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PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  

Razão Social: Associação Bateria Nota Show - ABNS 

Endereço Completo: EQNP (COMERCIAL) 11/15 MODULO B S/N 

CNPJ: 09.121.982/0001-44 

Município: Ceilândia UF: DF CEP: 72.241-532 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: Caio Leandro Lima Dias 

Cargo: Presidente 

RG: 17967  Órgão Expedidor: CBM/DF  CPF. 046.572.191-54 

Telefone Fixo: (61) 3048-2343  Telefone Celular: (61) 98239-2125 

E-Mail do Representante Legal: 

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Allysson Rodrigues Prata 

Função na parceria: Produtor Executivo 

RG: 2.841.270 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 032.506.531-44 

Telefone Fixo: (61) 3965-9511 Telefone Celular: (61) 98521-4737 

E-Mail do Responsável: aprata7@gmail.com 
 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)  

Razão Social:  

Endereço Completo: 

CNPJ: 

Município: UF: CEP: 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: 

Cargo: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 

E-Mail do Representante Legal: 

Objeto da Atuação em Rede: 

ANEXOS 

 

[ ] Termo de Atuação em Rede 

[ ] Portfólio da OSC 
 



 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: 18ª Edição da Lavagem do Acarajé da Yayá - 2019 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 07/12/2019 TÉRMINO: 07/01/2020 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

O projeto “18ª Edição da Lavagem do Acarajé da Yayá - 2019” propõe apoiar, com a 
contratação de recursos de infraestrutura, artísticos e culturais de temáticos Povos e 

Comunidades Tradicionais de Terreiro (conforme memória de cálculo) a realização de 
uma Lavagem do Acarajé em Taguatinga - DF. 

JUSTIFICATIVA:  

As baianas de acarajé são personagens fortemente associadas à paisagem urbana da 

Cidade de Salvador, na Bahia, mas também, no Distrito Federal. 

No ano de 2004, o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) 
concluiu o registro do "ofício das baianas de acarajé" como "patrimônio imaterial", 
reconhecendo oficialmente a relevância social e cultural das baianas. 

Um bolinho de santo, uma comida típica, um quitute baiano, um meio de sobrevivência, 
uma comida africana, uma comida de rua; nem almoço, nem jantar; conforme o 
contexto, o acarajé pode ser classificado a partir de diferentes perspectivas. Pode-se 
dizer que se situa numa posição liminar. Cada baiana, ao narrar sua formação como 
baiana de acarajé, nos mostra a complexidade dessas classificações. Enquanto formas 
de vida, essas classificações se configuram diferentemente, assemelham-se ao girar em 
torno desse ponto comum: o acarajé. Tal comida parece operar como um forte mediador 
simbólico das relações entre indivíduo e sociedade; entre grupos; entre categorias tais 
como corpo e alma; assim como entre seres humanos e divindades; ou entre as 
chamadas esferas intra e supramundanas. 

O acarajé também se diferencia do fast food, tanto no tempo de sua “pré-produção”, em 
casa, como pelo tempo de preparo para o consumo na rua. Em geral, o preparo do 
acarajé dura cerca de dois dias. Em casa é feita a massa de feijão fradinho e os 
complementos do acarajé (vatapá, caruru, camarão seco e salada de tomate). 

Cada baiana tem uma receita para esses complementos, porém, o que invariavelmente 
aparece em todas as receitas é o dendê em grandes doses. Na esfera da rua, a massa 
será batida e frita, e a baiana monta o acarajé. 

Cada baiana tem uma receita para esses complementos, porém, o que invariavelmente 
aparece em todas as receitas é o dendê em grandes doses. Na esfera da rua, a massa 
será batida e frita, e a baiana monta o acarajé. 

A “lavagem do Bonfim”, Sônia promoveu, em janeiro de 2009, uma “lavagem do Bonfim" 
no seu ponto da feira livre da Glória. Seus amigos e clientes (vale dizer que essas 
categorias se misturam) levaram algumas informações obtidas da internet sobre a 
lavagem das escadarias do Bonfim para expor em sua barraca. Também levaram uma 
escada, "simbolizando” as do Bonfim. Sônia preparou a água de cheiro com alfazema e 
água. Lavamos todas as escadas com a ajuda de um galho de arruda. Sônia borrifava 
água de cheiro nas pessoas, como uma forma de “purificação". 

Já em Taguatinga Região Administrativa do Distrito Federal no ano de 2001, Yayá, filha 
de Yansã, é responsável pela festa, que tem início na esquina onde vende seu 
tradicional acarajé. No sincretismo religioso, o Senhor do Bonfim é Oxalá, e esta festa 



 

 

tem como objetivo purificar os locais. Baianas vestidas a caráter e carregando as 
quartinhas com palmas e águas de cheiro, são responsáveis pela lavagem do ponto 
onde a 25 anos Yayá vende seu Acarajé. Além de atrair grande público, a festa gera 
dezenas de empregos diretos e indiretos, representando uma estimada movimentação 
na economia Local. 

Em 2006, o Acarajé da Yayá conquistou o segundo título consecutivo do melhor acarajé 
de Brasília, em pesquisa desenvolvida pelo Correio Brasiliense conforme matéria 
editada no caderno fim de semana publicado no dia 07 de julho de 2006. 

No ano de 2011 foi apresentado um Projeto de Lei de n° 595/2011 que incluiu a festa 
religiosa e cultural "Lavagem do Acarajé da Yayá”, no Calendário Oficial de Eventos do 
Distrito Federal, sendo sancionado no dia 19 de novembro de 2012 a Lei n° 4.965, de 
novembro de 2012. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

O projeto “18ª Edição Lavagem do Acarajé da Yayá - 2019” será realizado em 01 (uma) 
etapa sendo no mês de dezembro de 2019 na Região Administrativa de Taguatinga - 
DF, sendo suas ações organizadas em três metas. 

Para fins de acompanhamento das ações pela parceira, detalhamos a produção e 
realização das etapas do projeto conforme quadro abaixo: 
 
PRE-PRODÇAO 
 
Período 07/12/2019: 
 

 18ª Edição Lavagem do Acarajé da Yayá - 2019 
 
Atividades preparatórias para a realização do projeto 18ª Edição Lavagem do Acarajé da 
Yayá – 2019*: 

 Organização da agenda de cada atividade; 
  Identificação os diversos atores, governamentais e da sociedade civil a serem 

envolvidos; 
 Contatos e reuniões com as lideranças responsáveis pelo evento da 
 Cidade; 
 Distribuição de tarefas para a organização das atividades; 
 Providenciar alvará de licença para os eventos do projeto; 
 Contratações de pessoa jurídica para fornecimento dos serviços do projeto; 
 Acompanhar e receber os serviços contratados; 
 Contratação dos artistas para as apresentações musicais; 
 Cadastramento de Artistas que se apresentara voluntariamente; 
 Preparação do material de divulgação; 
 Encaminhamentos para a execução das atividades. 
 Pagamentos de artistas, conforme contratações. 
  

PRODUÇÃO: 
 
Período de 08/12/2019 
 
Atividades de produção do Projeto “18ª Edição Lavagem do Acarajé da Yayá - 
2019” : 



 

 

 
 Divulgação e transparência dos eventos do projeto: site, mídia espontânea (rádio, 

TV, jornal, internet), redes sociais; 
 Coordenação e acompanhamento de logística alimentação, limpeza, 

equipamentos de som, trio elétrico, segurança, brigada e credenciamento; 
 Apresentação de artistas locais no projeto; 
 Registro das atividades do projeto; 
 Coleta e assinaturas de presenças dos prestadores de serviço ao projeto (equipe 

de trabalho, brigadas e segurança); 
 Pagamentos de infraestrutura, conforme contratações; 
 Publicitação da atividade do evento; 
 Realização da “18ª Edição do Lavagem do Acarajé da Yayá – 2019” 

 
PÓS – PRODUÇÀO 
 
Período de 09/12/2019 a 07/01/2020 
 

 Declarações de receptividade do evento do projeto; 
 Publicitação da atividade do projeto; 
 Pagamentos finais dos serviços prestados; 
 Relatório final, encerramentos de conta bancária e prestação de conta. 

OBJETIVOS E METAS: 

Apoiar a realização da “18ª Edição da Lavagem do Acarajé da Yayá – 2020” na Cidade 
Satélite de Taguatinga, além dos eventos culturais, sociais e de inclusão a ela 
relacionada, favorecendo a promoção da Cultura Afro-Brasileira no Distrito Federal, 
respeitando suas especificidades e transversalidades. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Apoiar a realização da “ Lavagem do Acarajé da Yayá – 18ª Edição” na Cidade 
Satélite de Taguatinga, evidenciando o lazer comunitário, o entretenimento, a 
confraternização e o estímulo à boa convivência do segmento com a sociedade por 
meio da manifestação cultural afro-brasileira; 

b) Promover o encontro do Movimento Afro-Brasileira do Distrito Federal e regiões do 
país, com a cultura popular e tradicional; 

c) Cumprir o papel social e econômico, criando posto de trabalho e gerando emprego e 
renda para artistas, grupos e técnicos de toda cadeia produtiva da cultura; 

d) Facilitar a ampla participação de pessoas com necessidades especiais, divulgando 
em lugares visíveis, o direito de atendimento prioritário para deficientes físicos, idosos, 
gestantes, crianças, trânsito para cadeirantes, pessoas com deficiência mora ou com 
mobilidade reduzida, entrada e permanência de cão guia para pessoas portadoras de 
deficiência visual, bem como disponibilização de banheiros químicos especiais; 

e) Fomentar a injeção de recursos na economia do Distrito Federal, contribuindo com a 
indústria cultural através da vasta cadeia produtiva local. 

f) Disseminar a cultura Afro-Brasileira por meio de mídia espontânea e das 



 

 

manifestações;  

g) Expressar reivindicação de políticas públicas para o segmento Afro-brasileiro na 
perspectiva de garantia dos direitos. 

METAS: 

As Metas do Projeto “18ª Edição da Lavagem do Acarajé da Yayá –” será executada 
conforme detalhamento abaixo: 

META 01 

Estruturação do gerenciamento das ações estratégicas do Projeto “18ª Edição da 
Lavagem do Acarajé da Yayá – 2019” , por meio da contratação de integrantes de 
equipe técnica gerencial para execução e prestação de contas, visando à garantia das 
manifestações e atividades paralelas, atingimento do objeto planejado. As contratações 
atendem as metas do projeto relativas à realização de 01 (uma) Lavagem do Acarajé da 
Yayá e atividades relacionadas. 

META 02 

Organizar os desdobramentos das atividades do projeto, bem como divulgação e 
registro das manifestações, a produção documental e interação do segmento e suas 
proposições artísticas e culturais; 

META 03 

Contratar recursos de infraestrutura, artísticos e culturais de temática LGBT para 
realização da “ Lavagem do Acarajé da Yayá - 18a Edição” , dia 29 de outubro de 2019 
das 14h às 23h, na QNB 14 atrás do Top Mall; 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

O público compreende beneficiários de todas as classes econômicas e sócias da Cidade 
de Taguatinga e do Distrito Federal, tendo participação livre e gratuita de crianças, 
jovens, adultos, terceira idade. 

CONTRAPARTIDA: 

[x] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 
 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

“18ª Edição da Lavagem do Acarajé da Yayá –” 2019 - dia 
08 de dezembro de 2019, na QNB 14 atrás do Top Mall - 
das 14h às 22h, com previsão de público inicial estimado 
de 1.000 (mil) pessoas; 

08/12/2019 08/12/2019 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Concedente: dezembro de 2019 - R$ 60,000. 00 (sessenta mil reais) 

 
 



 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

META 01  - Estruturação do gerenciamento das ações estratégicas do Projeto "Lavagem 
do Acarajé da Yayá – 18ª Edição” , por meio da contratação de integrantes de equipe 
técnica gerencial para execução e prestação de contas, visando à garantia das 
manifestações e atividades paralelas, atingimento do objeto planejado. As contratações 
atendem as metas do projeto relativas à realização de 01 (uma) Lavagem do Acarajé da 
Yayá e atividades relacionadas. 

Item Descrição Quantidade Unidade de 
medida 

Valor 
unitário 

Valor total 

1.1 
Contratação de serviço 
de Produtor Executivo 

04 Semana R$ 2.450,00 R$ 9.800,00 

1.2 
Contratação de serviço 
de Diretor Geral 

04 Semana R$ 2.500,00 R$ 10.000,00 

1.3 
Coordenador de 
Produção 

04 Semana  R$ 1.894,26 R$ 7.577,04 

1.4 
Contratação de serviço 
de Assistente de 
Produção 

04 Semana  R$ 1.3800,00 R$ 5.520,00 

TOTAL R$ 32.897,04 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

META 02 - Organizar os desdobramentos das atividades do projeto, bem como 
divulgação e registro das manifestações, a produção documental e interação do 
segmento e suas proposições artísticas e culturais. 

Item Descrição Quantidade Unidade de 
medida 

Valor 
unitário 

Valor total 

2.1 

Assessoria de Imprensa 
- Produzir releases para 
a assessoria de 
imprensa, produzir 
textos institucionais 
para redes sociais e 
material promocional, 
reunir o clipping do 
evento, produzir o 
relatório de 
comunicação para 
prestação de contas; 

01 Serviço R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

2.2 

Designer Gráfico - 
Desenvolver a arte final 
para orientar todo o 
serviço de designer; 
criar todos os layouts 
para a divulgação e 

04 Diárias R$ 300,00 R$ 1.200,00 



 

 

promoção em redes 
sociais e imprensa, 
produzir conteúdo 
especifico para as 
mídias digitais; Explorar 
o potencial de 2.2 
disseminação de 6 
informações oferecido 
pelas redes sociais 
(site, facebook, 
Instagram), utilizando 
de forma planejada, 
monitorada todos os 
recursos disponíveis 
neste meios e 
alimentação de 
informações no 
site/redes sociais, 
conforme o plano de 
comunicação; 

2.3 

Fotografo - Registrar 
cada atividade temática 
do projeto para 
comprovação do objeto, 
manter um  arquivo 
(banco de imagens) 
atualizado de fotos para 
a criação de artes, 
divulgação e produção 
de documentos como 
relatórios e prestação 
de conta; 

01 Serviço  R$ 500,00 R$ 500,00 

TOTAL R$ 3.700,00 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

META 03 - Contratar recursos de infraestrutura, e culturais de temática Afro-brasileira 
para realização da 18ª Edição da Lavagem do Acarajé da Yayá – 2019, dia 08 de 
dezembro de 2019 das 12h às 23h, na QNB 14 atrás do Top Mall; 

Item Descrição Quantidade Unidade de 
medida 

Valor 
unitário 

Valor total 

3.1 
Trio Elétrico Grande 
Porte - Usado para 
apresentação Artística; 

01 Diária R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

3.2 

CDJ - Equipamento 
com leitor de Cd, pen 
drive, utilizado pelos 
DJ's, que  além de 

01 Diária R$ 835,61 R$ 835,61 



 

 

poder adiantar e 
retroceder músicas, 
alterar a velocidade e 
efeitos diferentes, 
utilizado para 
apresentação dos 
artistas  usado no trio 
elétrico durante o 
percurso da caminhada 
e shows de 
encerramento;            

3.3 

Contração de empresa 
qualificada na 
prestação de serviço 
de 04 Banheiros 
químicos standard - 
Banheiros químicos 
para o público do 
evento. 

Diária 4 R$ 160,00 R$ 640,00 

3.4 

Contração de empresa 
qualificada na prestação 
de serviço de 02 
Banheiros químicos 
PNE - Banheiros 
químicos PNE para o 
público com deficiência 
física. 

Diária 2 R$ 185,94 R$ 371,88 

3.5 

Contração de empresa 
qualificada na 
prestação de serviço 
de fornecimento de 30 
camisas - Camisas da 
18ª Lavagem do 
Acarajé da Yáyá para 
equipe de trabalho e 
voluntários; 

Unidade 30 R$ 18,00 R$ 540,00 

3.6 

Contratação de 
empresa qualificada 
no fornecimento de 40 
kits lanches para 
equipe de segurança e 
voluntários - 10 para 
os seguranças, 06 para 
os brigadistas e 33 para 
os voluntários e equipe 
de trabalho; 

Unidade 40 R$ 8,00 R$ 320,00 

3.7 
Contratação de 
empresa qualificada 

Diária 2 R$ 230,00 R$ 460,00 



 

 

na prestação de 
serviços de 02 
Brigadas de incêndio 
para emergência em 
eventos - Brigadistas 
para o evento das 14h 
até 23h; 

3.8 

Contratação de 
empresa qualificada 
na prestação de 
serviços de 6 
seguranças 
desarmada - 10 
Seguranças no período 
de realização da 18ª 
Lavagem do Acarajé da 
Yáyá -  das 14h até 
23:00 do dia 27/10; 

Diária 6 R$ 181,00 R$ 1.086,00 

3.9 

Contratação de 
empresa qualificada 
no fornecimento de 
250  unidades de 
Águas Mineral - Água 
mineiral para equipe de 
trabalho, voluntários, 
seguranças e 
brigadistas; 

Unidade 250 R$ 2,00 R$ 500,00 

3.10 

Contratação de empresa 
qualificada na montagem e 
desmontagem de 02 
tendas 6x6 . 

Diária 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00 

 R$ 15.753,50 

TOTAL GERAL R$ 52.350,54 

 
 

ANEXOS 

[X] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[X] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 
 
 

 
 



 

 

 


