disponibilizar para a SETUR/DF as imagens captadas nas cidades para a construção 
dos vídeos dessa 2ª. (segunda) edição do projeto, bem como, as imagens já captadas na 1ª 
(primeira) edição já realizada. 
 

✓ Vincular uma peça publicitária da Secretaria de Turismo com a temática Brasília 
turística com divulgação nas redes sociais do projeto 
 

✓ Os vídeos promocionais do projeto, serão disponibilizados para a Secretaria de Turismo 
afim de serem utilizados como peças publicitarias no fomento do turismo no destino 
Brasília.  
 

✓ Obs: Toda a comunicação e divulgação do projeto estão alinhadas com as regras do 
período eleitoral.  

 

3.7. 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 que 
independente das condições sociais, sensoriais, cognitivas ou físicas serão recebidas com total 
acolhimento e segurança. Será utilizado autodescrição e interprete de libras. 

 

3.8.  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

META 

 

DISCRIÇÃO 

 

VALOR 

DURAÇÃO 

INICIO TERMINO 

1 

 

Pré-Produção - 
Recursos 
Humanos 

    R$67.472,68 20/09/2022 28/02/2023 

2 

 

Cachês artísticos 
e taxas 

R$ 20.000,00 20/10/2022 28/11/2022 

3 

 

Locação de 
Equipamentos / 
Veículos / 

R$ 44.236,00 20/10/2022 31/12/2022 



Material de 
higienização 

4 

 

Divulgação R$ 18.247,50 20/09/2022 23/01/2023 

 

4. – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

9.1Cronograma de Desembolso 

META ESPECIFICAÇÃO DATAS Valor do Desembolso 

Metas 1 e 4 Desembolso 
concedente 

20 de Setembro de 2022 

 

R$ 67.472,68 + 

R$ 18.247,50  

Total do desembolso da 
1ª parcela =R$ 85.720,18 

Metas 2 e 3 Desembolso 
concedente 

20 de Outubro de 2022 R$ 20.000,00 + 

R$ 44.236,00 = 

Total do desembolso da 
2ª parcela = RS 64.236,00 

 

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

✓ O projeto não prevê outras receitas 

 

6. 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 28 R$ 535,70 R$ 15.000,00 
20 de setembro de 

2022 a 28 de 
fevereiro de 2023   

Etapa 1.2 – PRODUÇÃO EXECUTIVA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

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 

Semana 28 R$ 396,45 R$ 11.100,00 

20 de setembro de 
2022 a 28 de 

fevereiro de 2023  
 
 



pré-produção, produção e pós- 
produção. 

 

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 28 

 

R$ 292,80 

 

 

R$ 8.200,00 

 

20 de setembro de 
2022 a 28 de 

fevereiro de 2023  
 

 

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 28 R$ 300,00 

 

R$ 8.400,00 

 

20 de setembro de 
2022 a 28 de 

fevereiro de 2023  
 
 

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 4 R$ 514,46 

 
 

R$ 2.057,84 

 

20 de setembro a 28 
de novembro de 

2022. 

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 
4 R$ 514,46 

 
R$ 2.057,84 

 

20 de setembro a 28 
de novembro de 

2022. 

Etapa 1.7 – ASSISTENTE DE 
SERVIÇOS GERAIS 

     

Contratação de um assistente de 
serviços gerais para realizar atividades 
de limpeza da Kombi kombinando, 
colocação de banners, guarda de 
cabeamentos e equipamentos do 
veículo adequadamente, limpeza e 
retirada de resíduos da área onde a 
Kombi estiver realizando suas 
atividades. 
 

 
 
 

Semanal 
4 R$ 389,25 

R$ 1.557,00 
 

20 de setembro a 28 
de novembro de 

2022. 



 
 

Etapa 1.8 – 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$ 796,00 R$ 3.184,00 

20 de setembro de 
2022 a 28 de 

fevereiro de 2023  
. 

 

Etapa 1.9 – 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  

 

28 R$ 263,39 R$ 7.375,00 

20 de setembro de 
2022 a 28 de 

fevereiro de 2023  
 
 

Etapa 1.10 – 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$ 826,00 R$ 3.304,00. 

20 de setembro a 28 
de novembro de 

2022 

Etapa 1.11 – FIGURINISTA      

Contratação de um figurinista 
Contratação de um profissional para 
elabora as vestimentas, ou figurinos, 
do (a) profissional que atuara como 
apresentador (a) e dos artistas. 

 
Unidade 

4 R$ 520,00 

 

R$ 2.080,00 

 

20 de outubro a 28 
de novembro de 

2022 

Etapa 1.12 – MAQUIADOR (A)      

Contratação de um profissional 
maquiador (a) responsável por 
preparar o rosto do (a) apresentador 
(a) 

 
Unidade 

4 R$ 306,75 

 

R$ 1.227,00 

 

20 de outubro a 28 
de novembro de 

2022 

Etapa 1.13 – INTERPRETE DE 

LIBRAS 

 
    

Contratação de profissional tradutor de 
língua de sinais qualificado para 
desempenhar a função de tradutor de 
Libras  

 
Semana 

4 R$ 482,50 R$ 1.930,00. 

20 de outubro a 28 
de novembro de 

2022 

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 67.472,68 
 

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$ 4.000,00 R$ 16.000,00 
20 de outubro a 28 de 
novembro de 2022 

Etapa 2.2 – Trilha 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
Trilha 

Contratação de músico 
profissional responsável pela 
criação de trilha sonora para os 
4 vídeos promocionais 

Cachê 4 1.000,00 R$4.000,00 
20 de outubro a 28 de 

novembro de 2022 



VALOR TOTAL DA META 2 R$ 20.000,00 

 

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

Etapa 3.1 – Sistema de som 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Sistema de som – Locação de 
06 caixas de som e uma mesa 
de 08 canais para as 
apresentações artísticas.  

Diária 

 

4 

 

R$ 800,00 

 

R$ 3.200,00 

 

 
20 de outubro a 31 de 

dezembro de 2022 
 

 

Etapa 3.2 – KOMBI 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Kombi – Locação da Kombi 
combinando para circular com 
a equipe de produção nas 
cidades durante a pesquisa e 
shows. Atuará na fase de pré-

produção e produção. 

    Diária 50 R$ 56,00 R$ 2.800,00 
20 de outubro a 31 de 

dezembro de 2022 
 

Etapa 3.3 – Gerador de Energia 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Gerado de Energia - aluguel de 
equipamento gerador de 
energia  

Taxa 4 R$ 556,25 R$ 2.225,00 
20 de outubro a 31 de 

dezembro de 2022 
 

Etapa 3.4 – CAPTAÇÃO DE IMAGENS 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Captação de Imagens – 
Locação de Câmera Full HD 
com tripé para os vídeos 
promocionais e um drone.  
Atuará na fase de pré-produção 

e produção. 

 
 

   Diárias 25 R$ 355,00 

 
R$ 8.875,00 

 

20 de outubro a 31 de 
dezembro de 2022 

 

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 4 R$ 768,00 R$ 3.072,00. 
20 de outubro a 31 de 

dezembro de 2022 
 

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$ 217,25 R$ 1.738,00 
20 de outubro a 31 de 

dezembro de 2022 
 

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 
vídeos promocionais Atuará na 
fase de pré-produção e 

produção. 

Diária 4 R$ 600,75 

 
 

R$ 2.403,00 
 

 

20 de outubro a 31 de 
dezembro de 2022 

 

Etapa 3.8 – EDIÇÃO DE VÍDEOS 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Edição de vídeos – Edição do 
material captado para 
finalização dos 4videos 
promocionais entre 4 e 5 
minutos cada (com ilha de 
edição) Atuará na fase e 

produção e pós produção. 

 
 
 

Semana 4 R$ 1.381,25 

 
  
R$ 5.525,00 

 

20 de outubro a 31 de 
dezembro de 2022 

 

Etapa 3.9 – LOCAÇAO DE 

ESTUDIO 

 
    

Aluguel de studio para 
gravação  

Hora 
16 R$ 150,00 R$ 2.400,00 

20 de outubro a 31 de 
dezembro de 2022 

 

Etapa 3.10 – 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$ 704,50 R$ 2.818,00 
20 de outubro a 31 de 

dezembro de 2022 
 

Etapa 3.11 – CENOGRAFIA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Cenografia – Material para o 
cenógrafo criar os personagens 
em tamanho real. 

 
 
 

Unidade 

4 R$ 2.175,00 
 

R$ 8.700,00 

20 de outubro a 31 de 
dezembro de 2022 

 

Etapa 3.12 – 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 4 R$ 15,00 R$ 60,00 

20 de outubro a 31 de 
dezembro de 2022 

 

Etapa 3.13 - AGUA      

Agua 
Aquisição de 120 garrafinhas  

 
Unidade 210 R$ 2,00 R$ 420,00 

20 de outubro a 31 de 
dezembro de 2022 

 

VALOR TOTAL DA META 3 R$ 44.236,00 

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 

 
 
 

8 R$ 237,50 R$ 1.900,00 
20 de setembro a 23 
de janeiro de 2022 



redes sociais para 
divulgação da campanha do 
projeto. Atuará na fase de 
Pré-produção e Produção. 

 

 
Semana 

Etapa 4.2 – ASSESSORIA DE IMPRENSA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

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

 
 

Mês 2 R$ 1.735,50 

 
R$ 3.471,00 

 

20 de setembro a 23 
de janeiro de 2022 

Etapa 4.3 – GESTÃO DE REDES SOCIAIS 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

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$ 288,50 R$ 3.462,00 
20 de setembro a 23 
de janeiro de 2022 

Etapa 4.4 – BANNERS 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Serviço de impressão de 10 
banners em tecido colorido 
com ilhós no tamanho de 1, 50 
x 1,50 para serem afixadas na 
estrutura móvel. 

 
 

M2 10 R$ 96,45 R$ 964,50 
20 de setembro a 23 
de janeiro de 2022 

Etapa 4.5 - CAMISETAS      

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Confecção de 25 camisetas 
com a marca do projeto e dos 
parceiros em algodão ou malha 
fria 

 
Unidade 

25 R$ 35,00 R$ 875,00 
20 de setembro a 23 
de janeiro de 2022 

Etapa 4.6 - CRACHAS      

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
Confecção de crachás para 
identificação do projeto e 
nomes da equipe que comporá 
o projeto 

Unidade 11 R$ 25,00 R$ 275,00 
20 de setembro a 23 
de janeiro de 2022 

Etapa 4.7 – IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Impulsionamento de redes 
sociais (facebook e instagram) 
com cards de diulgação das 
atividades propostas e no 
youtube dos vídeos 
promocionais.  

 
 
 

Serviço 1 R$ 7.300,00 R$ 7.300,00 
20 de setembro a 23 
de janeiro de 2022 

VALOR TOTAL DA META 4 R$ 18.247,50  



VALOR TOTAL DO EVENTO R$ 149.956,18 

7. 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 28 R$ 535,70 R$ 15.000,00 
20 de setembro de 

2022 a 28 de 
fevereiro de 2023   

Etapa 1.2 – PRODUÇÃO EXECUTIVA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

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. 

 

Semana 28 R$ 396,45 R$ 11.100,00 

20 de setembro de 
2022 a 28 de 
fevereiro de 2023  

 
 

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 28 

 

R$ 292,80 

 

 

R$ 8.200,00 

 

20 de setembro de 
2022 a 28 de 

fevereiro de 2023  
 

 

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 28 R$ 300,00 

 

R$ 8.400,00 

 

20 de setembro de 
2022 a 28 de 

fevereiro de 2023  
 
 



 

Etapa 1.5 – ASSISTENTE DE PRODUÇÃO - SHOWS  

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
Assistente de ProduçãoShows - 
Contratação de profissional 
responsável pela execução de 
atividades em nível operacional nos 
shows da kombi. Atuará na fase de 
pré-produção e produção. 

 
 

Semana 4 R$ 514,46 

 
 

R$ 2.057,84 

 

20 de outubro a 28 
de novembro de 

2022. 

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 
4 R$ 514,46 

 
R$ 2.057,84 

 

20 de outubro a 28 
de novembro de 

2022. 

Etapa 1.7 – ASSISTENTE DE 
SERVIÇOS GERAIS 

     

Contratação de um assistente de 
serviços gerais para realizar atividades 
de limpeza da Kombi kombinando, 
colocação de banners, guarda de 
cabeamentos e equipamentos do 
veículo adequadamente, limpeza e 
retirada de resíduos da área onde a 
Kombi estiver realizando suas 
atividades. 
 
 
 

 
 
 

Semanal 

4 R$ 389,25 
R$ 1.557,00 

 

20 de outubro a 28 
de novembro de 

2022. 

Etapa 1.8 – 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$ 796,00 R$ 3.184,00 

20 de setembro de 
2022 a 28 de 

fevereiro de 2023  
. 

 

Etapa 1.9 – 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  

 

28 R$ 263,39 R$ 7.375,00 

20 de setembro de 
2022 a 28 de 

fevereiro de 2023  
 
 

Etapa 1.10 – 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$ 826,00 R$ 3.304,00. 

20 de outubro a 28 
de novembro de 

2022 

Etapa 1.11 – FIGURINISTA      

Contratação de um figurinista 
Contratação de um profissional para 
elabora as vestimentas, ou figurinos, 
do (a) profissional que atuara como 
apresentador (a) e dos artistas. 

 
Unidade 

4 R$ 520,00 

 

R$ 2.080,00 

 

20 de outubro a 28 
de novembro de 

2022 

Etapa 1.12 – MAQUIADOR (A)      



Contratação de um profissional 
maquiador (a) responsável por 
preparar o rosto do (a) apresentador 
(a) 

 
Unidade 

4 R$ 306,75 

 

R$ 1.227,00 

 

20 de outubro a 28 
de novembro de 

2022 

Etapa 1.13 – INTERPRETE DE 

LIBRAS 

 
    

Contratação de profissional tradutor de 
língua de sinais qualificado para 
desempenhar a função de tradutor de 
Libras  

 
Semana 

4 R$ 482,50 R$ 1.930,00. 

20 de outubro a 28 
de novembro de 

2022 

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 67.472,68 

10. DECLARAÇÕES 

10.1 - Declaração Unificada 

Eu, CAMILA PALATUCCI ARANTES inscrita no RG sob o nº 2.349.537 SSP/DF e CPF nº 

006.274.821-12, na qualidade de presidente do INSTITUTO CASA DA VILA, CNPJ: 

07.996.915/0001-48, 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. (x) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor 
é inferior à                                                               

 

Brasília-DF, 16 de setembro de 2022 

 
 

_____________________________ 
Camila Palatucci Arantes 

Presidente 
 

 

10.2 -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-DF,16 de setembro de 2022 

 

________________________________  
Camila Palatucci Arantes 



Presidente 

10.3 - DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de 
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, 16/09/2022 

 
 
 

________________________________  
Assinatura do presidente 

  

10.4. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

 

Brasília-DF, _____/_____/2022 

 

 
_______________________________ 

Assinatura 


