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DADOS E INFORMACOES DA OSC
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1 Razﬁo Sdcial: Fundo de Envolvimento da lnd1'1stn'a, Comércio e Turismo
Endereeo Completoz Quadra 07 Cqnjunto E Lote 49 - Acesso area verde
CNPJ: 052488.854/0001-82
Municipioz Sobradinho

I UF: DF

I CEP: 73.035-075

I Site, Blog, Outros: www.solidari0brasilia.c0m; https://www.facebookcom/Solidaﬁ0BrasiIia/
L@s0lidar_i0brasilia ( instagram/facebook)
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I Nome do Representante Legal: Maria Aparecida de Sousa Arailjo Serralha
Cargo: Diretora Presidente
I

RG: 842.456

Qrgﬁo Expgdidor; Ssp/D]:

I Telefone Fixo: 61.3591-2855

I CPF: 584.86l.5l I-04

I

I Telefone Celular: 61.99365-4977

I E-Mail do Representante Legal: feicotur@gmail.com
ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
I Responsavel pelo acompanhamento da parceria: Natalia Silveira Miranda
* Funeao na parceria: Diretora Financeira
I RG: 2.636.991

I (')1.g5o Expedidor: SSP/DI:

I CPF: 024165.511-08

I Telefone Fixoz 61.359]-285
I Telefone Celular: 6|. 998342-242]
1
E-Mail do Responsével: nsproietoseparceirasébgmail.com; feicotur@gmail.com
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OUTROS PARTiClPES (ATUACRO EM REDE)
Razﬁo Social:
Endereeo Completo:
CNPJ:
Municipio:

I UF:

I CEP:

I Site, Blog, Outros:
Nome do Representante Legal:

I

I Cargo:

I

RG:

I Orgﬁo Expedidor:

Telefone Fixo:

I CPF:

I Telefone Celular:
I

1 E-Mail do Representante Legal:
IIObjeto da Atuaqﬁo em Rede:
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I DESQRICKQ no PROJl1ZTO

LTITULO no PROJETO: SOLIDARIO BRASILIA 2019
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I r1iRM1N0: 13/12/2019 (Final para prestaeiio de contas)

LDENTIFICACAO DO OBJETO:

Realizacéio do Solidario Brasilia 2019, no dia l4/l2/2019, no estacionamento do Estadio Mane
Garrincha — Brasilia/DF. O evento apresenta sua terceira edicao e se consolida no cenario de eventos de
gande porte em Brasilia cantor Luan Sanana, e objetiva implementar agoes sustentaveis, de acessibilidade
e gratuidade, bem como superar a meta de arrecadaeéio dos anos anteriores.

DESCRIC/10 no OBJETO:
A ONG Fundo de Envolvimento da lndustria, Comércio e Turismo — FEICOTUR fundada,
fomalmentc, em 09/ l2/2002, é resultado do movimcnto, iniciado em 2000, dcstinado a reunir
entretenimento, cultura, turismo e comércio as pessoas que moram nas regioes periféricas de Brasilia/DF,
logo esse movimento iniciou-se em Sobradinho/DF. Desse modo a ONG foi criada com o intirito de
formalizar o festival FEICOTUR, que ocorre cm Sobradinlio todos os anos desde 0 ano de 2000.
A ONG foi responsavel por realizar mais de 25 eventos de pequeno, médio e grande porte ao longo
da sua lrajeloiia de 17 anos, fonnalmente, dentre eles enconlra-se festivais de musica regional, feiras
interativas que reunem diversos tipos de publicos, 0 entrega de prémios, e show, como é o caso do Solidario
Brasilia. Desta fonna, a Fundo de Envolvimento da Industria, Comércio e Turismo possui vasta experiencia
na realizzacao de eventos de grande porte, tanto em parceria com o govemo, quanto com parcerias privadas
e do terceiro setor.
O liisloiico supracilado é comprovado por meio de seu portifolio, lermo de Fomento ja ﬁrmado e
documentos anexados ao presente plano que trabalho, que denotam a inquestionavcl capacidade técnica,
operacional e dc mobilizacao da ONG FEICOTUR para a execucao do presente plano dc trabalho que inclui
a pré-producao, producﬁo, pos-produqﬁo, montagem, demonstragem, prestacﬁo dc contas e confeccﬁo de
relatorio de cumprimento do objeto dentro dos prazos aordados e estabelecidos com 0 devido grau de
exigéncia, eﬁciéncia e eﬁcacia 110 cumprimento do objeto com integiidade.
A ONG FEICOTUR sempre procura tracar procedimento que resguardem a qualidade e efetividade
de suas acoes em seus eventos, bem como procura manter sua criteriosa avaliaeao para a escolha dos arristas,
fomecedores, prestadores de servicos e voluntarios que participam ativamente da estrutura laboral e intrativa
dc suas produeoes, prezando pela escolha dc equipes qualiﬁcadas para a execucao das tarefas peitinentes
ao PTOJBIO.
A ONG possui uma estrutura técnico-administrativa capacitada. para fomecer todo o apoio as
realizacoes festivas promovidas. sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, permanecendo todos
sempre focdos na missao sociocultural envolvida em sua promocoes, realizando assim projetos voltados ao
fomento, a producao cultural independente, vinculados diretamente a acoes ambientais e culturais, bem
como a promover o aquecimento do comércio de bares, restaurantes, hotelarias, pousadas, etc..., com a
execucao de eventos como 0 Solidario Brasilia que é um festival, no qual a entrada(ingress0) é revertida na
doacao alimenticia, que reune diversos estilos musicais e traz a baila artistas nacionais do renome,
aquecento, também 0 lurismo local.
A partir dc 2017 a OSC almeja a inclusao, cada vez mais incisiva, de préticas sustentaveis ao meio
ambiente e acessiveis a todos os pilblicos promovendo, dessa fonna, a reducﬁo dos impactos ambientajs e
promovendo estimulos sociais, capazes de alcancar grandes resultado. Tais p1'z'1t1'cas sao exercidas de acordo
com o plano de sustentabilidade ciiado individulamente para cada realizacao da instituieao.

msromco DA osc=
PREMIO MERITO EMPREENDENDOR: é um evento que homenageia as personalidades locais e
empresarios que se destacaram, de alguma forma, por sua contribuicao ao desenvolvimento do
Distrito Federal e Entomo e representa um estimulo e um reconhecimento ao processo de inovacﬁo
e de crescimento da lndustria, Comércio, Turismo e Sen/icos. Entendemos que essa escolha
evidencia a qualidade da pratica comercial de um lider de mercado. O Evento ja alcanca 13 anos
sendo realizado anualmente e conta com a presenca de autoridades, politicos e liderancas do Disrrito
Federal, ocasiao em que o Conselho da FACI/DF - Federaeéio das Associacoes Comerciais e
Empresariais do Distrito Federal e Entomo, sob a coordenacao do Fundo de Envolvimento da
Indilstria, Comércio e Turismo - FEICOTUR, escolhe empreendedores , personalidades e entidades
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que se destacaram no decorrer do ano. O Prémio representa um estimulo e um reconhecimento aos I
empreendedores dos mais variados setores do comércio, industria e servicos da nossa regiﬁo e
presenteia os panicipantes com um verdadeiro passaporte para a imortalidade, ao incluir a biograﬁa

de cada no livro A HISTORIA QUEM FAZ E vocé.

I

FUTURO CAMPE/10 - tém como foco principal o incentivo a pratica de esportcs como fator de ‘
agregacao social e promocao da cidadania, possibilitando ainda a preparacao de atletas para
competicoes locais, nacionais, internacionais e olimpicas. De acordo com o STNASE (Sistema
Nacional Socio Educativo) é necessario promover por meio de atividades esportivas, o ensino de
valores como lideranca, tolerancia, disciplina, conﬁanca, equidade étnico racial e de género. E da
natureza do esporte enfatizar situacoes que privilegiam a solidariedade sobre a rivalidade, o coletivo I
sobre o individual, a cooperacao sobre a disputa, a conﬁanca mutua sobre a suspeita, a descontracﬁo
sobre a tensao, a perseveranca sobre a desisténcia e, além de tudo, a vontade de superar obstaculos
para buscar a vitoria, rem como objetivo principal o incentivo a pratica dc espoites como fator de
agregacao social e promocao da cidadania.
JORNADA CULTURAL DO TRABALHADOR - O Dia 1° de Maio sempre foi um marco de luta
da classe trabalhadora por melhores condicﬁes de salario e garantias de manutencao do emprego.
Apos décadas de lutas e desaﬁos, hoje a classe trabalhadora e toda a cidade pode celebrar o Dia do
Trabalho de varias fomias, porém sempre mantendo 0 carater de reﬂexao e importancia dessa data
de luta e resisténcia que sempre marcou. O ”1’rQ/e!0.1(/rnada Cultural do 7'raha/hadur", oferece
graruitamente a populacﬁo trabalhadora e visitante uma diversiﬁcada programacao de
apresentacoes e experimentacﬁes artisticas, promove cultura e cidadania, incentiva a producﬁo
cultural local, estabelece parcerias com entidades de classe, empresarios, comerciantes, associacﬁes
de sistemas organizados, oferecendo uma vasta variedade de servicos e atendimentos e exposic6es.§
A realizaciio do evento ".l0rnada Cullz/ral do '['rabaIhador”, trouxe beneﬁcios tanto ideologicosi
quanto do ponto de vista cultural, e por 1150 dizer também econémico. Pois quando se estabelece
uma relacao de convivéncia entre os segmentos dos trabalhadores e empresarios numa mesma
celebracao constroi a partir dai uma relacao de respeito e o ambiente laboral trara uma nova;
conﬁguracao em se tratando dc relacées de trabalho. Num governo caracterizado pela participacaol
popular dos trabalhadores é de suma importancia seu envolvimento onde ira valorizar sua imagemI
perante a sociedade e dara sua contribuicao na construcﬁo dc uma sociedade mais igual, solidaria,
socialista e humana. O evento foi realizado nos anos de 2012 e 2013 na cidade de Sobradinho / DF,
oferecendo gratuitamente espetaculos de teatro, de danca, shows musicals, exposicoes e mostras de
audiovisual, para todas as classes trabalhadoras e comunidade em geral de nossa cidade, promovendo
a cultura e cidadania, reaﬁmiando a importancia da Cultura como agentes para a transformacao
social, e incentivando parcerias com os segmentos (Empresas X Trabalhadores) clubes de Servicos,
entidades e organizacoes para celebrarjuntos o Dia do Trabalho.
PALESTRAS - Ainda dentro do contexto da entidade, realizamos grandes palestras motivacionais
e gerenciais ministradas por grandes facilitadores como Augusto Cury, Geninho Goes, Adriana
Albuquerque entre outros. As palestras buscam disponibilizar aos participantes informacoes e
orientacﬁes sobre os diversos temas gerenciais e motivacionais como: empreendedorismo,
planejamento, mercado e ﬁnancas, fundamentos a criacéio, gestao e desenvolvimento dos pequenos
empreendimentos, motivando talentos e assegurando resultados.
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FEIRA DA INDUSTRIA comrizncro E TURISMO - que foi realizada pela 19“ edicao, nos
dias 16,17 e 18 de agosto de 2019, trata-se uma das maiores feiras multisetoriais de Sobradinho DF, foi um evento gratuito, esperado e apoiado pela populacao, sendo um grande instrumento de
fomento a cultura, oportunizando e valorizando artistas locais, alem de proporcionar a inclusao
social.
SOLID/§RlO BRASlLlA — A campanha Solidario Brasilia é iniciativa do Fundo de Envolvimento
da lndustria, Comércio e Turismo. A primeira edicao do Solidario Brasilia aconteceu no dia 29 dc
dezembro de 2017, no Ginasio Nilson Nelson com um grande show realizado pela dupla sertaneja
Bruno e Marrone, na segunda edicﬁo aconteceu no dia 29 de dezembro de 2018, com a presenca do
cantor sertanejo Leonardo, nestes eventos foi apurado uma rnédia dc 10.000 pessoas, com umaA
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arrecadacao de cerca de 75.000 kilos de alimentos.
SOLLDARIO BRASlLlA — A campanha Solidario Brasilia é iniciativa do Fundo dc Envolvimcnto
da lndustria, Comércio e Turismo. A primeira edicao do Solidario Brasilia aconteceu no dia 29 dc
dezembro de 2017, no Ginasio Nilson Nelson com um grande show realizado pela dupla sertaneja
Bruno e Marrone, na segunda edicao aconteceu no dia 29 de dezembro de 2018, com a presenca do
cantor sertanejo Leonardo, nestes eventos foi apurado uma media de 10.000 pessoas, com uma
arrecadacao de cerca de 75.000 kilos de alimentos,

sonar; o SOLIDARIO BRASlLlA 2019:
Em 2019 o Solidario Brasilia se programa para receber cerca de 30 mil pessias no
estacionamento do Estagio Mane Garrincha em 14/12/2019. O evento tem por objetivo fortalecer
um aporte social e econémico a Brasilia/DF e entomo, assim com fortalecer e desenvolver o mercdo
da musica regional e nacinal. Desta fonna, o evento proporciona condicoes técnicas de alto padrao
aos artistas, exposicao para publico em larga escala além de visibilidade nacional por meio de
midias de radio, tv, redes sociais, jomais, revistas etc.
O Solidario Brasilia atua, também, de forma constitutiva e contributiva, gerando cerca de
1.500 empregos diretos como técnicos de montagem, de som, de iluminacao, de estrutura, de
limpeza, seguranca, brigadistas, assessoria de impressa, artistas, fomecedores, etc que sao
envolvidos na pré-producao, producao e pos-producao do evento, além de contar com ajuda
voluntarria dos pessoal vindo por meio de instituicées (casa de dependentes quimicos, orfanatos,
associacoes, etc). Além do disposto, o Solidario atua diretamente no ambito social com a conversao
do ingresso em arrecadacao alimenticia, dessa forma as duas primeiras edicoes do Solidairo
Brasilia, ocorridas em 2017 e 2018, conseguiu arrecadar cerca de 81 toneladas de alimentos, que
foram distribuidos em mais de 30 instituicoes de Brasilia e entomo, sendo ano passado, parte do
alimento destinado a cidade de Brumadinho/MG.
O Solidario Brasilia esta em tramitacao para fazer pane do calendario oﬁcial do Distrito
Federal, sendo veriﬁcado sua consolidacao por meio do grande publico alcancado em suas duas
primeiras edicﬁes, reunindo brasilienses e pessoas domiciliadas em cidades/estados proximos a
Brasilia/DF, bem como do grande impacto social gerado com os resultados obtidos pelos eventos.
Em 2019 o Solidario Brasilia realiza sua 3° edicao no estacionamento do estadio Mane
Garﬂncha, espaco quee vem se mostrando o mais adequado =1 realizacao de eventos de grande pone
na capital federal do pais, sendo destacado por sua localizacao privilegiada e dc facil acesso a
carros, motos, pedestres, transporte publico, bicicletas, patinentes, etc. No evento, acontecerao
apresentacoes musicais de 06 artistas regionais que doarao seus shows ao publico e uma atracao
nacional, esse ano sera o fenémeno Luan Santana. O Solidario se iniciara dia 14/ 12/2019 as 18h e
encerrara dia 15/ 12/2019, por volta das 3h da manha e aguarda um publico de 30 mil pessoas.
DESLOCAMENTO DA CORRENTE TURlSTlCA E PROMOCAO DE BRASlLlA

O Plano Plurianual de Acoes (2016/2019) do govemo do Distrito Federal expfie a crescente
necessidade desenvolvimento de condutas voltadas ao apoio aos artistas locais e a universalizacao
dc meios de aceso e fruicao de bens e servicos sociais e culturais a toda populacao, principalmente
a populacao dc classe baixa. Desta fomia, 0 investimento no empreendedorismo cultural dedica-se
a buscar a consolidacao das cadeias produtivas e o aquecimento do trade turistico local a ﬁm de
aﬁm de aﬁrmar uma econdmica limpa e sustentavel como motor para o desenvolvimento
econ6mico e social. Buscando esta vertente o Solidario Brasilia converte o ingresso para
participacﬁo do show em alimentos que posteriormente sao contados e destinados a instituicﬁes
carentes de Brasilia/DF e entomo.
Tendo em vista o elevado custo imbuido na promocao do Solidario Brasilia, nos moldes
projetos, o Solidario Brasilia conta com o apoio empresas privadas, publicas e de terceiro setor.
Considerando esse fator, bem como a movimentaciiog gerada pela promociio do evento no dia

14/12/2019 estima-se que a promociio do7Siolidario Brasilia podera gerarindiretamente cerca de 1
R$ 500.000,00 (quinhentos mil) a RES 600.000,00 (seiscentos mil) em arrecadacao aos cofres 1
publicos.
Oferecer a populacﬁo um evento ligado a varios setores da sociedade, que tem como seu
principal objetivo a arrecadacao de alimentos, nao esquecendo o contexto atual apresentado pela‘
economia e contribuir para a promocao do segmento cultural em suas diversas dimensﬁes, incluindo
o turismo cultural/civico, area onde se encontra os principals postais de Brasilia, totalmente turistica
uma vez que 0 Solidario Brasilia sera produzido as margens do eixo monumental. Nesse tocante
Solidario Brasilia 2019 se enquadra nesses objetivos, contribuindo fortemente para o fortalecimento
da economia local de Brasili.
1
PLANO DE DIVULGACAO E MONTAGEM

Plano de divulgacao do Solidario Brasilia sera por meio de atividades de designs através
do
site:
www.solidariobrasilia.com;
através
da
pagina
do
lnstagram
https:/'/www.instagram.com/solidariobrasilia/
e
Facebook:
https://www.facebook.com/SolidarioBrasilia/; revista inﬂuéncia; cartazes; banners; através da
Radio “Sobradinho FM” c “Altemativa FM”; toten dc divulgacﬁo do evento com cstrutura em box
truss (na metragem 6 x 3); (PARCERIAS);
- Montagem do evento; Palco, Som e lluminacao; Tendas; Stands; Banheiros quimicos;
Fechamento de Seguranca; Alambrados de Seguranca; Montagem dos box truss (portal de entrada); 1
Arquibancadas;
- Producao e realizacao do evento: Shows regionais de variados estilos: sertanejo, rock, MPB I
e, em 2019, com a presenca ilustre do cantor sertanejo Luan Santana, todo o evento vem buscando
fortalecer os espiritos de fraternidade, solidariedade e igualdade com campanha Solidario Brasilia,
objetivando arrecadar o maior numero possivel de alimentos nao pereciveis, para doacao a familias, I
instituicoes e pessoas carentes.
O Solidario Brasilia esclarece que desde a sua fundacao tem como tradicao a realizacao de
apresentacoes culturais de diversos grupos e disceminacao da solidariedade, confomie consta no
relatorio fotograﬁco em nosso portfolio.
JUSTIFICATIVAI

O Solidario Brasilia se prepara para a sua 3“ edicao. E um evento gratuito, esperado e apoiado
pela populacao com o foco no social. Sendo um instrumento de fomento a cultura, promove a
incl usao digital, discemina a solidariedade, oportuniza e reconhece artistas locais e contando com
a presenca de cantor de renome nacional (Luan Santana). Com uma area de 30.000 m2, o evento
sera realizada na cidade de Brasilia, no estacionamento do Estadio Mane Garrincha, um local
estratégico e de facil acessibilidade.
‘
Considerando que o Solidario Brasilia é um evento de fortalecimento do envolvimento da
industria, comércio, cultura e do compromisso social do Distrito Federal, ha necessidade de
investimento em sua 3" edicao, que ocorrera no dia 14 de dezembro de 2019.
O interesse na realizacao do Solidario Brasilia 2019, bem como nas edicoes anteriores, é
apresentacao do trabalho realizado, na valorizacao do bem estar social, da industria, comércio e
cultura do Distrito Federal, aliados ao incetivo e divulgacao, demosntra aos demais Estados o que
Distrito Fcdral tem a oferecer em termos de opcao de consumo, cultura, lazer e compromisso social
O evento sera estruturado dentro dos padr6es de acessibilidade, com terreno nivelado e
banheiros quimicos adaptados, facilitando a circulacﬁo de pessoas com dcﬁciéncia e idosos, tendo
o apoio da producao para as pessoas que assim necessitam, respeitando e reconhecendo quenasi

pessoas com necessidades especiais possuem os mesmos direitos que as demais pessoas, aos bens
culturais de nossa sociedade.
1
O Distrito Federal conta hoje com uma populacao de 3,013 milhdcs de habitantes espalhados
pelas diversas regiiies administrativas que compdem suam imensa area geograﬁca, como: Aguas
Claras; Brasilia; Brazlandia; Candangolandia; Ceilandia; Cruzeiro; Fercal; Gama; Guara; ltapoa;
lardim Botanico; Lago Norte; Lago Sul; Nucleo Bandeirante; Paranoa; Park Way; Planaltina;
Recanto das Emas; Riacho Fundo; Riacho Fundo ll; Samambaia; Santa Maria; Sao Sebastiao;
SCIA - Setor Complementar de lndustria e Abastecimento (Cidade Estrutural e Cidade do
Automovel); SIA - Setor de lndustria e Abastecimento; Sobradinho; Sobradinho ll;
Sudoeste/Octogonal; Taguatinga; Varjao; Vicente Pires.
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Este imenso contigente representa um enonne potencial de consumo, muitas das vezes mal
aproveitado por falta de uma politica deﬁnida de compromisso social.
E exatamente isso que justiﬁca a realizacao de uma campanha como esta, que se preocupa ~
com a arrecadacao de alimentos, destinados a pessoas e ONGs carentes, com a disseminacao da I
cultura e lazer e o aumento do consumo nos comércios locais.
1
A preocupacao com 0 Compromisso Social vem aumentando no meio empresarial e com toda
coletividade, pensando neste contexto, o Fundo de Envolvimento da industria, Comércio e Turismo
vem apoiando a producao do Solidario Brasilia 2019.
A valorizacao e o respeito a diversidade sao tao importantes que a Convencao da UNESCO
de 2005, para a Protecao da Diversidade das Expressdes Culturais, aﬁrma que a diversidade cultural
é uma caracteristica essencial da humanidade, a ser valorizado e cultivado em beneﬁcio de todos,
criando um mundo rico e variado que aumenta a gama de possibilidades e nutre as capacidades e
valores humanos, constituindo, assim, um dos principais motores do desenvolvimento sustentavel
das comunidades, povos e nacoes.
l

Ainda no artigo 4°, paragrafos 1 e 3 que trata das deﬁnicoes, diversidade cultural e expressoes
culturais referem-se a multiplicidade de forma pelas quais as culturas dos grupos e sociedades
encontram sua expressao. Tais expressﬁes sao transmitidas entre e dentro dos grupos e sociedades. ‘
A diversidade cultural se manifesta nao apenas nas variadas formas pelas quais se expressa, se
enriquecem e se transmite o patrimfmio cultural da humanidade mediante a variedade das
expressoes culturais, mas também através dos diversos modos de criacao, producao, difusao
distribuicao e fruicao das expressoes culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias
empregados. Sendo assim “Expressao culturais” sao aquelas que resultam da criatividade de ‘
individuos, grupos e sociedades e que possuem conteudo cultura
Desse modo, o Solidario Brasilia, insere-se no ambito cultura protegido pelo ente estatal c I
destaca-se no campo desse processo cultural, sendo possivel aﬁmiar que o objeto deste plano I
de trabalho se alinha as diretrizes da Secretaria de Estado e Turiso do Distrito Federal, nas quais
destacam — se o exercicio da democracia e 0 papel do Estado como indutor dos processos culturais,
pois 0 Solidario Brasilia entende também a cultura como um direito elementar do cidadao, assim
como educacao, saude e outros.

DETALHAMENTO 1)/as ACOES:

PROGRAMACAO DO DIA 14/12/2019
A partir da 21h — abertura do evento; divulgacao de parcerias nos stands promocionais; praca de
alimentacﬁo;
Programagao palco:
0 21 :20h — Tiago Mura e Juliano
0 22:10h — Aline 11
0 23:00h - Amanda Amaral

I
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OO:00h — Boka de Sergipe
01 :00h — Luan Santana

OBJETIVOS E METAS:
A campanha Solidario Brasilia é iniciativa do Fundo de Envolvimento da lndustria,
Comércio e Turismo — FElCO'l‘UR. A primeira edicao do Solidario Brasilia aconteceu no dia 29
dc dezembro de 2017, no Ginasio Nilson Nelson com um grande show realizado pela dupla
sertaneja Bruno e l\/l3l'I'0ﬂ€ e a segunda edicao ocorreu no dia 29 de dezembro de 2018 com um
mega show contando com a presenca do cantor sertanejo Leonardo realizado no Pavilhao de
Exposicao do parque da Cidade Brasilia - DF.
O objetivo e promover entretenimento, a cultura e a arrecadacao do maior numero possivel
de alimentos nao pereciveis, para doacao a familias, instituicoes e pessoas carentes, envolvendo
além do grupo, outras pessoas que também compreendem a importancia da partilha.
Assim, convidamos a todos para juntos desenvolvermos a Campanha que levara alimentos
para aqueles que tém na maioria de seu tempo, 0 mesmo regrado, alem de promover a inclusiio
cultural.
Ao participar desta campanha, direta ou indiretamente, sera possivel, como intermediarios
do rocesso, amenizar o roblema enfrentado elas institui oes sociais de Brasilia e entorno no
que se refere a caréncra de alimentos.
.

p
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O Solidario Brasilia possui, também, como pane integrante dc seus objetivos Q-('15
implementacao de atividades sustentaveis, bem como, promossao, cada vez mais latente, da cultura
atraves de apresentacoes musicais tanto de bandas regionais, quanto nacionais, bem como, de
apresentacoes de orquestras.
Na qualidade de entidade comprometida com o desenvolvimento e o incentivo a cultura, o
Fundo de Envolvimento da Industria, Comércio e Turismo se posiciona como a entidade
capacitada para realizar este evento com exceléncia, entendendo que o apoio da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa fortalecerao o segmento, agregando credibilidade e conﬁabilidade ao
evento e, consequentemente a nossa cidade.
Diante do exposto, apresenta-se como conveniente e oportuna esta parceria, que propoe a

participacao da Secretaria de Cultura e Economia Criativa na Campanha Solidario Brasilia, tanto
nas etapas anterior e posterior ao evento, bem como durante a realizacao do mesmo, atraves da
promocao institucional e organizacao de eventos paralelos.
Uma proposta com esta envergadura, no contexto social e cultural em que se inseri tem
como objetivo a oportunidade de atingir uma grande parcela do publico do Distrito Federal e
entorno e dessa forma oportunizar que adultos, jovens e familias usufruam dc evento de exceléncia
e gratuito, que reune a baila lazer, cultura e inclusao social.
O Solidario Brasilia também é preocupado com a sustentabilidade, como responsabilidade
social, e viabilizara as cooperativas e ONG’s de catadores de residuos, os mateiiais reciclaveis
gerados no dia do evento, promovendo assim a possibilidade de aumento de renda de quem
sobrevive dessa pratica, além de cooperar com a limpeza e a preservacao do meio ambiente.
Realizacao de urn grande show no coracao de Brasilia com o Cantor Sertanejo Luan Santana
a ﬁm de alegrar os consumidores, mediante a troca dos cupons ﬁscais nas lojas participantes desta
promociio e fortalecer o espirito de solidariedade com a arrecadacao e distribuicao de alimentos.

PUBLICO-ALVO BENEFICIADO:
Empresarios, empreendedores individuais, artesaos, artistas e comunidade local.

ESTIMATIVA DE EMPRESGOS GERADOS:
I

Empregos Diretos: A equipe realizadora do evento contantara com 28 (vinte e oito) pessoas que
~
atuarao diretamento no projeto.

QTD.

I

I

.

O1
01

I

01

Produtor Executivo

01
01
01
01 II

Coordenador de Producao
Coordenador Administrative
Assessor Juridico
Coordenador de Comunicacao

01
01
01
03
.
I
1
I

FUNCAO

I Produtor Geral
Diretor Artistico

1

I

I

Coordenador de Montagem
Coordenar de Recepgao
I Coordenador Técnico
Assistentes Ocupacionais

01
05
01
01

Produtor de Base
Assisteentes Junior
Proutor de Backstage
Programador Visual

04

Registro Fotograﬁcos

02
01

Registro videograﬁco
Produtor de Credenciamento

Os proﬁssionais acima mcnsionados nao serao pagos com rcgursos advindos do Termo de
Fomento.
Emprego Indireto: Havera a geracao de aproximadamente 1.300 empregos indiretos, mediante
contratacao de empresas fomcedoras de mﬁo de obra e servicos, como segurancas, brigadistas,
carregadores, limpeza, equipe de montagem e desmontagem, de operacao, técnicos das empresas
contratadas, dentre outros conforme demonstrado no quadro abaixo.

oro.
200
1I 05
30
50
l 20
50
50
50

rune/10

I

Segurancas 12h
Seguranca Patrimoniais
Brigadistas
Eq_ui_pe de Limpeza
Carregadores
Montagem Estrutura de Palco
I Montagem dc tenda
Montagem de cercamento

230

Bar

100

lluminacao

I 20
I

I

I 50

I
I

.
I

‘

Motiristas (vans e carro)
I

-

0

I I Recepcionistas

160

I

Voluntarios

Os proﬁssionais acima mcnsionados nao serao pagos com regursos advindos do Termo de
Fomento.

OBSERVACAO:
Devido aI grande amplitude do evento, o projeto contara com outras fontes de recursos para sua

\\

execucao, tais como: Secretaria dc Estado, de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal por
meio da MROSC e apoio da iniciativa pirblica e privada por meio da Merito Comunicacao e
Publicidade LTDA, que funciona como intermediadora na captacao de recursos privados e
pirblicos e destina a realizaeao do projeto.
Devido a amplitude da estrutura e devido o evento ocorrer em um sabado, para ﬁns de vistorias
dos orgaos competentes é necessario que a montagem da estrutura esteja completa na sexta feira
dia 13/ 12/2019, no dia anterior ao da realizacao do Solidario Brasillia, para tanto foi necessario a
ampliacao da diaria de al guns itens constantes nesta planilha.
IMPACTOS ECONOMICOS DIRETOS:

Considerando os impactos economicos dos eventos nacionais de grande porte, realizados
nacionalmente, conforme pesquisas apliadas ao Mtur/FGV/Embratur,os eventos deste porte
podem gerar um custo de cerca de $ 4,5 milioes podendo ferar uma arrecadacao superior a R$
500.000,00 (quinhentos mil). Para tanto, o mercado de turismo esta se tomoando um dos maiores
vetores para incentivar os ﬂuxis turisticos e de visitantes. EXlllT13-S8 que havera circulacao de
atividades economicas espontaneas atraidas pelo projeto se o apoio ou fomento direto. Conforme
observado por meio das movimentacoes de mideas sociais a realizacao do Solidario Brasilia ira
impactar o turimo local, o evento estara reuniando pessoas advintas de outros esatados (Mato
Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Goias dentre outros) para prestigiar a cidade e 0 evento
que sera realizado no dia 14/12/2019 com 0 Luan Santana.
OBJETIVO:

O Fundo de Envolvimento da lndiistria, Comércio e Turismo é uma Organizacao da
Sociedade Civil sem ﬁns Iucrativos, de direito privado, sem vinculacao e qualquer atividade de
cunho politico-partidario ou religioso, auténoma e independente, que incentiva, apoia e promove a
inditstria, comércio turismo e cultura, é uma organizacao que abrange diferentes manifestacoes e
tendéncias culturais, promovendo movimentos sociais, culturais, educativos, elaborando,
coordenando e executando projetos para as areas de assisténcia social, trabalho, educacao, cultura,
sailde, meio ambiente, promovendo também seminarios, cursos, congressos etc. A Organizacao
recebeu seu registro oﬁcial em 24 de outubro de 2002 e, desde entao, vém desenvolvendo diversos
trabalhos que muito engrandece a cidade de Sobradinho e entomo.
O Fundo de Envolvimento da lndiistria, Comércio e Turismo tém por objetivo:
9

9

9
9
9
9
I
0

Promover movimentos sociais, culturais e educativos visando ampliar e favorecer o processo
de desenvolvimento e integracao da indinstria, do comércio, do turismo e da cultura na sua
busca constante dc uma melhor qualidade de vida;
Firmar parcerias para fomentar a atividade economica nos segmentos acima especilicados,
proporcionando aos empresarios e empreendedores, condicoes de acesso ao trabalho e
crédito, para o desenvolvimento de empreendimentos fortalecendo e incentivando a livre
iniciativa;
Elaborar, coordenar e executar projetos para as areas de assisténcia social, trabalho,
educacao, cultura, saude e meio ambiente;
Coordenar treinamento de qualiﬁcacao e formacao de mao
— de — obra;
Promover seminarios, cursos, debates, conferéncias, congressos e estudos ligados aos seus
objetivos;
Promover o desenvolvimento sustentavel, visando a defesa, preservacao e conservacao do
meio ambiente;
Cooperar e estabelecer intercambio com entidades congéneres e associacoes similares,
visando a formulacao de parcerias na busca de objetivos comuns;
Fomentar o desenvolvimento cultural das comunidades carentes, através de projetos,
promocao de eventos e apoio a qualquer entidade que tenha o mesmo objetivo;
II
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Participar de projetos para o desenvolvimento turistico e cultural;
OBSERVACAO:

‘Segira em anexo os seguintes documentos:
I Contrato do cantor Luan Santana, informamos que no contrato o local esta incorreto devido
a indisponibilidade de dia na datas que iria ser executado o evento;
0 Marcacao do show do luan em Brasilia no dia 14/ 12/2019;
I Temo de fomento anteriomiente ﬁrmado com a Secretaria de Estado Cultura e Economia
Criativa, ﬁmiado em 2019.
Tenno de vistoria técnica para reservar 0 espaco do estacionamento do Estadio Mane Garrincha.

CONTRAPARTIDA:
[X] NAO st: APLICA (PARCERIA INFERIOR A Rs 600.000,00)

CRONOGRAMA
EXECUTIVO

ACAO

micro

TERMINO

Pré-Producao do evento: Divulgacao

31/10/2019

13/ 1 1/2019

Contratacao das empresas com a legislacao em vigor

05/12/2019

18/ 12/2019

Montagem do evento, Montagem das tendas, stands, palco,
cercamento, alambrados, banheiros quimicos, arquibancadas,
sonorizacao e iluminacao.

U /12/201 9

17/I0/2019

MARCOS EXECUTORES [SE HOUVER]
ACAO

micro

I TERMINO

Reuniao pré-producao do evento

15/1|/3019

I 3901/3019

Montagem da estruttua do evento

I 08/12/2019

13/12/2019

Visita ao evento

I 14/12/2019

14/12/2019

Apresentacoes musicais

14/12/2019

Reuniao pos-evento(ava1iacao)

18/12/2019

._.

4/ 12/2019

I 21/12/2019

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

IJANIFEVIMARIMAIIABRIJUNIJULIAGOISETIOUTINOVI

META I

0

I

0

0

|

0 II

0

0

_
,0[o

|o|o

0

osz

IR$ 300000.00,

CRONOGRAMA FINANCEIRO — TERMO DE FOMENTO SETUR

Item

Descricao

Quantidade

Unidade
de
Media

valor
. . .
Umtano

L200

M2

Rs I490

I
[BOX

TRUSS]

Valor
Total

-

,[fornecimento de locacao e

services
de
Montagem,
manutencao e desmontagem
de porticos/estrutura interna

I I
'

feira/estrutura
para
area
externa e interna do evento Icomposicaoz estrutura trelica
em alumtmo Box truss Q30
com cubos e sapatas -

I

11$
17_3I3(),00

‘

I

I

I ____

Idestinados a montagem deI
‘porticos para a ﬁxacao de

sistema

de

sonorizaeao,

Torres de Daley e portal de
entrada do evento] - 30 DIAS
DE DIVULGACAOI NOS
MERCADOS EM TOTENS
NA
METRAGEM
DE
1 l,20M2. Duas diarias 600m x
2 dias)
I

[LOCACAO DE BANHEIRO

QUIMICO] -Fomecimento de
locacao e servicos
de‘
Banheiro quimico portatil, em
Ipolipropileno ou material
I similar, com teto translucido,

I tubo de suspiro dc 3" do tipo
chaminé, com caixa de dejeto
com capacidade para 220lts,
com porta objelo, pona papel

higiénico, mictorio, assento
1.2

sanitario com tampa. Piso
fabricado
em
madeira
emborrachada e/ou evestido
em ﬁbra de vidro, do tipo
antiderrapante.
Paredes
laterals
e
ﬁmdo
com

Unidade

R$ 123,92

R$
34.697,60

ventilacao. Banheiro contendo
adesivo
identiﬁcador
de
masculino e/ou feminino
fechadura de poita do tipo
rolete com identiﬁcacao de
libre/ocupado. O banheiro

devera ter as dimensoes de
l,22m x 1, 16m x 2,30m. Porta
com sistema de mola para
fechamento
automatico

quando nao esta em uso. (duas
I diarias 140 unid x 2 dias)
I

I

[LOCACAO DE BANHEIRO'
-QUIMICO
PARA
PORTADORES

I

DE

NECESSIDADES
ESPECIAIS] - Fomecimento de

llocaciio e sercicos de Banheiros
quimico
portatil
em
polipropileno
similar, com

ou
matrial
as seguintes

especiﬁcaeoes: Descricao do
banheiro/componentes

cabine

tanque de contencao de objetos
piso e corrimao em polietileno
1.3

Em P91i=ti1="9 rvtomvldﬂdo;

aterais;
Porta;
Batente;
Papeleira; Assent; Tampa de

20

Unidade

R$106,'/‘0

as 2134,00

Assento; Teto; Cano de respiro;
Ichapéu do teto; Cano de respiro;

IChapéu de teto e Painel da Portd
m polietileno tennofonnado
Especiﬁcacoes Técnicas Altura:
I

I%200mm; Largura 1 100mm;
omprimento:
1800
mm;
Altura do assento: 460mm;
Volume do tanque 280 Its, peso
l02kg. Duas diarias 10 unid x 2

diarias I

I

4%

I[BARR1CADAS] - Barricadal
Iiie

contencao

'ntertra\/ada,

anti-panico,

auto-portante,

onstruida com estrutura e
Iiierﬁl de aluminio ou a<;I:II

I 4

lalvanizado, revestida comI
ﬁechamento em chapa vazada.

'

com sistema de travamento com
pinos de engate e paraﬁrsos. A

520 m

M

RS 30,00

RS l5.600,00

l .083m

M

R$ 16,00

R$ 1’/1328,00

520 m

M

RS 19,00

R$ 9.880,00

200

Conjunto

R$ 59,99

R$ 1 l .998,00

2

Diaria

11$ 12.858,50

R$ 25.7l7,00

estrutura cleve apresentar as
medidas de 1,2 metros de altura

I

or 1,0 metro de Iargura e 1,2
iiimtros de proﬁrndidade cada
uma

I

{P180 PARA STAND] - O Piso
Tablado é constituido por
compensado naval da melhor

I_5

qualidade o que proporciona

estabilidade na montagem.

I

I

I[BALCOES] - Balcoes erjI
1_6

alirminio medindo 1m d
cornprimento por 1,20 de altura.
[CONJUNTO DE MESA E

|_7

ICADEIRAS] - Mesas redonda
Icom tampao medindo l,40m,

om 10 cadeiras poly, cobertas
Igor toalha tecido oxford pretas

[SONORIZACAO

(PALCO‘

ERINCIP/\L)] - GRANDE
ORTE- [01 Mix Console com
56
canais
de
entrada,
Itqualizacao paramétrica de 4

andas,
12-l
I

I- 24 auxiliares, 08 dcas, 021I
Igontes de alimentacao (yamahal
I MSD, digico SD8, Digidesign
D Show, Venue Proﬁle ou
similar);
- 01 rack driver com: 01

processador (xta 226d dolby
Ilaltc, omnidrivc336 ou similar);
I 01 aparelho de CD Player
Isony, pionner, yamaha ou
Eimilar);
01 central de intercon com 02

pontos ou similar;
- 01 multicabo com spleeter

consert 56 com 06 sub snake
Icom multipinos ou similar;

I

— Sistema de PA Line Array
om 24 caixas, sendo 12 por
&rIdo (EAW, Adamson, Vertec,
orton, DB, LS ou similar);
- 24 caixas de sub grave (EAW,
Adamson, Norton, DB, JBL
Vertec, LS ou similar);
Front Fill com 4 caixas (tree

Easy, Adamson, Norton, JBL
ertec, LS ou similar);

I

Sistema

de ampliﬁcacao

compativel com o sistema;
MONITOR - O1 Mix Console
com S6 canals de entrada, 24II

I

_

I

_

auxiliares,
equalizaqio
lparamétrica,
L 02 fontes de alimentaqﬁo
yamaha PMSD, PMSD RH,
$17 CL ou similar);
1 01 sideﬁll com 04 caixas de
isub (EAW, Adamson, Norton,
DB, JBL Vertec, LS ou similar);
‘O4 caixas de alta frequéncia
-(EAW, Adamson, Norton, DB,
EBL Vertec, LS ou similar);
l6
monitores
(EAW,
[$d&ITlS0n, Norton, DB, IBL
ertec, LS ou similar);
- Sistema de ampliﬁcagzao

\

pompativel;
- O1 sistema power player com
08 vias;
E/Sistema de Ear Fone com 06’
las‘\
- 36 microfones com pedestaisi
entre: (shure sm 57, sm 58, sm
81. sm 98, sm 9] ou similar, akgi

\

430, 5l9, c I000, d ll2 ou

l

similar);
1- 04 microfones sem ﬁo (uh?
ishure série ur ou similar);
\- l6 direct box entre: (wirlwind
limp2 ou similar);
BACK LINE - Ol bateria
ompleta (Pearl, yamaha, tama,
Eremier ou similar);
‘
‘ 02 ampliﬁcadores para baixo
{gk 800 rb , Ampeg ou similar);
l-02 ampliﬁcadores para guitarra
l fender twin reverbtwin,
Enarshall, jazz choms ou
imilar);
i
4 36 Pedestais girafas
SISTEMA DE DELAY (6
TORRES) - 02 linhas com 6

caixas Line Array tree-way ,
conetiva vertical de 10 graus,
cobertura horizontal de 120
graus , sistema de bumper para
levaoﬁo do equipamento (

EAW, JBL. Adamson , Norton,
lDB, Nexo LS Audio ou similar
)
\- Sistema de ampliﬁcaeao com
‘O2 racks de poténcia com 4i

lampliﬁcadores Classe D
ipoténcia minima de 2.400 watts]
l m 8 Omh cada (_Lab Gruppen,
Elrown, Crest Audio, Power
Soﬁ ou similar)
- Processamento digital com 2
entradas e 8 saidas ( Dolby
Lake, XTA, Klark Teknic, ou
Similar)

- Equipe dc Montadores, Ol
Qperador e02 técnicos. ].

_

__

PALCO

Palco

concha,

totalmente travado e aterrado
estruturado com l,60m dd
‘altura, 22m de frente, 18m do
proﬁmdidade_ rampa para

acesso

de

cadeirantes

na

lateral, e duas escadas com

coirimao

sendo uma para‘

lateral e outra no fundo do

palco. Revestimento do piso
com carpete novo na cor cinza
e fechamento de frente e lateral

2

Diarias

R$ 24.900,00

R$ 4 9.800,00

5

unidade

R$ l590,00

R$ 7950,00

lI

Diaria

RS 9600,00

R$ l05.600 00

l

Servioo

R$ l.4l5,40

R$ l.4l5,40

do palco, de aproximadamente

30cm, em compensado naval

pintado na cor preta. Ol
praticavel dc
3x3m para bateria e PA com 0

tones

em

estrutura

B07?

TRUSS corn 2 m de frente po
3m de ﬁmdo, por 8m de altur
com capacidade de até 800 K;

de carga cada, 2 torres em
estrutura BOX TRUSS com 2
m de frente por 2m de ﬁmdo
‘por 6m de altura com
capacidade de até 600 Kg del
rcarga cada. Com House Mix

Estnrturado em Q30 coberto
com lona branca antichama
medindo 3x3m, piso elevado
em 50cm de altura com carpete
novo na cor cinza.
Gerador 180 Kva

lTR|o ELETRICO GRANDE
3 2 lPORTE
|Contratag:ﬁo de art ﬁnalista
TOTAL

R$ 300.000,00

ANEXOS

pq EQUIPE ma TRABALHO (OBRIGATORIO)
| 3 PLANO DE COMUNICAC/3.0
[ I PLANO DE MOBILIZACAO DE RECURSOS COMPLEMENTARES

[ I OUTROS. Especiﬁcar:

Ui)l’2€““'lt<’
,
Maria Aparecida dp So sa \\qat'|jo Serralha
Duretora P|'8SlCl8l‘l e

®

Natalia Silveira Miranda
Diretora Financeiro

