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PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL E

CULTURAL - IDISC

Endereço Completo: Qnn 06 conjunto L casa 21

CNPJ: 22.892.369/0001-99

Município: Ceilândia UF:DF CEP: 72220-072

Nome do Representante Legal: Thaylana Pollina Bezerra da Silva

Cargo: Presidente

RG: 3.695.493
Órgão Expedidor:

CPF: 452.243.808-71
SSPIDF

Telefone Fixo: I Telefone Celular: (61) 98469-4590

E-Mail do Representante Legal: contato@idisc.org.br

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria:

Função na parceria:

RG: C I Órgão Expedidor: Ic~
Telefone Fixo: I Telefone Celu1lar:

E-Mail do Responsável: I I

ANEXOS [ ] Termo de Atuação em Rede I
[X] Portfólio da OSC
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

TíTULO DO PROJETO: CAMINHADA E CORRIDA ROSA AZUL

PERíODO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

INíCIO: 30/1212019 ITÉRMINO: 30/03/2020

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Apoio da SEJUS a realização de caminhada e corrida que tenham por objetivos ser uma

campanha de prevenção ao CÂNCER DE MAMA e CÂNCER DE PROSTATA, possuindo

relevante cunho social, além do lazer, cultura, saúde e principalmente ter o papel

inclusivo aqueles que sofrem ou já sofreram com essas patologias. Aproveitando a

oportunidade de reunião da população sobre o evento, a corrida também terá o foco a

prevenção de um dos maiores causadores do câncer no país, O USO DE DROGAS,

tendo foco a PREVENÇÃO INFANTO-JUVENIL. Será no dia 01 de fevereiro de 2020 no

estacionamento do Banco do Brasil na Quadra 103 Recanto das Emas. Cada participante

receberá um número de identificação e uma camisa do evento, sendo que ao completar

a prova receberá uma medalha de participação. Também haverá oficinas no local de

chegada para complemento do atendimento do restante da população.

JUSTIFICATIVA:

Sendo um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de

mama, o outubro Rosa teve início na década de 1990, através da Fundação Susan G.

Komen for the Cure. A data tem o intuito de, anualmente, compartilhar informações e

promover a conscientização sobre a doença, além de proporcionar maior acesso aos

serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. O

diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz do câncer de mama,

pois quando identificado cedo pode ser tratado, impedindo que o tumor alcance outros

órgãos, aumentando assim as chances de tratamento e cura.

Com o mesmo objetivo, o novembro Azul também é um movimento mundial que acontece

durante o mês de novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico
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precoce do câncer de próstata. No Brasil, ela é o segundo tipo de câncer mais comum

entre os homens brasileiros, e as maiores vitimas tem idade a partir dos 50 anos, além

de pessoas com presença da doença em parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou

filho.

Segundo o psiquiatra Thiago Marques Fidalgo, do Núcleo de Psico-Oncologia do Hospital

A.C.Camargo, de São Paulo, existem poucos estudos sobre a influência das drogas

ilícitas no surgimento de cânceres, por uma questão de saúde pública. "O cigarro e o

álcool são, sem sombra de dúvida, as drogas mais utilizadas em nossa sociedade. Dessa

forma, são as com maior impacto sobre a saúde das pessoas e, por isso, as mais

estudadas", afirma. O médico explica que a cocaina inalada aumenta o risco dos tumores

de cabeça e pescoço, principalmente para as lesões de nasofaringe. O consumo também

prejudica a traqueia e os pulmões, já que o pó e, principalmente, as impurezas que vêm

com ele se Apesar da falta de estudos sobre o tema, médicos alertam: usuários de drogas

ilícitas estão mais sujeitos a desenvolver neoplasias acumulam nos alvéolos e geram

inflamação local. O mesmo se observa com o crack. Este, no entanto, por ser fumado,

costuma gerar mais lesões de orofaringe.

Segundo a Fundação do câncer, mais de 80% de todos os casos de cânceres estão

associados a fatores ambientais. Dessa forma, identificamos a necessidade de suprir a

ausência de materiais publicitários sobre prevenção de drogas vinculado a corrida contra

o câncer, com a disseminação dessa problemática na corrida de prevenção ao Câncer de

Mama e Próstata.

A fim de alcançar seu papel social, através dessa intervenção, o Instituto IDISC vem

desempenhar seu papel social no auxilio a conscientização da população, sendo essa

uma obrigação presente na Constituição Federal de 1988, artigo 196, dispõe que "A

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
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econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso

universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação".

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:

o projeto ocorrerá com as seguintes etapas:

1 - PRÉ-PRODUÇÃO (30/1212019 A 30/01/2020)

• Coordenar a programação dos jovens que participarão e competirão;

• Coordenar as inscrições para o circuito;

• Identificação, cotação, convite e confecção de contrato com profissionais para

composição da ficha técnica, inclusive serviços de comunicação e divulgação;

• Comunicação: Criação de identidade visual e aplicação em peças de divulgação do

projeto;

• Montagem e liberação de ART's necessárias aos itens de infraestrutura para

realização das atividades.

2 - EXECUÇÃO (01/02/2020)

• Criar no local do evento condições necessárias para o desenvolvimento da corrida,

com a locação de equipamentos e infraestrutura para que o mesmo aconteça com

excelência;

• Divulgar o Projeto ao vivo através de ações de assessoria de imprensa, utilizando os

meios digitais (internet, site e redes sociais), com o intuito de abranger e despertar

toda população a participarem - independentemente de sua condição

socioeconômica, etnia, deficiência, gênero, faixa etária, domicílio, ocupação;

• Gerar capacidade de atendimento para um público de no mínimo 1.000 pessoas.

• Acessibilidade - no evento ofereceremos: equipe orientada, área reservada,

banheiros adaptados, área de embarque e desembarque, vagas de estacionamento
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reservados, oferecendo às pessoas com deficiência elou mobilidade reduzida uma

experiência divertida e confortável.

• Entrega de suprimentos para manutenção fisica antes e após a corrida, como água,

que será realizada através de doação e participação da CAESB para distribuição e

frutas concedidas pelo fomento;

I
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

I

07:00 - 08:00 Recebimento dos participantes e entrega das camisas

08:00 - 08:30 Alongamento

08:00 - 16:00 Dj.

08:00 - 12:00 Espaço Kids

08:30 - 08:20 Largada da Caminhada

08:30 - 08:30 Largada da Corrida

09:00 - 10:00 Chegada entrega das Medalhas e Garrafinhas 500 ml

08:00 - 12:00 Grafite

08:00 - 12:00 Tenda da Saúde

08:00 - 12:00 Tenda da Beleza

10:00 - 10:15 Apresentação de Artes Maciais (Kata, Kihon Ippon e Shiai Kumite)

10:15 - 11 :00 Aulão Zumba

11 :00 - 16:00 Palco Cultural (Show)

AS TENDAS DA SAÚDE. DA BELEZA. ASSIM COMO APRESENTAÇÕES DE ARTES

MARCIAIS E AULÃO DE ZUMBA SERÃO EXECUTADOS POR VOLUNTÁRIOS OUE NÃO

INGRESSARÃO AO FbMENTO PROPOSTO. DEVERÁ S.ER DISPONIBILIZADO APENAS

ESTRUTURA E MATERIAIS PARA OS MESMOS.

3 - PÓS - PRODUÇÃO (02/02/2020 A 3010312020)
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• Composição de relatório de prestação de contas, reunindo fotos, vídeos, notas

fiscais, contratos de prestadores de serviços e profissionais, entre outros

elementos que comprovem a execução do objeto proposto.

OBJETIVOS E METAS

OBJETIVO GERAL

Apoio a realização do projeto "CAMINHADA E CORRIDA ROSA AZUL" que tem o intuito

de, através de uma corrida inclusiva e social, fomentar e democratizar o acesso à

informação preventiva do câncer de mama e de próstata, além da conscientização do uso

de droga como um dos principais causadores de câncer na população, colocando como

destaque e superação aqueles que sofrem ou já sofreram com a doença, que é possível

retornar a uma vida normal, disseminando a inclusão social, a saúde, a preservação de

valores morais e a conscientização do uso das drogas como politica pública e meta de

combate do Instituto juntamente com a SEJUS.

OBJETIVO ESPEcíFICO

"I I

• Promover a difusão do conhecimento da doença e necessidade de prevenção;

• Alcançar a população do Recanto das Emas para conscientização do consumo de

Drogas como fator de aumento do indice de câncer na região;

• Oferecer práticas esportivas com qualidade aqueles que necessitam de inclusão;

• Proporcionar, com a prática esportiva e do lazer, melhor desenvolvimento humano,

com inclusão eaucacional e social;

• Integração da população local e adjacências;

• Promover um dia de Saúde, lazer, Cultura, Social e Inclusivo.

• Incentivar Caminha e corrida.
I
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• Desenvolver hábitos saudáveis direcionados ao processo de desenvolvimento da

cidadania;

• Contribuir para a redução das situações de risco social. por meio da prática

esportiva;

• Realizar programação com média de 09HOO (nove) horas de atividades, a ser

realizada, com acesso totalmente público e gratuito;

• Valorizar o esporte local;

• Proporcionar entretenimento de qualidade aos moradores de nossa cidade e os

turistas que visitam Brasilia;

• Enriquecer o pensamento crítico;

• Realizar um evento inclusivo, com acesso para toda a população;

• Reunir um público de cerca de 1.000 (mil) pessoas;

• Divulgar no evento a importância do apoio do Governo do Distrito Federal aos

projetos sociais voltados a inclusão social;

• Acessibilidade - no evento ofereceremos: equipe orientada, área reservada,

banheiros adaptados, área de embarque e desembarque, vagas de

estacionamento reservados, oferecendo as pessoas com deficiência e/ou

mobilidade reduzida uma experiência divertida e confortável;

• Desenvolver um plano de divulgação abrangente, através de ações de assessoria

de imprensa, produção e distribuição de material gráfico e utilização dos meios

digitais (internet, site, redes sociais), com o intuito de divulgar o projeto para toda

população - independentemente de sua condição socioeconômica, etnia,

deficiência, gênero, faixa etária, domicilio, ocupação, etc.;

• Realizar um evento de cunho social, inclusivo e cultural, público e gratuito;

• Realizar captação de brinquedos que serão destinados a entidades de cunho

social;

• Montagem de relatório de prestação de contas com fotos e vídeos das atividades

desenvolvidas, peças de comunicação geradas, descritivo das atividades, entre

outros elementos que demonstrem a comprovação da realização do objeto.
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PÓS-EVENTO: Apresentar os resultados alcançados pelo projeto e fortalecer a marca

dos apoiadores e realizadores junto à comunidade.

METAS:

• Meta 1: Organização do Evento

Resultado Qualitativo

Realizar coordenação da programação dos jovens que participarão e competirão,

as inscrições para o circuito; confecção de contrato com profissionais para

composição da ficha técnica, inclusive serviços de comunicação e divulgação,

criação de identidade visual e aplicação em peças de divulgação do projeto e

liberação necessária aos itens de infraestrutura para realização das atividades.

• Meta 2: Realização do Espaço kids

Resultado Qualitativo

Alcançar um público infantil do Recanto das Emas com acesso totalmente público e

gratuito a atividades de lazer para propagar a pratica do esporte/brincadeira a todas

as idades e camadas sociais, atuantes e/ou residentes no Distrito Federal e entorno,

independentemente de sua condição socioeconômica, etnia, deficiência, gênero,

faixa etária, domicilio, ocupação, etc,

•• Meta 3: Realização da Corrida Rosa e Azul

Resultado qualitativo - Contribuir para o fortalecimento e a importância da inclusão

social, tendo o esporte como ferramenta e fornecer aos participantes uma mesa de
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frutas, espaço e orientação para alongamento dos Atletas, a corrida com percurso

de 3Km.

• Meta 4: Promover oficinas

Resultado qualitativo - Disseminar através de experiências e materiais a

prevenção do câncer de mama e de próstata, além de um momento de bem-estar

para essas pessoas com Tenda da Saúde, Tenda da Beleza, Apresentação de Artes

Maciais (Kata, Kihon Ippon e Shiai Kumite) e Aulão de Zumba.

• Meta 5: Palco Cultural

Resultado qualitativo - Criar um espaço de interação social e disseminação

cultural.

• Meta 6: Relatório das atividades

Resultado qualitativo - Montagem de relatório de prestação de contas contendo

fotos e vídeos das atividades desenvolvidas, peças de comunicação geradas,

descritivo das atividades, entre outros elementos que demonstrem a comprovação

da realização do objeto.

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:

Este projeto é de cunho cultural, esportivo e social, altamente popular e destinado a

pessoas de todas as idades e camadas sociais, atuantes e/ou residentes no Distrito

Federal e entorno, inâependentemente de sua condição socioeconômica, etnia,

deficiência, gênero, faixa etária, domicílio e ocupação, visando disseminar informações

sobre a prevenção do câncer de mama e de próstata.

CONTRAPARTIDA: \, LI r
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[Xl NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00)

CRONOGRAMA EXECUTIVO

AÇÃO INíCIO TÉRMINO

PRE-PRODUÇÃO 30/12/2019 30/01/2020

COMUNICAÇAO 30/12/2020 30/01/2020

EXECUÇÃO 01/02/2020 01/02/2020

POS-PRODUÇÃO 02/02/2020 30/03/2020

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

R$

1 a 6 - - - - - - - 80.000,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:

MÊS
ETAPAS/FASE VALORS

DEZJ19
Organização do X

Evento
R$ 23.500,00

Realização do X
Espaço kids

R$ 1.240,00

Realização da X
Corrida Rosa e R$ 33.175,00

Azul
Promover X
oficinas

R$ 2.232,00

Palco Cultural R$19.844,10I, , X

RESULTADOS ESPERADOS~
~

PRODUTO
I I I QUANTIDADE

Organização do Evento I I / 01

Realização do Espaço kids I I1 01

Realização da Corrida Rosa e Azul ( 01

QNN O
, ~.
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Palco Cultural
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03

02

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

• Acompanhamento do Chamamento Público
• Fiscalização da Organização do Evento
• Fiscalização da realização do Espaço kids
• Fiscalização da realização da Corrida Rosa e Azul
• Fiscalização da realização das oficinas
• Relatório Final do projeto

INDICADORES DE RESULTADOS: (Apontar a unidade de referência para o produto esperado e
quantificar os produtos).

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE

Organização do Evento Realização 01

Realização do Espaço kids Realização 01

Realização da Corrida Rosa e Azul Realização
01

Promover oficinas Realização 03

Palco Cultural Realização 02

•• •
•
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Meta 1: Oraanizacão do Evento ..
ITEM DESCRIÇÃO

UNIDADE
_Lo

DESTINAÇÃO N° ITENS I iIlQUANTIDADE DE UNI - V
MEDIDA

PESSOAS
"ficativê

In tuto e Desenllol imento•

Assessoria de
Int:IUs I

.
1

I :JDLldl .. I e' c"u praticado

I~nsa
Terceiros 1 mês 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

no mercado,
orçamentos em

.....
anexo.

2 Designer pleno Terceiros

preço praticado

1 mês 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
no mercado,
orçamentos em

Coordenador

anexo.

3

preço praticado

administrativo Proponente 1 mês 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 no mercado,
orçamentos em
anexo.

4 Contador Terceiros

preço praticado

1 mês 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 no mercado,
orçamentos em

Secretaria de

anexo.

5

preço praticado

produção Terceiros 1 mês 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
no mercado,
orçamentos em

Produtor de

anexo.

7

preço praticado

eventos Terceiros 1 mês 1
no mercado,

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
orçamentos em

SUB-TOTAL

anexo.

Meta 2: Realização do ESDar.o kids

R$ 23.500,00

1 Futebol de Sabão Terceiros

preço praticado

1 diária 1 R$ 400,00 R$ 400,00
no mercado,
orçamentos em
anexo.

2
Cama Elastica

preço praticado

6m2
Terceiros 1 diária 1 R$150,OO

no mercado,
R$ 150,00

orçamentos em
anexo.

3 Tobogã Grande Terceiros

preço praticado

1 diária 1 R$ 280,00 R$ 280,00
no mercado,
orçamentos em
anexo.

4
Piscina de

preço praticado

Bolinha Grande
Terceiros 1 diária 1 R$ 130,00 R$130,OO

no mercado,
orçamentos em
anexo.

5
Barraca de

preço praticado

Pipoca
Terceiros 1 diária 1 R$ 130,00 R$130,OO

no mercado,
orçamentos em
anexo.

6
Barraca de

preço praticado

Algodão
Terceiros 1 diária 1 R$150,OO R$ 150,00

no mercado,

1-
orçamentos em

SUB-TOTAL

anexo.

Meta 3: Realizacão da Corrida Rosa e Azul

R$1.240,OO

Aluguel de
7 preço praticado

1 Terceiros
alambrado

200 metro 1 R$ 8,00 R$ 1.600,00
no mercado,
orçamentos em

Aluguel de

anexo.

2 banheiros Terceiros

preço praticado

químicos
1 diária 4 R$ 200,00 R$ 800,00

no mercado,
orçamentos em

, anexo.
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locação de preço praticado
3 extintor de Terceiros 1 diária 2 R$ 30,00 R$ 60,00 no mercado.

incêndio orçamentos em
anexo.

Tendas plásticas preço praticado
4

10x10m Terceiros 1 diária 2 R$ 400,00 R$ SOO,OO no mercado,
orçamentos em
anexo.

Tendas plásticas
preço praticado

5
6x6m Terceiros 1 diária 2 R$ 400,00 R$ SOO,OO no mercado,

orçamentos em
anexo.

locação de preço praticado
6 ambulância com Terceiros 1 diária 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 no mercado,

UTI orçamentos em
anexo.

Locação de preço praticado
7 gerador singular Terceiros 1 diária 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 no mercado,

de 1S0kva orçamentos em
anexo.
preço praticado

S Seguranças Terceiros 1 diária 4 R$ 300,00 R$ 1.200,00 no mercado,
orçamentos em
anexo.
preço praticado

9 Brigastistas Terceiros 1 diária 4 R$ 300,00 R$1.200,OO no mercado,
orçamentos em
anexo.

Frutas para
preço praticado

10 Terceiros 550 unidade 1 R$ 2,00 R$1.100,00
no mercado,

atletas orçamentos em
anexo.
preço praticado

11 Medalha Terceiros 500 unidade 1 R$ 9,50 R$ 4.750,00
no mercado,
orçamentos em
anexo.
preço praticado

12 Camisetas Terceiros 475 unidade 1 R$ 30,00
R$ no mercado,

14.250,00 orçamentos em
anexo.
preço praticado

13 Banner Terceiros 3 unidade 1 R$ 55,00 R$ 165,00 no mercado,
orçamentos em
anexo.
preço praticado

14 Panfletos Terceiros ,- 7.000 unidade 1 - R$ 0,15 R$1.050,OO
no mercado,
orçamentos em

~ J anexo.

..".. 1-
preço praticado

Banner cf no mercado,15
estrutura

Terceiros 1 unidade 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
orçamentos em
anexo.

Estrutura de
preço praticado

16 largada e Terceiros 1 unidade 1 R$ 900,00 R$ 900,00
no mercado,

Chegada
orçamentos em
anexo.

17
Coordenadora de

Terceiros 1 diária 1 R$ SOO,OO R$ SOO,OO
preço praticado

Acessibilidade no mercado.

Endereço: QNN 06 CONJUNTO L CASA 21 I CEP: 72.220-072
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-I
I I I I I

Iorçamentos err
anexo.

SUB-TOTAL R$ 33.175,00

Meta 4: Promover oficinas

1
Tela para Grafitte

Terceiros

preço praticado

70x50 10 serviço 1 R$ 30,00 R$ 300,00
no mercado,
orçamentos em
anexo.

2 Mesa plastica Terceiros

preço praticado

1 unidade 40 R$ 2,65 R$ 106,00
no mercado,
orçamentos em
anexo.

3 Cadeira plastica Terceiros

preço praticado

1 unidade 120 R$ 2,20 R$ 264,00
no mercado,
orçamentos em
anexo.

4
Tendas plásticas

preço praticado

6x6m
Terceiros 1 diária 2 R$ 400,00 R$ 800,00

no mercado,
orçamentos em
anexo.

5 Tinta spray

preço praticado

Terceiros 22 unidade 1 R$15,OO R$ 330,00
no mercado,
orçamentos em
anexo.

6
Aluguel de

preço praticado

Tatame
Terceiros 36 M/2 1 R$12,OO R$ 432,00

no mercado,
orçamentos em
anexo.

SUB-TOTAL R$ 2.232,00 ,

Meta 5: Palco Cultural

1
Tablado 6x6

preço praticado

metros
Terceiros 1 diária 1 R$ 600,00 R$ 600,00

no mercado,
orçamentos em

Eletricista-

anexo.

Cabeamento
estruturado e
instalações
elétricas
distribuídas
desde o gerador preço praticado

até os locais de
2 montagem; RRT

Terceiros 1 serviço 1 R$ 400,00 R$ 400,00
no mercado,

de projeto

orçamentos em

elétrico com I)
anexo.

planta elétrica ~ - \
final; RRT de \1.-, r-elaboração de h
projeto; RRT de
execução

Rádio de

preço praticado

3 comunicação
Terceiros 1 unidade 5 R$ 50,82 R$ 254,10

no mercado,
orçamentos em

)
anexo.
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Paineis de led preço praticado
4 para uso em Terceiros 1 m2Jdiária 12 R$170,00 R$ 2.040,00 no mercado,

ambiente externo orçamentos em
anexo.

Sistema de preço praticado
5 sonorização de Terceiros 1 diária 1 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 no mercado,

media porte orçamentos em
anexo.
preço praticado

6 Fotografo Terceiros 1 diária 1 R$ 850,00 R$ 850,00 no mercado,
orçamentos em
anexo.

Produtor
preço praticado

7
executivo Terceiros 1 semana 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 no mercado,

orçamentos em
anexo.

Assistente de
preço praticado

8
produção Terceiros 1 diária 1 R$ 400,00 R$ 400,00 no mercado,

orçamentos em
anexo.
preço praticado

9 Diretor de palco Terceiros 1 diária 1 R$1.000,OO R$1.000,OO no mercado,
orçamentos em
anexo.

Mestre de
preço praticado

10
Cerimônia Terceiros 1 cachê 1 R$ 700,00 R$ 700,00 no mercado,

orçamentos em
anexo.

Apresentação preço praticado

11 Artistica (Musical Terceiros 1 cachê 2 R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 no mercado,

1 hora e meia orçamentos em
anexo.

Apresentação
preço praticado

12 Terceiros 1 cachê 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 no mercado,
Artistica (DJ) orçamentos em

anexo.

SUB-TOTAL R$ 19.844,10

TOTAL DE CUSTO DO FOMENTO R$ 79.991,10

ANEXOS

[X 1EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) - r"i

[X 1PLANO DE COMUN~ÇÃO J -
'"--

[] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES

[1OUTROS. Especificar:
~ i Ir

• , •

ANEXO A - EQUIPE DE TRABALHO &
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CONTADOR: Profissional por registrar diariamente atos e fatos contábeis e

realiza a conciliação entre as contas contábeis e financeiras, efetuando a

apuração mensal e anual dos resultados.

COORDENADOR ADMINISTRATIVO: Profissional que coordena as rotinas

administrativas, o planejamento estratégico e a gestão dos recursos

organizacionais, sejam estes: materiais, patrimoniais, financeiros, tecnológicos ou

humanos.

ASSESSORIA DE IMPRENSA: Responsável pela relação com a midia que

envolve áreas como publicidade, relações públicas, jornalismo e propaganda.

SECRETÁRIA DE PRODUÇÃO: Prestação de serviço de profissional qualificado

para atuar na assistência de direção e Palco.

FOTOGRAFO: Profissional responsável em registrar o evento.

APOIO: Seguranças, staffs e brigadistas.

DESIGNER PLENO: cria projetos de comunicação visual e novos produtos e

embalagens, desenha logotipos, formata qualquer tipo de material visual como

panfletos, outdoors, páginas da internet, etc.

PRODUTOR DE EVENTOS: É o profissional encarregado por conta de outrem de

fazer requerimentos, encaminhamentos e dar início a realização do evento.

*OBS: TODA A EQUIPE DE TRABALHO SERÁ CONTRATADA POR

EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA, ASSUMINDO TODOS OS CUSTOS,

@.
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TAXAS E IMPOSTOS QUANTO AOS PROFISSIONAIS, NÃO CRIANDO ASSIM

QUALQUER VINCULO TRABALHISTA COM O OS MESMO.

ANEXO B - PLANO DE COMUNICAÇÃO

A divulgação do projeto se dará, principalmente, através de ações de assessoria

de imprensa, divulgação nas redes sociais (facebook), envio de mailing próprio e

de parceiros, produção e distribuição de material gráfico (cartazes), produção de

material para fundo de palco. Para fins de registro e prestação de contas serão

contratados serviços de vídeo (captação e edição de imagens) e fotografia. O

Plano de Divulgação do projeto prevê as seguintes ações:

ASSESSORIA DE IMPRENSA: A assessoria de imprensa, com a utilização

massiva das midias sociais, projetará uma grande visibilidade e divulgação do

produto gerado através deste projeto. É importante ressaltar que a execução não

encerra o ciclo de difusão do cunho social. As apresentações ao vivo, que reúnem

um bom público, a formação e renovação desse público, são fortes catalisadores

e fomentadores para o cenário de prevenção do câncer de mama e próstata.

E-mail: contato@idisc.org.br

www.idisc.org.br

Durante todo o processo de construção do projeto, a equipe responsável pela

divulgação e assessoria de imprensa enviará, periodicamente, informações e

releases, com o intuito de pautar os meios de comunicação de Brasília-DF e

região. A utilização das mídias locais se intensificará nas semanas anteriores ao

evento. Nesse momento, as pautas a serem trabalhadas pela equipe de

Assessoria de Imprensa serão as seguintes:

1) Cobertura do evento;

3) Divulgação em entidades de inclusâo sócio cultural voltadas a crianças,

jovens e adultos

Endereço: QNN 06 CONJUNTO L CASA 21 I CEP: 72.220-072

CNPJ: 22.892.369/0001-99

Telefone: (61) 98469-4590
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4) Pós evento, visando apresentar os resultados alcançados pelo projeto e

fortalecer a marca dos apoiadores e realizadores junto à comunidade.

DIVULGAÇÃO VIRTUAL: As redes sociais serão uma ferramenta como meio de

divulgação do evento, e também será criada uma página do projeto para

divulgação.

Redes Sociais:

Serão abastecidas em tempo real com informações, fotos e vídeos durante toda

realização do projeto.

REGISTRO E RELATÓRIO FINAL: Para fins de registro das atividades

realizadas, será contratado serviços de fotografia digital. Após a realização de

todas as atividades previstas no projeto, a equipe de comunicação fará uma

clippagem digital com as matérias veiculadas pela imprensa, fotos, vídeos e

demais publicações. Este material fará parte do relatório que será elaborado para

fins de comprovação da realização do projeto.

DECLARAÇÃO • • •
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto

à Secretaria de Justiça 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
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Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos

orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Brasília, 17 de dezembro de 2019.

~
Nome: Thaylana Pollina Bezerra

da Silva

CPF: 452.243.808-71

8.APROVAÇAO PELA

CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de

Trabalho

Local e Data,

Concedente

• • •
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