PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da OSC: CENTRO CULTURAL CAPOEIRA ARUANDA
Nome Fantasia: Aruanda Capoeira
CNPJ: 25.227.389\0001-33

Endereço: QI 05 bloco P apt. 306 Guará I DF

Complemento: Guará I

Bairro/Cidade: Brasília DF

CEP: 7102-164

Telefone: (061) 3568-1879

Telefone: (061) 98155-3106

Telefone:
(061)99203-7974

E-mail: igor.aruanda@gmail.com

Site/Redes Sociais:
Instagram: @aruanda.capoeira
Facebook:
https://www.facebook.com/AruandaCapoeira

Responsável da OSC (Dirigente): Igor Araújo Santiago
CPF: 666.665.891-49

RG/ Órgão Expedidor:1339013 DF

Endereço do Dirigente: QI 05 bloco P, apt. 306
Guará 1 DF

CEP: 71020.164

Telefone do Dirigente: 061 981553106

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Michelle Santos Lima
Função na parceria: Diretora
RG: 1.788.244
Telefone Fixo: (61) 3302-3082

Órgão Expedidor: SSP/DF

CPF: 996.125.851-72

Telefone Celular: (61) 99203-7974

E-Mail do Responsável: michelle.santos82@gmail.com

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE
O Grupo Aruanda foi criado no ano de 2014, como uma entidade e associação civil sem fins
lucrativos, de direito privado com caráter desportivo, social e cultural. Tem como objetivo promover a
prática da capoeira como instrumento para a democratização do esporte, cultura e lazer. Além disso, o
grupo acredita que o esporte possui caráter formador e pode salvar vidas, assim, atua com foco na
formação cidadã e na inclusão social, incentivando seus integrantes a priorizar o estudo e a desenvolver
a disciplina, a fim de terem uma perspectiva de vida melhor.
Atualmente conta com mais de 2000 alunos por meio de trabalhos realizados por integrantes
que trabalham em Brasília (sede), São Paulo, Maranhão (Porto Franco, Imperatriz), Rio Grande do Norte

(Natal), Rondônia (Porto Velho), Paraíba (Campina Grande), Recife, Minas Gerais (Paracatu, Divinópolis,
João Pinheiro), Tocantins e, também, trabalhos internacionais realizados no México e na Colômbia.
Seus líderes dedicam a vida à capoeira e reconhecem que a prática é rica em saberes,
explorando sua pluralidade (musical, jogo, luta, brincadeira, arte, dança, esporte), são eles: Mestre Igor,
presidente do grupo, formado em Educação Física, capoeirista há 36 anos; Mestra Michelinha, Diretora
Administrativa do grupo, formada em Educação Física e Jornalismo, capoeirista há 28 anos; mestre
Paulo Renato, formado em Educação Física e capoeirista há 37 anos.
Desde o ano de sua criação, o grupo realizou diversos eventos, nacionais e internacionais como:


II Encontro Internacional Aruanda Capoeira 2019 – Brasília - DF



Festival Cultural Aruanda Capoeira 2019 – Campina Grande - PB



II Festival Nacional Aruanda Capoeira Divinópolis 2019 – Divinópolis - MG



IV Encontro Nacional Aruanda Capoeira 2018 – Brasília – DF



I Evento Nacional Aruanda Capoeira Recife 2018 – Recife - PE



III Encontro de Bambas 2017– Brasília - DF



I Encontro Internacional Aruanda Capoeira 2017 – Brasília - DF I Encontro de Bambas
Colômbia 2016 – Bogotá - Colômbia



III Encontro Nacional Aruanda Capoeira 2016 – Brasília – DF



I Festival Nacional Aruanda Capoeira Divinópolis 2016 – Divinópolis - MG



II Encontro de Bambas 2015 – Brasília – DF



Festival Aruanda SP – 2015 – São Paulo - SP



II Encontro Nacional Aruanda Capoeira 2015 – Brasília - DF



I Encontro de Bambas 2014 – Brasília - DF



I Encontro Nacional Aruanda Capoeira 2014 – Brasília – DF

Michelle Santos Lima, Mestra Michelinha, nordestina, 38 anos de idade, 28 anos de capoeira.
Iniciou na capoeira em março de 1993 no colégio GG, localizado no Guará I com o grupo Beribazu. No
ano de 2014, ela, seu mestre e alguns membros fundaram o grupo ARUANDA.
Na infância, participou de vários jogos escolares conquistando medalhas de primeiro e segundo
lugar no DF. Em 1995 participou do JEB’s (Jogos Escolares Brasileiro) em João Pessoa – PB, conquistando

o segundo lugar. Ministrou aulas práticas e teóricas de capoeira em vários estados brasileiros como São
Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Rondônia, Minas Gerais, Santa Catarina entre outros. E também em
outros países, tais como, Colômbia, México e Peru.
Formada em Comunicação Social – Jornalismo e em Educação Física – Licenciatura, tem um
trabalho de capoeira há dez anos com crianças, jovens e adultos no guará, as segundas, quartas e sextas
feiras.
Realiza um evento em Brasília chamado, “Encontro de Bambas – Papo de capoeira, e este ano,
no mês de setembro, realizará IV Edição”. Este evento reúne mulheres e homens de várias raças, cores e
crenças dos estados brasileiros, com o intuito de dar oportunidade a todos de mostrarem o seu
conhecimento, seja na dança, na arte, na luta, na ginga, na cultura. Um encontro onde todos podem
participar independente de sexo, idade, cor.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Encontro de Bambas: Papo de capoeira
Local de realização: Ginásio Poliesportivo, (antigo Colégio
Maxwell). QE 11 conj I Guará I
CEP: 70297-400
Período de execução:

10 a 12 de Dezembro de 2021

Período de realização do Projeto

10 a 12 de Dezembro de 2021

Período de realização das Ações custeadas pelo Fomento:
Enquadramento: () participação ( X) educacional ( ) alto rendimento
Previsão de beneficiários diretos: 210
Previsão de público indireto: sem público
Valor Total do Projeto: R$ 24.964,64 ( vinte e quatro mil e novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro
centavos)
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 24.964,64 ( vinte e quatro mil e novecentos e sessenta e quatro reais e
sessenta e quatro centavos)

2.1 OBJETO DA PARCERIA
Realização do Encontro de bambas: papo de capoeira, no período de 10 á 12 de dezembro de 2021, no
Ginásio Poliesportivo (antigo Colégio Maxwell) – Guará. Trata-se de um evento de capoeira que prevê o
desenvolvimento de atividades com foco na prática e na disseminação de conhecimento e experiências
relacionados às múltiplas facetas da capoeira, buscando o fortalecimento das minorias, como mulheres,
negros e homossexuais, dentro desse universo, através de rodas, aulas e oficinas desenvolvidas por
profissionais capacitados.
2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO
Foi criado, pela Mestra Michelinha, o Encontro de Bambas, evento de capoeira idealizado e liderado por
uma mulher. Em sua 1ª edição, recebeu em torno de 147 pessoas. Em 2015, a 2ª edição do encontro

teve 200 inscritos, já na 3ª edição, que ocorreu no ano de 2017, o evento acolheu 380 participantes.
Neste ano, 2021, será realizada a 4ª edição do evento, com um novo segmento, Encontro de Bambas:
papo de capoeira, no qual eram esperados 500 capoeiristas, mas, tendo em vista a situação atual que a
sociedade vem enfrentando, serão recebidas em torno de 200 pessoas.
O Encontro de Bambas: papo de capoeira é um novo segmento desse projeto de capoeira existente
desde 2014, que foi criado com o intuito de desenvolver atividades com foco no feminino e seu
protagonismo no universo da capoeira, agora recebendo, também, homens negros da periferia como
líderes de algumas atividades.
O evento, que acontecerá no Ginásio Poliesportivo do antigo colégio Maxwell (Guará), visa oferecer
experiências diversas para seus inscritos, por meio de oficinas, vivências, rodas e aulas ministradas por
profissionais capacitados, que vem de diferentes estados brasileiros. Assim, as atividades propostas
serão: rodas de capoeira, workshop sobre capoeira contemporânea (teoria e prática), workshop sobre
cultura afro-brasileira; workshop de samba de roda e samba caboclo; palestra referente ao papel da
mulher no esporte, em especial na capoeira, preconceito, desistência, depressão; palestra sobre
ancestralidade, religião e raça dentro da capoeira; workshop de dança típica da região da Paraíba, coco;
aula de instrumentos africanos, seu papel e importância para a cultura afro-brasileira; workshop de
capoeira com foco em golpes desequilibrantes.
2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:
A capoeira surge no século XVII, sendo uma prática realizada pelos tornados escravos como
forma de burlar os trabalhos forçados e como treinamento para defesa e resistência, sendo proibida no
Código Penal Brasileiro, que previa vários tipos de punições, inclusive a morte. Somente na década de
1930, deixou de ser crime e se tornou o primeiro esporte genuinamente brasileiro.
Pouco se fala sobre a mulher na história da capoeira, muitos registros foram perdidos e os que
ainda existem mostram a invisibilidade delas neste cenário. As mulheres que insistiam em ocupar o
espaço que lhes foi tomado dentro da capoeira tiveram significativa importância para a história da
capoeira e na sociedade.
Hoje, comparado ao passado, existe um número bem maior de mulheres em destaque, com
graduações superiores, mestras e contramestras. O início dessa mudança se deu há mais ou menos 30
anos atrás, mas a quantidade ainda é muito inferior à quantidade de homens mestres e contramestres.
É fato que há uma dívida histórica que influenciou esta realidade de forma qualitativa e quantitativa.
Sabe-se que as mulheres, mesmo as com graduações superiores, sofrem diversos tipos de
violência, física ou simbólica, o que as inferioriza, marginaliza e humilha. Além disso, não é rara a
desvalorização e deslegitimação das conquistas femininas dentro da capoeira, como se as mulheres só
pudessem conquistar algo com o apoio masculino, nunca sozinhas.
Todos os fatos citados eram bastante comuns há alguns anos, porém, infelizmente,
ainda acontecem nos dias atuais. O que não é mais raridade é o fato de que algumas mulheres estão se
posicionando contra todos esses tipos de violência, questionando letras de músicas, atitudes machistas,
de assédio, ocupando seu lugar na bateria, enfrentando os homens no jogo e provando que podem
jogar tão bem ou melhor que eles. Diante de tudo isso se iniciou uma transformação no universo da
capoeira, um processo de oposição ao machismo, um movimento de enfrentamento e de resistência das
mulheres, buscando respeito, autonomia e ocupação de seus espaços.

Assim, foi criado, no ano de 2014, pela Mestra Michelinha, o Encontro de Bambas, evento de
capoeira idealizado e liderado por uma mulher. Em sua 1ª edição, recebeu em torno de 147 pessoas.
Em 2015, a 2ª edição do encontro teve 200 inscritos, já na 3ª edição, que ocorreu no ano de 2017, o
evento acolheu 380 participantes. Neste ano, 2021, será realizada a 4ª edição do evento, com um novo
segmento, Encontro de Bambas: papo de capoeira, no qual eram esperados 500 capoeiristas, mas,
tendo em vista a situação atual que a sociedade vem enfrentando, serão recebidos em torno de 210
participantes, sendo 10 comissão técnica.
O Encontro de Bambas busca o intercâmbio de conhecimento e experiências entre as regiões
do Brasil e do mundo, por isso, em todas as suas edições o evento recebeu capoeiristas, arteeducadores e participantes, de vários estados brasileiros, como Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, São
Paulo, Pará, Santa Catarina, Goiás, Maranhão, Paraíba e Paraná, além de profissionais de outros países,
como Colômbia, México e Espanha. Dessa maneira, além de enriquecer o evento, trazendo realidades
diferentes e possibilitando um debate rico de ideias e experiências individuais, o encontro fortalece e
divulga, a nível nacional e internacional, o trabalho da capoeira, em especial a capoeira feminina,
realizado em Brasília, enriquecendo a cultura do Distrito Federal, o que é perceptível quando
observamos o crescente número de interessados em participar do evento.
O evento incentiva a prática esportiva de crianças, jovens e adultos, pessoas de todas as idades,
estudantes e/ou profissionais de áreas diversas, tendo em comum a prática da capoeira. Ainda, é um
projeto que fomenta a inclusão social, tendo em vista o acolhimento de número relevante de
participantes de baixa renda e que fazem parte de minorias (mulheres, negros, homossexuais), sendo
também um momento de lazer, o que está alinhado com os interesses da Secretaria de Esporte e Lazer.
Toda iniciativa feminina é válida e é fato que nos últimos anos surgiram movimentos como este
em nosso país, encontros com lideranças femininas, mas nenhum com as proporções do Encontro de
Bambas. Assim, observa-se o fortalecimento da identidade cultural do Distrito Federal e a promoção da
arte e cultura da região.
O Encontro de Bambas, em todas as suas edições, ofereceu a seus participantes workshops,
oficinas, debates, aulas teóricas e práticas e vivências na roda, sempre acolhendo, respeitando todos e
enaltecendo as minorias, com destaque à situação da mulher no mundo da capoeira, que por muito
tempo sofreu fazendo parte de um grupo historicamente excluído. O Encontro de Bambas adentra a
capoeira exercitando um pensamento crítico que possibilite a identificação e o enfrentamento de
valores preconceituosos. A identificação e a afirmação dessa realidade possibilitam a construção de um
novo pensamento social.
Os convidados de todas as edições têm dedicado a vida à Capoeira, se especializando no
assunto e, muitas vezes, em disciplinas afins, como História, Educação Física, Música, Arte e Cultura,
contribuindo para a produção de conhecimento no assunto e legitimando o espaço e a
representatividade feminina e negra na capoeira e suas manifestações.
O fato de grande parte dos arte-educadores convidados serem mulheres, algumas negras,
lésbicas e/ou pertencentes do candomblé, religião que também sofre enorme discriminação no nosso
país, traz a representatividade que não existiu durante centenas de anos no universo da capoeira, o que
contribui para a percepção de novas possibilidades para quem sempre teve sua participação limitada
nesse meio. O Encontro de Bambas é a oportunidade de se ouvir a voz das mulheres capoeiristas, é o
momento que elas têm de ser e se perceberem como protagonistas, por isso, é um evento
revolucionário e que busca a quebra de paradigmas. Nesta edição, Encontro de Bambas: papo de
capoeira, além das mulheres, estarão presentes arte-educadores, homens negros da periferia, que vem
representando uma parte da sociedade que foi abandonada e com a qual temos uma dívida histórica.

Não podemos esquecer que a capoeira entrou para a história do Brasil a partir dos horrores da
escravidão e que muitos negros morreram para preservá-la, os que sobreviveram passaram por diversos
tipos de dificuldades e humilhações e seus descendentes seguem sofrendo com os resquícios da
escravidão, como o racismo estrutural, que se manifesta através da linguagem, da intolerância e da
violência.
Além disso, por ser a capoeira uma ferramenta multicultural que envolve luta, dança, música,
brincadeira e também uma ferramenta para prática educativa e de apoio a formação cidadã e de
inclusão social, o intercâmbio de conhecimentos realizado no Encontro de Bambas acrescenta na
formação de agentes culturais do DF e reflete também na formação de todos os participantes do
evento, que levam tais conhecimentos para seus locais de origem.
O evento abre um espaço de diálogo pluricultural, voltado para o combate aos vários tipos de
violência, como o racismo e o machismo, buscando também a quebra de fronteiras entre grupos e o
fortalecimento da capoeira como um todo. Ações coletivas são fundamentais para disseminação e a
problematização das situações apresentadas. À medida que esse tipo de debate é realizado o espaço
real das minorias é ampliado.

2.4 OBJETIVO GERAL:
Promover um evento democrático, por meio de workshops e experiências, que incentivem a
prática e o estudo da capoeira com foco na valorização das minorias, como mulheres, negros e
homossexuais, buscando a difusão cultural, além do desenvolvimento e fortalecimento regional.
2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
* Viabilizar a participação de capoeiristas do DF e de outros estados brasileiros.
* Fornecer estrutura necessária para a realização das atividades propostas.
* Adquirir instrumentos para a realização do evento.
* Promover intercâmbio entre grupos capoeiristas.
* Desenvolver aspectos musicais de linguagem, ritmo e expressão corporal.
*Fomentar o desenvolvimento das múltiplas facetas do universo da capoeira.
* Desenvolver a prática do jogo de capoeira, estimulando o aprendizado e a criatividade de
movimentos.
* Resgatar aspectos sobre a cultura afro-brasileira, ancestralidade, religião e raça dentro da capoeira.
*Promover debate voltado para questões relacionadas ao papel da mulher no esporte, em especial na
Capoeira.
*Contextualizar a história da capoeira através de vivências corporais.
*Realizar rodas de capoeira.
* Fortalecer e divulgar, a nível nacional e internacional, a capoeira feminina do Distrito Federal.
* Identificar e enfrentar valores preconceituosos, incentivando a construção de um novo pensamento
social.
* Contribuir para a formação de agentes culturais do Distrito Federal.
2.5 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO
DAS METAS

Metas (Qualitativas)

Indicador

Parâmetro (s) para aferição de
cumprimento das Metas

Fomentar a prática desportiva e

Aquisição camisetas e uniforme de

- Fotos; ou

de lazer os participantes do

capoeira, Aquisição de instrumentos

- Notas Fiscais; ou

Encontro de Bambas

musicais, Locação de equipamento

-Vídeos; ou

de som, aquisição de banner

-Visita in loco.

Aquisição de refeição,
Contratar prestadores de serviços

Contratação de montador/técnico de

- Fotos; ou

competentes para realização do

som, Contratação de Equipe de

- Notas Fiscais; ou

evento proposto

Coordenação e Contratação de Arte-

-Termo de Compromisso

Educadores
Ter uma Educadora Mestra de

Aquisição de diárias, aquisição de

- Fotos; ou

Capoeira

passagens

- Notas Fiscais; ou
-Comprovantes

Metas (Quantitativas)

Indicador

Parâmetro (s) para aferição de
cumprimento

Realizar 3 dias de atividades com

Adquirir materiais e contratar

Bate-papo, Roda de capoeira,

prestadores de serviço

Fichas de inscrições

Percussão e dança, entre outros

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO
Nome do Projeto:

Encontro de bambas: Papo de capoeira

Descrição/Etapa:
Encontro de bambas: Papo de capoeira
Data do Projeto
10/12/2021 a 12/12/2021
Período Custeado pelo
10/12/2021 a 12/12/2021
Fomento (Se for o caso):
Local:

Turno:
Turno:

Matutino / Vespertino
Matutino / Vespertino

Ginásio Poliesportivo, (antigo colégio Maxwell). QE 11 conjunto I Guará I
CEP: 70297-400

(X) Quadra Poliesportiva
( ) Pátio
Espaços Físicos Disponíveis: (X) Ginásio
( ) Espaço Privado
Qual? Na sede da Osc
Quantidade de participantes neste Projeto
Direto:
210
Indireto:
Atletas:
200
Comissão Técnica:
10
Quanto à abrangência (origem dos participantes)

(...) Praça
(...) Piscina
(...) Clube
(...) Outro
Qual? ________________
Total:

210

(x) Local
(x) Regional
(x) Nacional
Faixa etária
(x) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)

Categorias/Data/Turno

Aulas teóricas e práticas, palestras
relativas à capoeira e assuntos
afins. Data: 10 de dezembro de
2021 (vespertino e noturno. 11 de
dezembro de 2021 (matutino,
vespertino e noturno). 12de
dezembro de 2021 (matutino).

(x ) Jovens (15 a 24 anos)

x) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)

( ) Idosos (a partir de 60 anos)

Aulas teóricas e práticas, palestras
relativas à capoeira e assuntos
afins. Data: 10 de dezembro de
2021 (vespertino e noturno. 11 de
dezembro de 2021 (matutino,
vespertino e noturno). 12 de
dezembro de 2021 (matutino).
Aulas teóricas e práticas, palestras
relativas à capoeira e assuntos
afins. Data: 10 de dezembro de
2021 (vespertino e noturno. 11 de
dezembro de 2021 (matutino,
vespertino e noturno). 12de
dezembro de 2021 (matutino).
Aulas teóricas e práticas, palestras
relativas à capoeira e assuntos
afins. Data: 10 de dezembro de
2021 (vespertino e noturno. 11 de
dezembro de 2021 (matutino,
vespertino e noturno). 12 de
dezembro de 2021 (matutino).

( )Pessoas portadoras de necessidades especiais (limitação física,
mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)

Inscrição dos participantes
( ) Escolas
( ) Em centros comunitários
(X) Na sede da entidade proponente
( ) Na sede de entidades parceiras
( ) Pela internet.Devido a pandemia, as inscrições serão feitas pela internet (WhatsApp).
( ) Outros. Especifique

Qtd.

10

30

158

2

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)
O Encontro de Bambas: Papo de Capoeira será realizado durante os dias 10, 11 e 12de dezembro de
2021, no Ginásio do antigo Colégio Maxwell (Guará), nos turnos da manhã, tarde e noite (sexta das 17h
às 21h, sábado das 08h às 20h e domingo das 8h às 12h20).
Para execução do evento serão adquiridas 202 camisetas para os inscritos e 09 camisetas para os arteeducadores, Diretora, Produtora e Assistente de Produção. O contrato com empresa responsável será
realizado entre os dias 03 a 09 de dezembro de 2021 , tendo como prazo de entrega o dia 10 de
dezembro de 2021, sendo que o pagamento será realizado entre os dias 10 e 12. As camisetas são
importantes para a identificação das pessoas que terão autorização para permanecerem no local e
participarem das atividades propostas, tendo em vista que, por conta da pandemia, não haverá público,
além de ser uma tradição em eventos de capoeira. Além das camisetas, no mesmo período, serão
adquiridos 09 Abadás de capoeira, o que é importante para a completa identificação dos responsáveis
pelo evento e arte-educadores, além de trazer credibilidade e organização para o evento. Os uniformes
serão entregues a todos os no primeiro dia do evento.
Serão adquiridos, também, instrumentos musicais necessários para a realização das atividades de
capoeira, 2 berimbaus Gunga, 2 berimbaus Médio, 2 berimbaus Viola, 1 pandeiro e 1 atabaque. O
contrato com empresa responsável será realizado entre os dias 03 a 09 de dezembro de 2021 , tendo
como prazo de entrega o dia 10 de dezembro de 2021, sendo que o pagamento será realizado entre os
dias 10 e 12.
Foi proposta a contratação de 10 arte-educadores, os quais realizarão rodas de capoeira e workshops de
diversos temas, como capoeira contemporânea (teoria e prática), cultura afro-brasileira; samba de roda;
papel da mulher no esporte, em especial na capoeira, preconceito, desistência, depressão;
ancestralidade, religião e raça dentro da capoeira; instrumentos africanos, seu papel e importância para
a cultura afro-brasileira; capoeira com foco em golpes desequilibrantes. Os sete profissionais, arteeducadores, receberão com base na tabela de mão de obra da FGV, que prevê, no código 83, valor de
remuneração para a realização de tal atividade.
As atividades serão realizadas durante três dias, período no qual os arte-educadores atuarão em
conjunto por toda a duração do evento, cumprindo cada uma sua função em modo de rodízio. Quando o
arte-educador principal estiver atuando, os demais assumirão funções de organização, instrumentação e
canto. Haverá workshops com duração de 1h cada: "Jogo de dentro"; "Movimentação de capoeira";
"Percussão e dança"; "Samba de roda"; "Ancestralidade"; "A mulher na capoeira"; "Instrumentação";
"Canto de capoeira". Além dos workshops, haverá atividade de mobilidade corporal, alongamento
voltado para a capoeira, com duração de 2h e 6h30 de Rodas de capoeira, realizadas durante os 3 dias.
Diante da situação pandêmica em que a sociedade se encontra, medidas de segurança serão tomadas
para preservar a saúde de todos os envolvidos:

•

Não haverá público;

•

Haverá medição da temperatura de todos os participantes ao adentrar o local do evento;

•

Disponibilização de álcool em gel e material para higienização das mãos

•

As atividades serão realizadas com distanciamento;

•

Uso obrigatório de máscaras;

Os 10 arte-educadores serão contratados por termo de compromisso. Alguns virão de outros
estados, a saber:
NOME

LOCAL DE ORIGEM

NECESSIDADE DE DIÁRIA

HORAS
TRABALHAD
AS

Mestre Pedro Telles

Brasília

NÃO

18h

Mestre
Santos

Resende

Brasília

NÃO

18h

Mestre José Carlos Alves
Pereira

Brasília

NÃO

18h

Mestra Valdise - Mestra
Iuna

Goiânia

SIM

18h

Contramestra Deliene Inácia
de Assis

Brasília

NÃO

18h

Contramestre Raphael Leite

Brasília

NÃO

18h

Contramestra Guilhermina
Dias

Brasília

NÃO

18h

Professora Elizabeth Citra

Brasília

NÃO

18h

Professor Toizinho

Brasília

NÃO

18h

Professor Samuel Dias

Brasília

NÃO

18h

Jorge

Como evidenciado na tabela, dos Dez arte-educadores, três são de Brasília e não precisarão de
diárias. Os quatro arte-educadores de outros Estados que, necessitarão de diárias, receberão, cada um,
duas diárias em quartos individuais com café da manhã, em hotel 3 estrelas, situado em localidade
próxima ao Guará, para pernoitar do dia 10/12/2021 ao dia 12/12/2021.
Foi prevista, também, por meio de termo de compromisso, a contratação de 01 Coordenador
Geral, pessoa responsável pela execução de diversas ações e decisões tomadas pela Diretora,prestando

serviço durante 3 diárias. E de 1 assistente de coordenação, por meio de termo de compromisso, para a
prestação de assistência na organização e desenvolvimento do evento, estando disponível para as
demandas que surgirem durante as atividades, como cuidado e manejo com os instrumentos musicais,
auxílio na entrega da comida, auxílio na higiene e organização do ambiente, durante os 3 dias de
execução do evento. A Diretora do evento, pessoa responsável pelo planejamento, organização e
controle do evento, prestará serviço voluntário não remunerado. O Coordenador Geral e o assistente de
coordenação receberão com base na tabela da FGV de mão-de-obra, onde prevê nos códigos 22 e 42,
respectivamente, valores de remuneração para assistente de produção e coordenador de produção (o
que se equipara ao produtor cultural deste projeto). O valor designado ao Coordenador Geral deste
projeto está abaixo do que propõe a tabela da FGV, mas é um valor ofertado pela pessoa que prestará o
serviço, tendo em vista o conhecimento da limitação dos recursos disponíveis, o compromisso com a
capoeira e a cultura do DF.
Ainda, será realizado aluguel de equipamento de som, possibilitando a amplificação do som
tendo em vista a quantidade de pessoas participantes e que o ambiente possui grandes dimensões.
Além disso, será alugada estrutura para expor o banner e será contratado profissional que prestará o
serviço de montagem de equipamento de som e da estrutura do banner. Todos esses serviços serão
prestados por uma única empresa, que será contratada entre os dias 10/12/2021 e 12/12/2021,
prestando o serviço nos dias do evento.
A aquisição do banner, que será exposto, será realizada em empresa especializada entre os
dias, com recebimento do produto até o dia 10/12/2021, e pagamento também para 10/12/2021.
Ainda, será realizada a aquisição de 200 marmitas que serão oferecidas aos inscritos no horário
de almoço no sábado, dia em que o evento será mais longo, de forma a garantir que todos possam se
alimentar, como sempre foi feito em todos os eventos.
Também, será realizada a compra das passagens de um arte-educador que não reside em
Brasília, passagem de ônibus saindo de Goiânia com destino a Brasília no dia 10 de dezembro de 2021,
com volta, saindo de Brasília com destino a Goiânia, no dia 12 de dezembro de 2021.
As inscrições serão realizadas por meio de solicitação via whatsApp ou e-mail do evento. Ao
demonstrar interesse, o possível inscrito receberá uma ficha de inscrição que deverá preencher com
dados como, nome completo, data de nascimento, RG, CPF, endereço, telefone e outros dados que a
direção achar conveniente. Após o envio do formulário preenchido, o candidato à inscrição receberá
uma confirmação da efetivação de sua inscrição. O limite de vagas será de 200 inscritos, caso a
solicitação chegue e as vagas tenham sido esgotadas, será avisado ao solicitante.
No dia 10 de dezembro de 2021, todos os arte-educadores estarão dispostos em semicírculo no
meio do ginásio e os participantes sentados à frente. Cada arte-educador terá 10 minutos para se

apresentar e discorrer, de forma introdutória, sobre os temas que serão explorados nos workshops do
dia 03 de dezembro. Em seguida será realizada a roda de capoeira de abertura do evento.
No dia 11 de dezembro de 2021, as atividades serão realizadas com todos os participantes
dispostos separadamente pelo ginásio de forma que um não atrapalhe o companheiro ao lado e fique
em uma zona de segurança, afim de evitar acidentes. Os arte-educadores, no momento do seu
workshop, ficarão à frente do grupo para passar o conhecimento e as atividades propostas. Os arteeducadores que não estiverem ministrando o workshop no momento,apoiarão as atividades propostas
pelo arte-educador que estiver, orientando e corrigindo os inscritos.
No dia 12 de dezembro de 2021, será realizada atividade com foco no alongamento, mobilidade
e movimentação aplicados à capoeira. Em seguida, será realizada a Roda de Capoeira de encerramento
do evento.
Atividade 1 (1° DIA – 10/12/2021)
SESSÕES

ATIVIDADES

INÍCIO

TÉRMINO

1ª

Bate-papo

17:00h

18:00h

2ª

Bate-papo

18:00h

19:30h

3ª

Roda

18:30h

19h30h

4ª

Roda

19:30h

21h00

Atividade 1

Atividade 2 (2° DIA – 11/12/2021
SESSÕES
1ª

Atividade 2

2ª
INTERVALO
3ª
4ª
ALMOÇO
5ª
6ª
INTERVALO
7ª
8ª
INTERVALO
9ª
10ª

WORKSHOP
Jogo de dentro
Movimentação
INTERVALO
Percussão e dança
Samba de Roda
INTERVALO
Ancestralidade
A mulher na capoeira
INTERVALO
Instrumentação
Canto
INTERVALO
Roda de Capoeira
Roda de Capoeira

INÍCIO
08:00h

TÉRMINO
09:00h

09:00h
10:00h
10:10h
11:10h
12:10h
14:00h
15:00h
16:00h
16:10h
17:10h
18:10h
18:20h
19:20h

10:00h
10:10h
11:10h
12:10h
14:00h
15:00h
16:00h
16:10h
17:10h
18:10h
18:20h
19:20h
20:20h

INÍCIO

TÉRMINO

08:00h

09:00h

Atividade 3 (3° DIA – 12/12/2021)
SESSÕES
Atividade 3

1ª

ATIVIDADES
Alongamento/ mobilidade/
movimentação aplicada à
capoeira

Alongamento/ mobilidade/
movimentação aplicada à
capoeira

2ª
INTERVALO
3ª
4ª

Roda de Capoeira
Roda de Capoeira

09:00h

10:00h

10:10h
10:20h
11:20h

10:20h
11:20h
12:20h

2.7.1 Equipe de RH

Função

Qnt

Coordenador
Geral
Assistente de
coordenação

1
1

Forma de
contratação
do RH
Termo de
compromisso

Profissional a ser
contratado já tem
vínculo com a
OSC? Qual?

Profissional da OSC
é remunerado ou
Não Remunerado

Carga
horária
de
trabalho
na OSC

Não

Remunerado

0

Remunerado

-

Termo de

Sim. Diretora

compromisso

técnica da OSC

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA



Enriquecimento e valorização da identidade cultural do Distrito Federal;



Promoção da capoeira do Distrito Federal;



Apoio à formação cidadã e à inclusão social;



Ampliação da consciência referente à história e à prática da capoeira;



Fortalecimento do papel da mulher no esporte, com foco na capoeira feminina;



Fortalecimento da cultura afrodescendente;



Democratização da cultura e educação;

2.9 CROQUI DO EVENTO:
- Ginásio Poliesportivo, (antigo Colégio Maxwell). QE 11 conj. I Guará I, CEP: 71020
71020-621
621

Carga horária
que será
destinada ao
projeto
1 mês
20hs

2.10 CONTRAPARTIDA
Não se aplica
3.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Cronograma de Execução
Programação
Aquisição de camisetas e uniformes de

Duração

Valor

Início

Término

R$ 5.860,00

10/12/2021

12/12/2021

Aquisição de instrumentos musicais

R$ 2.212,00

10/12/2021

12/12/2021

Hospedagem

R$ 379,50

10/12/2021

12/12/2021

Locação de equipamento de som

R$ 860,00

10/12/2021

12/12/2021

Contratação de montador/técnico de som

R$ 282,33

10/12/2021

12/12/2021

Aquisição de banner

R$ 924,80

10/12/2021

12/12/2021

Aquisição de refeição

R$ 2.500,00

10/12/2021

12/12/2021

Aquisição de passagens

R$ 119,80

10/12/2021

12/12/2021

Equipe de RH

R$ 1.580,91

10/12/2021

12/12/2021

Prestação de Serviços

R$ 10.245,30

10/12/2021

12/12/2021

capoeira;

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES
O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados.
Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos
públicos.
Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é
necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (exemplo: pagamento de
arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o
desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniformeetc) deve ser fracionada,
permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido.
Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que
compete a contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo
3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber:
§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas
da OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em
caráter "intuitupersonae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação
nesses casos, exceto para serviços acessórios e complementares.

§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de
duração.
Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o
qual regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:
Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os
pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e
prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal.
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em
espécie, limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade
relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou
projeto, desde que:
I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou
II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a
partir de solicitação formal da organização da sociedade civil.
Marcar as opções abaixo:
( x ) Dou ciência do acima informado
( x ) Não haverá pagamento em espécie
( ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir:

4.1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE
Cronograma de Desembolso
Meta

Etapa/Fase

Especificação

Mês

Meta 1

1.1

Aquisição camisetas e uniforme de capoeira

Dezembro

Meta 2

2.1

Aquisição de instrumentos musicais

Dezembro

Meta 3

3.1

Aquisição de Diárias

Dezembro

Meta 4

4.1

Locação de equipamento de som

Dezembro

Meta 5

5.1

Contratação de montador/técnico de som

Dezembro

Meta 6

6.1

Aquisição de Banner

Dezembro

Meta 7

7.1

Aquisição de refeição

Dezembro

Meta 8

8.1

Aquisição de passagem

Dezembro

Meta 9

9.1

Contratação de Equipe de Coordenação

Dezembro

Meta 10

10.1

Contratação de Arte-Educadores

Dezembro

5.PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA
DIVERSA)

O Centro Cultural Capoeira Aruanda atesta que, até o presente momento, contará apenas com os recursos do
termo de fomento

5.1 Planilha Termo de Fomento
PLANILHA TERMO DE FOMENTO
Meta 1 Aquisição camisetas e uniforme de capoeira
Etapa 1.1 Aquisição camisetas e uniforme de capoeira

Item

1.1.1

Descrição
Detalhada

Aquisição de
camisetas regatas
de malha fria,
poliéstermais
viscose, com
serigrafia a base
d’água frente e
costas, para
distribuição aos
inscritos e RH.

Um. De
medida
(Diária/Mês/
Mts/Serviço)

Quant.

Total

Total
Unitário

Valor Total

Unidade

202

202

R$25,00

R$ 5.050,00

Unidade

09

09

R$90,00

R$ 810,00

Aquisição de
uniforme, calça de
capoeira (ABADÁ),
confeccionados na
Helanca poliamida
grossa com
bordado da logo
do grupo
ARUANDA.
1.1.2

Valor Total da Etapa 1.1

R$ 5.860,00

VALOR TOTAL DA META 1

R$ 5.860,00

Justificativa para
aquisição/locação com
memória de cálculo
Necessário para a
identificação das
pessoas que terão
autorização para
permanecerem no
local, além de ser uma
tradição em eventos
de capoeira. Uma
maneira de manter no
ginásio somente os
inscritos, pois devido à
pandemia, não
teremos público
Necessária a confecção
de 09 calças para os
arte-educadores,
Diretora, Produtora e
Assistente de
Produção, tendo em
vista a necessidade de
identificação durante
todo o evento. Além
disso, a organização e
a uniformidade das
vestimentas dos líderes
traz credibilidade ao
evento.
9 calças pois um arteeducador já possui o
item.

Meta 2 Aquisição de instrumentos musicais
Etapa 2.1 Aquisição de instrumentos musicais

Item

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Descrição
Detalhada

Berimbau Gunga.
Feito com madeira
Pequiá, tratada e
envernizada,
medindo 1,53m.
Cabaça com
excelente
acabamento
interno,
envernizada, com
caxixi feito em
Junco, baqueta de
Tucum e dobrão
de metal.

Berimbau Médio.
Feito com madeira
Pequiá, tratada e
envernizada,
medindo 1,53m.
Cabaça com
excelente
acabamento
interno,
envernizada, com
caxixi feito em
Junco, baqueta de
Tucum e dobrão
de metal

Berimbau Viola.
Feito com madeira
Pequiá, tratada e

Um. De
medida
(Diária/Mês/
Mts/Serviço)

Unidade

Quant.

02

Total

02

Total
Unitário

R$187,00

Valor Total

R$374,00

Unidade

02

02

R$187,00

R$374,00

Unidade

02

02

R$187,00

R$374,00

Justificativa para
aquisição/locação com
memória de cálculo

Estes dois
instrumentos musicais
são indispensáveis
para a prática da
capoeira, sendo peças
fundamentais para a
execução das
atividades que
envolvem música, além
de serem utilizados
para determinar ações
durante as atividades.
Levando-se em
consideração a
quantidade de
participantes e de
atividades
desenvolvidas. Por isso
a necessidade de dois
berimbaus Gunga.
Estes instrumentos
musicais são
indispensáveis para a
prática da capoeira,
sendo peças
fundamentais para a
execução das
atividades que
envolvem música, além
de serem utilizados
para determinar ações
durante as atividades.
Levando-se em
consideração a
quantidade de
participantes e de
atividades
desenvolvidas. Por isso
a necessidade de dois
berimbaus médio.

Estes instrumentos
musicais são
indispensáveis para a

envernizada,
medindo 1,53m.
Cabaça com
excelente
acabamento
interno,
envernizada, com
caxixi feito em
Junco, baqueta de
Tucum e dobrão
de metal

2.1.4

2.1.5

Pandeiro de couro
10. Feito em
madeira pino com
excelente
acabamento, 5
parafusos para
afinação, chave
para afinação, 5
jogos de
platinelas, pele de
cabra.

Atabaque de corda
de sisal com
afinação em
cunha, feito em
madeira nobre,
Peroba Rosa, com
reforço interno,
alça para
transporte, couro
de boi
selecionado. Vem
com suporte
(banco).

Unidade

Unidade

01

01

01

01

R$130,00

R$960,00

R$130,00

R$960,00

prática da capoeira,
sendo peças
fundamentais para a
execução das
atividades que
envolvem música, além
de serem utilizados
para determinar ações
durante as atividades.
Levando-se em
consideração a
quantidade de
participantes e de
atividades
desenvolvidas. Por isso
a necessidade de dois
berimbaus viola
Este instrumento
musical será
indispensável para a
prática da capoeira,
sendo peça
fundamental para a
execução das
atividades que
envolvem música, além
de ser utilizado para
determinar ações
durante as atividades.
Levando-se em
consideração a
quantidade de
participantes e de
atividades
desenvolvidas. Será
necessário a compra
de uma unidade.
Este instrumento
musical será
indispensável para a
prática da capoeira,
sendo peça
fundamental para a
execução das
atividades que
envolvem música, além
de ser utilizado para
determinar ações
durante as atividades.
Levando-se em
consideração a
quantidade de
participantes e de

atividades
desenvolvidas. Será
necessário a compra
de um atabaque
Valor Total da Etapa 2.1

R$2.212,00

VALOR TOTAL DA META 2

R$2.212,00

Meta 3 Aquisição de diárias
Etapa 3.1 Aquisição de diárias

Item

Descrição
Detalhada

3.1.1

Aquisição de 02
diárias no hotel
econômico (3
estrelas) que
encontra-se no
Centro de
Taguatinga, diárias
para 1 arteeducadora que
virá de Goiânia e
precisará pernoitar
do dia 10/12/2021
para o dia
11/12/2021 e do
dia 11/12/2021
para o dia
12/12/2021. A
diária será em
quarto individual
com café da
manhã
Diária para 01
Educadora

Um. De
medida
(Diária/Mês/
Mts/Serviço)

Diária

Quant.

2

Total

2

Total
Unitário

R$ 189,75

Valor Total

R$ 379,50

Valor Total da Etapa 3.1

R$ 379,50

VALOR TOTAL DA META 3

R$ 379,50

Justificativa para
aquisição/locação com
memória de cálculo

01 Educadora vinda de
outro estado
(Goiânia/Goiás)
necessita de duas
diárias em local seguro
e próximo ao local do
evento.
01 Educadora X 2
diárias = 2 diárias

Meta 4 Locação de equipamento de som
Etapa 4.1 Locação de equipamento de som

Item

Descrição
Detalhada

Um. De
medida
(Diária/Mês
/Mts/Serviç
o)

Quant.

Total

Total
Unitário

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação com
memória de cálculo

4.1.1

Locação – 01
SONORIZAÇÃO
MÉDIO PORTE com :
02 Caixas de som
ativas PA (300 Watts
RMS) , Uma mesa de
som de médio porte,
com 12 canais, 04
Microfones sem fio
modelo SM58, 04
Pedestais de porte
médio, para
microfone em
alumínio (modelo
girafa com medida
para regulagem
entre 1m a 2,8 m).

Diária

02

02

R$ 430,00

R$ 860,00

Valor Total da Etapa 4.1

R$ 860,00

VALOR TOTAL DA META 4

R$ 860,00

O aluguel da caixa de
som de porte médio,
será por diária, e é
necessário para que
seja possível a
amplificação do som
tendo em vista que o
ambiente possui
grandes dimensões a
locação da mesa de
som, de médio
porte,com12 canais
para melhor
compreensão do som,
quatro microfones sem
fio para realização das
atividades, no
momento de
locomoção dos arteeducadores e
pedestais de porte
médio, também será
indispensáveis, pois na
hora da roda, devido a
pandemia, não
poderão segurar os
microfones para quem
estiver tocando algum
instrumento e
cantando ao mesmo
tempo. Por isso a
necessidade de quatro
pedestais.

Meta 5 Contratação de montador/técnico de som
Etapa 5.1Contratação de montador/técnico de som

Item

Descrição
Detalhada

Um. De
medida
(Diária/Mês
/Mts/Serviç
o)

Quant.

Total

Total
Unitário

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação com
memória de cálculo

1 Técnico de som,
uma pessoa
responsável por
montar a estrutura
do banner, alocar o
banner e instalar o
equipamento de
som. Ao final do
evento, será
responsável por
desinstalar os
equipamentos de
som e a estrutura do
banner.

5.1.1

Diária

01

01

R$ 282,33

R$ 282,33

Valor Total da Etapa 5.1

R$ 282,33

VALOR TOTAL DA META 5

R$ 282,33

Necessário um técnico
de som para a
instalação e
desinstalação correta
dos equipamentos de
som, da estrutura do
banner e alocação do
banner.

Meta 6 Aquisição de banner
Etapa 6.1 Aquisição de banner

Item

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Descrição
Detalhada
Aquisição de
banner com
laminação fosca,
acabamento em
madeira, ponta
plástica e com
ilhós na sua área
toda. (2m x 3m)
Locação de
estrutura para
banner (Q-30), 16
metros de
estrutura

Locação de 2
Corners;para
melhor
visualização do
banner e
valorização
domesmo.

Um. De
medida
(Diária/Mês/
Mts/Serviço)

Metro

Metro

Diária

Quant.

Total

Total
Unitário

6

06

80,80

16

02

16

02

R$ 20,00

R$ 20,00

Valor Total

R$ 484,80

R$ 320,00

R$ 40,00

Justificativa para
aquisição/locação com
memória de cálculo

A aquisição do banner
é necessária para
divulgação do evento e
da parceria realizada

A locação da estrutura
de alumínio de 16
metros é necessária
para alocação do
banner, a fim de deixálo visível a todos os
presentes

A locação de 2 corners
é necessária para
possibilitar a ligação
entre peças da
estrutura do banner.

6.1.4

6.1.5

Locação de duas
bases para manter
a estrutura do
banner

Locação de 2
adaptadores
(conexão de
junção das peças
de alumínio)
0,30cm de comp. X
0,15cm larg,
Peças que
vãoestar ligadas
aos corners, para
melhor
visualização do
banner.

Diária

Diária

02

02

02

02

R$ 20,00

R$ 20,00

Valor Total da Etapa 6 .1

R$ 40,00

A locação de 2
adaptadores é
necessária para
possibilitar a ligação
entre peças da
estrutura do banner.

R$924,80

VALOR TOTAL DA META 6
Meta 7

R$40,00

A locação de 2 bases é
necessária para
possibilitar que o
banner fique erguido e
seguro, sem risco de
tombar.

R$924,80

Aquisição de refeição

Etapa 7.1 Aquisição de refeição

Item

7.1.1

Descrição
Detalhada

Aquisição de
marmitas diversas,
com opção de:
-Arroz, feijão,
picadinho de
carne, salada, ou
-Arroz, feijão,
frango ao molho,
salada, ou
-Estrogonofe de
frango;

Valor Total da Etapa 7 .1

Um. De
medida
(Diária/Mês/
Mts/Serviço)

Unidade

Quant.

200

Total

200

Total
Unitário

R$ 12,50

Valor Total

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

Justificativa para
aquisição/locação com
memória de cálculo
Marmitas: o evento se
propõe a oferecer uma
refeição aos inscritos
por ser um evento
democrático e que
sempre recebeu um
número expressivo de
pessoas de baixa
renda. Além disso, a
escolha das marmitas
está de acordo com os
cuidados sanitários,
tendo em vista a
situação atual de
Pandemia.

VALOR TOTAL DA META 7

R$ 2.500,00

Meta 8 Aquisição de Passagens
Etapa 8.1 Aquisição de Passagens

Descrição
Detalhada

Item

8.1.1

1 Passagem de
ônibus ida e volta
Goiânia/Brasília

Um. De
medida
(Diária/Mês/
Mts/Serviço)

Passagem
ônibus Ida e
Volta

Quant.

01

Total

01

Total
Unitário

119,80

Valor Total

R$ 119,80

Valor Total da Etapa 8 .1

R$ 119,80

VALOR TOTAL DA META 8

R$ 119,80

Justificativa para
aquisição/locação com
memória de cálculo
Passagem de ônibus
saindo de Goiânia com
destino a Brasília no
dia 10 de dezembro de
2021, com volta,
saindo de Brasília com
destino a Goiânia, no
dia 12 de dezembro de
2021. A passagem é
para a participação da
palestrante Mestra
Iuna

Meta 9 Equipe de RH
Etapa 9.1 Contratação de Equipe de Coordenação

Item

9.1.1

9.1.2

Descrição
Detalhada

Contratação de 01
Coordenador
Geral – para
coordenação do
evento.
Diária de 6 horas

Contratação de 01
Assistente de
Coordenação, que
cuidará da
estrutura do
evento e prestará
serviço durante os
3 dias de evento
Diária de 6 horas
Valor Total da Etapa 9 .1

Um. De
medida
(Diária/Mês/
Mts/Serviço)

Diária

Diária

Quant.

3

3

Total

3

3

Total
Unitário

R$ 271,64

R$255,33

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locação com
memória de cálculo

R$ 814,92

Pessoa necessária para
a prestação de serviço
10 dedezembro a 12
de dezembro de 2021,
na coordenação do
evento/projeto,
colocando em prática
as decisões da
diretora.

R$765,99

A contratação da
assistente é necessária
para a prestação de
assistência na
organização e no
desenvolvimento do
evento nos dias em
que ele ocorrerá.

R$ 1.580,91

VALOR TOTAL DA META 9

R$ 1.580,91

Meta 10 Prestação de Serviços
Etapa 10.1 Contratação de Arte-Educadores
Um. De
medida
(Diária/Mês/
Mts/Serviço)

Descrição
Detalhada

Item

Contratação de 10
(sete) profissionais
de capoeira, arteeducadores, que
prestarão serviço
durante os 03
(três) dias de
evento, recebendo
03 (três) diárias
cada, uma por
cada dia de serviço
prestado.
Diária de 6 horas

9.1.3

Diária

Quant.

03

Total

30

Total
Unitário

R$341,51

Valor Total da Etapa 10.

R$ 10.245,30

VALOR TOTAL DA META 10

R$ 10.245,30

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO

R$ 24.964,64

Valor Total

R$ 10.245,30

Justificativa para
aquisição/locação com
memória de cálculo
Será necessária a
contratação de 10
(dez) arte-educadores,
profissionais de
capoeira, que são
referência em suas
áreas de atuação, para
a realização do evento.
Cada um irá contribuir
de forma expansiva
para a disseminação de
conhecimentos e
práticas da capoeira
durante todo o evento.

6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO
Tendo em vista que o público alvo possui grande atuação e frequente utilização das redes sociais digitais como meio comunicação, a
divulgação do evento será realizada pelo Instagram: @aruanda.capoeira
Facebook: https://www.facebook.com/AruandaCapoeira
A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de uniforme (camiseta com identificação do evento e da
parceria) e banner de tamanho 3 m x 2 m, com identificação do evento.
7. Previsão de Receita
PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)
QTD.
1

Nome
Emenda Parlamentar do Deputado Professor Reginaldo Veras
Total

Brasília, 07 de Dezembro de 2021

Receitas
R$ 24.964,64
R$ 24.964,64

_______________________________________________________________
Igor Araújo Santiago –
DIRIGENTE CENTRO CULTURAL CAPOEIRA ARUANDA

