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ANEXO VI – PORTARIA MROSC CULTURA PLANO DE TRABALHO DE TERMO 
DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 
 
DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC 
 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  
Razão Social: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA NO DISTRITO 

FEDERAL (ABRAÇO-DF) 

Endereço Completo: QD 102 Lote 09 Sala 202 

CNPJ: 13.269.837/0001-82 

Município: RECANTO DAS EMAS 

Site, Blog, Outros:  www.abracodf.com.br/ 

Nome do Representante Legal: DIVINO CÂNDIDO FERREIRA 

Cargo: PRESIDENTE 

RG: 774.291 SSP DF CPF: 335.330.591-20 

Telefone Fixo: 3434-3406 Telefone Fixo: 3434-3406 

E-mail do Representante Legal: abracodfprojetos@gmail.com  
 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Jadiel Teles Neves 

Função na parceria:  Coordenador Geral 

RG:  2.917.812  RG:  2.917.812  RG:  2.917.812  

Telefone Fixo: 9 9375-3538 E-mail do Responsável: abracodfprojetos@gmail.com 
 
 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: ATIVA EM MOVIMENTO  

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Outubro de 2020 a Julho de 2021 

INÍCIO: 30/10/2020 TÉRMINO: 30/07/2021 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

O presente projeto “ATIVA EM MOVIMENTO” tem como objeto em sua 1º Etapa, a valorização da 

Radiodifusão Comunitária por meio do fomento a manutenção de suas atividades e ações. Além de 

impulsionar e promover a cadeia produtiva da cultura local e do Distrito Federal, com vistas à execução 

de programas culturais, informativos e de promoção da cidadania, que gerem impacto positivo em 

benefício da cidade. 

 

Desta forma serão fomentados:  
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• 6 programas na grade de programação da Emissora; 

• Destinar 6 horas da grade de programação para a livre iniciativa da comunidade, produtores, 

artistas e movimentos culturais, para as diversas linguagens, seja música, dança e arte, lazer, luta 

social, poesia, cultura popular, costumes tradicionais; educação. 

 

• Contratar 6 Locutores para a execução dos programas propostos. 

• Realizar a manutenção das atividades da Associação por meio do pagamento do Aluguel, Internet 

e equipe especializada de produção, suporte e coordenação. 

• Aquisição e modernização dos equipamentos da Emissora. 

 

JUSTIFICATIVA:   

 
A Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária do Distrito Federal - ABRAÇO DF tem entre as 

suas finalidades, promover a democratização da comunicação comunitária, a cultura, o esporte e lazer, 

tendo entre seus quadros associativos Associações Comunitárias executoras do serviço de radiodifusão 

comunitária em todo o DF, autorizadas e outorgadas pelo MCTIC. Dentre as afiliadas está a Associação 

Comunitária de Radiodifusão de Samambaia, Ativa FM 98.1, que tem entre seus objetivos, manter seu 

caráter cultural e social, recreativo, educativo, informativo e noticiário, desportivo, de defesa dos direitos 

humanos e do meio ambiente, de gestão comunitária, difusora da música local, regional e nacional. Com 

esse Projeto Piloto, a ABRAÇO DF tem o objetivo de garantir a manutenção da emissora e dinamizar 

programas que despertem o interesse tanto de artistas e produtores culturais, quanto de jovens e adultos 

da comunidade em Samambaia, criando condições para facilitar a expansão desses atores culturais e o 

acesso de pessoas da comunidade por meio da democratização da comunicação, além de contribuir para 

o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação de artistas, dos produtores culturais, jornalistas e 

radialistas. 

 

       É notório que o rádio possui a capacidade de se fazer presente no cotidiano das pessoas, devido 

às suas características de baixo custo, penetração, oralidade, mobilidade, disponibilidade de recepção, 

praticamente, em todos os locais, a toda hora, exigindo do receptor apenas o uso de um sentido, a 

audição, que torna-se, por todas essas vantagens, forte aliado do desenvolvimento local. É indiscutível a 

popularização e o reconhecimento de seu amplo alcance, facilitando sua utilização e fomentando qualquer 

processo de desenvolvimento. 

 

      Sem dúvida as rádios comunitárias vêm contribuindo para a formação de uma identidade cultural e 

a salvaguarda da memória social do Distrito Federal. É imprescindível como espaço para vocalizar as 

demandas culturais e sociais da população, expandir suas propostas, agir coletivamente e construir 

processos educativos que, aos poucos, possam garantir uma melhoria da qualidade de vida para a 

comunidade. 

 

      Existem hoje, segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

MCTIC, cerca de 4.377 rádios comunitárias em todo o Brasil, proporcionando informação, cultura, 

entretenimento e lazer para suas comunidades. Cada uma com um jeito diferente de se comunicar e de 

atuar nas questões que vivenciam no dia-a-dia da sua população. Resistência é a palavra que define 

muitas dessas rádios comunitárias que sobreviveram ao processo de criminalização para abrir o microfone 

e permitir que a população local seja ouvida e se sinta representada na mídia. 
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      A Associação Comunitária de Radiodifusão de Samambaia é uma dessas resistente, que compartilha 

de algo comum a todas as rádios comunitárias do País, as dificuldades financeiras com incidência direta 

na sua sustentabilidade e funcionalidade. Sempre com contas atrasadas de aluguel, telefone, internet, 

energia e até equipamentos queimados ou muito antigos. A programação de utilidade pública é sempre 

afetada pela falta de locutores e programas consistentes, pois a mão de obra voluntária não cria 

fidelização. E vivem no eminente risco de fechar as portas para retornar em outro período, passam ciclos 

e ciclos buscando a sobrevivência. Mas os desafios são motivadores, fazer a comunicação comunitária é 

algo libertador e gratificante, sendo o veículo de comunicação livre e autêntico onde as pessoas mais 

simples possam ser ouvidas, onde o debate acontece sem manipulação midiática, e a troca de ideias 

surge constante. As rádios comunitárias tem sido estratégia de comunicação dos movimentos e 

organizações para articular e mobilizar a população local em torno de interesses coletivos, tendo a 

consciência de não se tornar algo como um fim em si mesma. 

 

       A proposta do "Ativa Em Movimento" é, através do fomento MROSC, continuar a desenvolver nossa 

missão com mais dignidade e qualidade, para expandir a valorização da cultura do Distrito Federal, 

garantindo espaço aos que não o possuem nas empresas de radiodifusão comercial. São poetas, atores, 

cantores, instrumentistas e grupos musicais e populares a produzirem ou participarem das programações 

gratuitamente, inclusive artistas já reconhecidos pelo grande público da região. 

 

      Os próprios artistas revelam que as rádios comerciais estão comprometidas com as gravadoras, 

dificultando a inserção de novos trabalhos ou de trabalhos considerados pouco comerciais para a 

vendagem. Assim, o espaço da Ativa FM, potencializado por este projeto de fomento à manutenção e 

difusão, servirá aos artistas como divulgação de seu trabalho sem restrições quanto a estilo ou 

linguagem, tudo cabe. Servirá aos jornalistas e comunicadores como espaço de profissionalização da 

comunicação e jornalismo comunitário. Servirá à comunidade como espaço de debate de ideias e 

articulação dos direitos do cidadão. E servirá aos produtores culturais e artistas locais como importante 

laboratório e vitrine para desenvolverem seus trabalhos e resplandecerem no universo da arte e da 

cultura. 

 

      Por tudo isso, a execução do projeto "Ativa Em Movimento", por meio do fomento MROSC, servindo 

de meio para a valorização e manutenção das atividades da radiodifusão comunitária, será de vital 

importância para a promoção e difusão da cultura do Distrito Federal, com reflexo nos costumes e 

desenvolvimento da consciência crítica da população. Será um meio de promover a cidadania, a 

movimentação subterrânea da economia local e da economia criativa. Deixando de ser, assim, mais do 

que uma simples emissora de difusão de músicas, que compartilham espaço de sintonia nos aparelhos 

radiofônicos e disputam focos de desejos dos poderes constituídos. 

 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:  

• PRÉ-PRODUÇÃO - Compreendendo a preparação geral, desenvolvimento da comunicação visual; 

produção de plástica das programações, vinhetas e chamadas dos programas; organização da 

direção de conteúdo; organização da direção artística; organização da direção jornalística; 

coordenação e preparação das atividades; contratação de equipe de trabalho, lançamento das 

seleções de propostas de programação. 

• PRODUÇÃO - compreendendo a coordenação, produção e execução do objeto com a programação 

fomentada: 
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09:00 as 12:00 (segunda a sexta – Horário a definir) – Programa Conexão Ativa 

Descrição - Principal programa da manhã, nessa nova proposta será apresentado além da habitual 

programação musical, uma ênfase na música regional local com informação, lazer, manifestações culturais, 

artísticas e folclóricas. Será criado o quadro "Saiba mais Comunidade", com curiosidades das 

manifestações culturais brasileiras, um programete que buscará potencializar o conhecimento da 

comunidade sobre os nossos costumes e tradições em todos os cantos do país. Além da participação da 

comunidade, aberta a lideranças para pautas locais. 

 
13:00 as 14:00 (segunda a sexta – Horário a definir) – Programa Sucesso na Quebrada 

Descrição - Implementação do programa "Sucesso na Quebrada" Espaço radiofônico dedicado para a 

diversidade da produção musical local e regional, com uma hora de duração, será um espaço especial 

para músicos e cantores autorais da região apresentarem seus trabalhos. Funcionará com o envio dos 

trabalhos em formulário próprio online, onde passará por critérios apenas de qualidade de áudio que 

chegue o mais perto do padrão da emissora. Terá um adicional de um bloco especial das 3 melhores 

músicas da semana, que passará durante a programação diária. 

 

20:00 as 22:00 (terça a sexta – Horário a definir) – Programa Good Times 

Descrição - Programa tradicional na emissora, no ar a mais de 6 anos. A nova proposta é reestruturar o 

programa com a implementação de maior tempo com músicas nacionais sem tirar a tradicionalidade das 

músicas românticas internacionais. Implementar o quadro "Quem é o Autor", falando da história da obra, 

do autor e do intérprete brasileiro da canção escolhida. O programa tem a participação do ouvinte 

através dos canais de comunicação da emissora e do programa. 

 

Programa Semanal (sábado ou domingo – Horário a definir) – Programa “Capital do Rock” 

Descrição – Criar o programa “Capital do Rock”, um programa essencialmente dedicado ao Rock 

nacional popular, e também regional e alternativo do DF, com uma pitada de rock internacional para 

cativar o ouvinte. O programa terá informação sobre as bandas e suas obras, entrevistas com artistas e 

bandas locais, agenda alternativa, e tudo o que o dial comercial comum não abre espaço, é o programa 

perfeito para uma rádio comunitária. Um programa que se identifica com Brasília Capital do Rock. Onde 

terão expressão letras autênticas e abordagem de temas de preocupação social como uso de drogas, 

depressão, suicídio, ambientalismo, além de amor e rebeldia jovem.  

 

Programa Semanal (sábado ou domingo - Horário a definir) – Programa Nas Ondas da Jamaica 

Descrição – Criar o programa semanal Nas Ondas da Jamaica, um programa de reggae, estilo musical 

advindo de mensagens sociais contra a opressão, em forma de protesto contra a discriminação racial. O 

programa será um grande atrativo que comtemplará um público específico da Emissora com grande 

expressão e fidelidade no DF. O Reggae tem uma forma de identificação cultural muito próximas da 

população negra que o procura como forma de romper as angústias do cotidiano, tentando assim, 

transpor barreiras de desigualdade social. Será um grande sucesso na programação. 
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Programa Semanal (sábado ou domingo – Horário a definir) – Programa Comunidade Ativa 

Descrição - Criar o programa semanal "Comunidade Ativa", o programa será destinado a receber as 

lideranças comunitárias para fazer uso do espaço para reivindicações da comunidade, entrevistas com 

autoridades e bate-papo. Também será um programa informativo para promoção da cidadania e do meio 

ambiente, respeitando e promovendo os objetivos da radiodifusão comunitária. 

 
Programa Semanal (sábado ou domingo – Horário a definir) – Livre iniciativa da comunidade 

Descrição - Ofertar mais 6 horas da programação da emissora, divididos em até 5 programas, destinado 

a propostas de programas da comunidade artística, para uso do espaço das mais diversas linguagens, 

seja poesia, hip-hop, dança, cultura popular, e outras, que contribua para a promoção e difusão da arte e 

cultura por meio da radiodifusão.  

 

Programete Minuto da Inclusão (diário- – Horário a definir) 

Descrição - O Minuto da Inclusão é um spot de rádio sobre e para pessoas com deficiência, que tem 

como objetivos democratizar o acesso à informação e promover o protagonismo das pessoas com 

deficiência, o qual é produzido por pessoas com deficiência.  O programa colabora constantemente para 

a ampla divulgação e efetivação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da 

ONU, ratificada pelo Brasil, onde tem valor constitucional, e para a difusão do modelo social 

da deficiência e da educação inclusiva, e agora na disseminação e na apropriação, pelas pessoas com 

deficiência, da Lei Brasileira de Inclusão. 

 
Demais Programações Diária e Semanal da Rádio: 
 

A programação diária e semanal da Ativa FM trará durante todo o dia através de seus locutores, 

Informações de utilidade pública, curiosidades, participação direta com a comunidade, entrevistas, opinião 

pública, reflexão, conscientização sobre cultura, meio ambiente, sustentabilidade, ação social, cidadania, 

comunicados e muito mais. Também serão veiculados diversos programentes com dicas e informações 

sobre saúde e bem estar, direitos do consumidor, orientação de trânsito, classificados, notícias do poder 

Executivo, Legislativo e Judiciário. Veiculará também, spots e campanhas gratuitas de combate a violência 

contra mulher, contra exploração de crianças e adolescentes, alcoolismo, drogas, cuidados em casa, 

empreendedorismo, prevenção de doenças diversas, sustentabilidade e meio ambiente, entre outros. São 

spots e campanhas produzidos por órgãos governamentais como Ministério da Saúde, Ministério da 

Educação, Câmara dos Deputados, e também de organizações sociais que prestam serviços de orientação 

à comunidade. 

 

OBS: TODAS AS AÇÕES E PROGRMAÇÃO PODERÃO SER SUPERVISIONADAS, ALÉM DAS REDES SOCIAIS, 

PELO NOSSO SITE OFICIAL QUE TRASMITE TODA A PROGRAMAÇÃO AO VIVO EM: WWW.ATIVAFM98.COM.BR 

 

 

• PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - compreendendo a juntada de documentações comprobatórias 

físicas e financeiras da realização do projeto e a comprovação da execução do objeto com 

relatórios, fotos, mídias jornalísticas, áudio e vídeos.  
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CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO Descrição Local Início Término 

Descrição das Atividades Contratação (RA) Data de Inicio Data de Término 

Pré-Produção / Preparação 

PREPARAR O PLANEJAMENTO DE 
EXECUÇÃO DO PROJETO, COORDENAR  O 

DESENVOLVIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS GRÁFICOS E 

DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO 
VISUAL; COORDENAR JUNTO AOS 

DIRETORES ARTÍSTICO E DE 
JORNALISMO A PRODUÇÃO DE PLÁSTICA 

DA PROGRAMAÇÃO, VINHETAS E 
CHAMADAS DOS PROGRAMAS;  
ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDO; 

ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICA; 
ORGANIZAÇÃO JORNALÍSTICA; 
COORDENAR E PREPARAR AS 

ATIVIDADES; LANÇAMENTO DAS 
SELEÇÕES DE PROPOSTAS DE 

PROGRAMAÇÃO. 

Coordenador 
Geral 

Samambaia 30/10/2020 30/11/2020 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA 
AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E CUIDAR 

DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS, 
DESENVOLVER E SUPERVISIONAR O 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO DE LOCUTORES.  

Diretor 
Artístico e 

Musical 
Samambaia 30/10/2020 30/11/2020 

PROFISSIONAL EXPERIÊNTE PARA 
ATUAR NA ORIENTAÇÃO DO 

COORDENADOR E EQUIPE NA EXECUÇÃO 
DAS AÇÕES DE ACORDO COM AS 

EXIGÊNCIAS DA MROSC. EXECUTAR 
ATIVIDADES DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS. 

Coordenador 
Administrativ

o 
Samambaia 30/10/2020 30/11/2020 

DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO 
EXCLUSIVO PARA RÁDIO FM 

Aplicativo 
para Rádio 

São Paulo 
30/10/2020 

30/11/2020 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS DE MODERNIZAÇÃO DA 

EMISSORA 

Aquisição de 
Equipamentos 

Minas Gerais 
30/10/2020 

30/12/2020 

CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, 
DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS 

GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO DE TODOS 
OS PROGRAMAS DA EMISSORA, 

MONTAGEM ESTRUTURAÇÃO DA 
ADMNISTRAÇÃO DO SITE OFICIAL E 
MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA 

EMISSORA. 

Designer 
Gráfico  

Samambaia 

 
01/11/2020 

30/06/2021 

GASTO COM CONTA DE INTERNET. 
REFERENTE AO ACESSO A INTERNET 50 

MEGA VIA FIBRA OPTICA UTILIZADO 
PELA EMISSORA PARA AS 

TRANSMISSÕES DE STREAING DE AUDIO 
PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS, 

APLICATIVOS, TRANSMISSÃO AO VIVO, 

Conta de 
Internet 

Samambaia 01/11/2020 30/07/2021 
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ACESSO INTERNO, MANUTENÇÃO DE 
SITE, NOTÍCIAS ONLINE, ETC. 

PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE ESTÁ 
INSTALADO O ESTÚDIO DA ASSOCIAÇÃO 

COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE 
SAMAMBAIA ATIVA FM, CONFORME 
CONTRATO DE ALUGUEL. É A SEDE 

ONDE FUNCIONA TODAS AS 
ATIVIDADES. 

Aluguel de 
sala do estúdio 

Samambaia 01/11/2020 30/07/2021 

Produção / Realização 

COMPRA DE CRÉDITO PARA PROMOVER 
AS ATIVIDADES DO PROJETO, DOS 

PROGRAMAS, FLAYERS E 
DIRECIONAMENTO DE CONTEÚDO, 

COMO PUBLICIDADE NA PLATAFORMA 
DO FACE BOOK E INSTAGRAN 

Promoção de 
conteúdo no 
Face Book e 
Instagram 

Samambaia 30/11/2020 30/07/2021 

FAZER A GESTÃO DOS RECURSOS, 
PLANEJAMENTO DE PAGAMENTOS, 

ASSESSORIA JURÍDICA, PRODUÇÃO DE 
CONTRATOS, PRODUÇÃO DE 

RELATÓRIOS, E RESPONSÁVEL PELA 
ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE 

COMPROVAÇÃO PARA A CORRETA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO 

EM TODAS AS FAZES COM RELATÓRIOS 
MENSAIS ATÉ A PRESTAÇÃO FINAL. 

Coordenador 
Administrativ

o 
Samambaia 01/12/2020 30/07/2021 

COORDENAR TODAS AS ATIVIDADES NA 
EXECUÇÃO DO PROJETO DESDE SUA 

PRÉ-PRODUÇÃO ATÉ SUA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS, CUIDAR DE TODO O 

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS 
ATIVIDADES, COORDENAR A EQUIPE, 

DELEGAR TAREFAS E EXECUTAR TODO 
O SERVIÇO DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COM 
APOIO DO CONTADOR. 

Coordenador 
Geral 

Samambaia 01/12/2020 30/07/2021 

DAR TREINAMENTO A TODOS OS 
LOCUTORES, DIRECIONAR A 

PROGRAMAÇÃO MUSICAL DA EMISSORA, 
ORGANIZAR OS ARQUIVOS SONOROS E 
SUPERVISIONAR TODA PRODUÇÃO DE 

CADA PROGRAMA DANDO TODO O 
SUPORTE NECESSÁRIO. 

Diretor 
Artístico e 

Musical 
Samambaia 01/12/2020 30/07/2021 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA 
COORDENAR O JORNALISMO DA 

EMISSORA. VAI ORIENTAR AS 
ABORDAGENS EDITORIAIS DOS 

PROGRAMAS, PROMOÇÕES, 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO DIÁRIA 
COM QUALIDADE DE TEXTO E FONTES 

SEGURAS AOS OUVINTES, 
IMPRESCINDÍVEL PARA O SUPORTE AOS 
LOCUTORES. ALÉM DE REVISAR TEXTOS 

E PAUTAS ABORDADAS NOS 
PROGRAMAS E NAS MATÉRIAS DO 

PORTAL DE NOTÍCIAS DA EMISSORA. 

Coordenador 
Editorial  

Samambaia 01/12/2020 30/07/2021 
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CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, TI, 

TELECOMUNICAÇÕES, AUDIOVISUAL. 
RESPONSÁVEL POR PRESTAR AUXÍLIO 

EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 
GERAL DA EMISSORA, INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, 

GRAVAÇÃO DE VINHETAS E PLÁSTICA 
DOS PROGRAMAS. 

Técnico de 
Áudio e 

Manutenção 
Samambaia 01/12/2020 30/07/2021 

CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PARA 
DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE 

APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS E 
OPERAÇÃO DE ÁUDIO DO SEU 

PROGRAMA DO PROGRAMA CONEXÃO 
ATIVA 

Locutor/Apres
entador  

Samambaia 01/12/2020 30/07/2021 

CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PARA 
DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE 

APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS E 
OPERAÇÃO DE ÁUDIO DO SEU 

PROGRAMA SUCESSO NA QUEBRADA 

Locutor/Apres
entador  

Samambaia 01/12/2020 30/07/2021 

CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PARA 
DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE 

APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS E 
OPERAÇÃO DE ÁUDIO DO SEU 

PROGRAMA GOOD TIMES 

Locutor/Apres
entador  

Samambaia 01/12/2020 30/07/2021 

CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PARA 
DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE 

APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS E 
OPERAÇÃO DE ÁUDIO DO SEU 

PROGRAMA NAS ONDAS DA JAMAICA 

Locutor/Apres
entador  

Samambaia 01/12/2020 30/07/2021 

CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PARA 
DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE 

APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS E 
OPERAÇÃO DE ÁUDIO DO SEU 
PROGRAMA “SOMOS NOZES”. 

Locutor/Apres
entador  

Samambaia 01/12/2020 30/07/2021 

CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PARA 
DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE 

APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS E 
OPERAÇÃO DE ÁUDIO DO SEU 

PROGRAMA COMUNIDADE ATIVA 

Locutor/Apres
entador  

Samambaia 01/12/2020 30/07/2021 

SERVIÇO DE CONTABILIDADE 
ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR NA 

EXECUÇÃO DOS PAGAMENTOS DE 
IMPOSTOS DEVIDOS DE ISS, INSS, IR, E 
ENVIO DE INFORMAÇÕES A RECEITA 

FEDERAL RELATIVAS A TODAS AS 
TRANSAÇÕES REALIZADAS. 

Serviços 
Contábeis 

Samambaia 01/12/2020 30/07/2021 

Pós-Produção / Finalização 

Prestação de contas final 
Coordenador 

Geral 
Samambaia 01/08/2020 30/08/2021 
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OBJETIVOS: 

 

          O objetivo do projeto "Ativa Em Movimento", é servir de canal de participação de moradores e 

comunicadores locais como planejadores, produtores e intérpretes desse meio de comunicação 

comunitária, caracterizando-se por um intercâmbio de idéias, de notícias e de conteúdo cultural. Garantir 

a manutenção e fomento das atividades da emissora, para que artistas, novos cantores, músicos, poetas, 

jornalistas, radialistas, educadores, possam dialogar com seus pares e movimentar a produção cultural 

local, e participar da organização social da região. E assim, ser capaz de assessorar, planejar e executar 

políticas de comunicação voltadas para viabilizar o desabrochar das potencialidades da comunidade, em 

favor do desenvolvimento local. Colaborando com o despertar do conhecimento de suas próprias 

deficiências, carências e problemas de todas as ordens, no sentido de conscientizá-las e encorajá-las a 

tomar soluções pelos caminhos corretos para resolvê-los. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

✓ Expressar a “cultura de periferia”, como importância de a comunidade assumir a sua identidade, a 

sua “quebrada”, a sua origem como local transformador de idéias positivas através da arte e da 

cultura periférica do Distrito Federal. Num momento de midiatização da violência que acaba 

refletindo nesta parte da população, é importante mostrar e valorizar aspectos positivos do modo 

de vida e expressões culturais locais. Valorizando a produção artística local e ainda incentivando 

novos talentos;  
 

✓ Construir outra visão sobre a cultura periférica, permitindo que nossas expressões culturais locais 

sejam protagonistas de ações propositivas que contribuam para soluções dos problemas de nossa 

sociedade ou para transformação da ordem social, exercitando e promovendo a Cidadania; 

 

✓ Através do rádio, mostrar e falar de cultura nos seus mais variados aspectos: música, dança e 

arte, lazer, luta social, poesia, cultura popular, costumes tradicionais, educação e filosofia de vida;  

 

✓ Proporcionar aos produtores, artistas e movimentos culturais locais a oportunidade de serem vistos 

e reconhecidos por seus talentos.  

 

 

METAS: 

 

✓ Garantir a manutenção das atividades da emissora por 9 meses através do pagamento de aluguel, 

internet, telefone e através da contratação de locutores, equipe de produção, serviços, 

manutenção, toda a equipe técnica com fins a alcançar os objetivos propostos; 

 

✓ Realizar a modernização da Emissora através da aquisição de equipamentos e tecnologias 

modernas como: Transmissor, processador de áudio, console de áudio, aplicativo android. Para um 

maior suporte tecnológico que auxilie na qualidade da programação; 

 

✓ Aumentar a audiência da emissora com a promoção das atividades propostas em 40%, passando 

a atingir um público de, no mínimo, 1/3 da população da cidade que é de 290 mil habitantes. 

 

✓ Aumentar a audiência e interação dos ouvintes online, que em média são 3 mil ouvintes mensais 

conectados online hoje na programação, passando a receber no mínimo 6 mil ouvintes mensais, 

num acréscimo de 100%, dando uma média mínima de 48 mil ouvintes no final da execução do 
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projeto. 

 

✓ Obter êxito como mecanismo gerador de emprego e renda para locutores, produtores, 

programadores, jornalistas e demais profissionais que integrarão o projeto apresentado, com 

impacto da produção cultural local e economia criativa da região. 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

 

O público alvo são toda a população no raio de alcance da emissora no FM e por meio ilimitado da 

internet, dos amantes da música local e nacional, aos amantes da cultura e suas linguagens e expressões 

artísticas. Dos comunicadores aos produtores de conteúdo e informação de interesse público. São 

homens, mulheres e crianças de todas as idades e de qualquer classe social ou econômica, sem 

distinção de raça, cor, religião, sexo, convicções políticoideológico-partidárias, ou condição social nas 

relações comunitárias. É um veículo universal aberto a todos e todas.  

O quantitativo de público é medido através do raio de alcance da Emissora no FM, que compreende a 

população de Samambaia estimada em 290 mil habitantes, sendo a segunda maior população do DF, e 

mais as comunidades de Ceilândia Sul e Taguatinga Norte onde chega o sinal da Emissora. Na internet, 

onde é possível medir o quantitativo de pessoas ouvindo a rádio, através de um programa online interno 

de controle de audiência, atualmente a Emissora possui uma média de 6 mil ouvintes mensais, o que 

daria uma média mínima de 48 mil ouvintes ao longo da execução do projeto. 

CONTRAPARTIDA: 

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

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

PRÉ-PRODUÇÃO 30/10/2020 30/11/2020 

EXECUÇÃO 01/12/2020 30/07/2021 

PÓS PRODUÇÃO 01/08/2021 30/08/2021 
 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 
Finalização do desenvolvimento da comunicação visual; produção 

de plástica da programação, vinhetas e chamadas dos programas; 

resultados do lançamento das seleções de propostas. 
30/11/2020 30/12/2020 

Andamento e organização da direção de conteúdo; andamento e 

organização da direção artística; andamento e organização da 

direção jornalística; amadurecimento da execução do objeto. 

30/12/2020 30/04/2021 

Conclusão das atividades, seguido de prestação de contas. 30/06/2021 30/08/2021 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Unidade de 
medida 

Quant. Valor unitário Valor total 

1.1 COORDENADOR ADMINISTRATIVO – 

Empresa ou profissional experiente 

contratada para orientar na execução 

das ações de acordo com as 

exigências da MROSC, fazer a gestão 

dos recursos, planejamento de 

pagamentos, assessoria jurídica, 

produção de contratos, produção de 

relatórios, e responsável pela 

organização de arquivos de 

comprovação para a correta prestação 

de contas do projeto em todas as 

fazes com relatórios mensais até a 

prestação final. 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 18.000,00 

1.2 COORDENADOR GERAL - Responsável 

por preparar o planejamento de 

execução do projeto, coordenar o 

desenvolvimento de todos os materiais 

gráficos e desenvolvimento da 

comunicação visual; coordenar junto 

aos diretores artístico e de jornalismo 

a produção de plástica da 

programação, vinhetas e chamadas dos 

programas; organização de conteúdo; 

organização artística; organização 

jornalística; coordenar e preparar as 

atividades; lançamento das seleções de 

propostas de programação. 

Responsável por todo o 

desenvolvimento na execução Projeto e 

contratação e supervisão de todos os 

serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 650,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 23.400,00 

1.3 DIRETOR ARTÍSTICO E MUSICAL – 

Responsável pela execução dos 

programas, supervisionar o processo de 

recrutamento e seleção de locutores, 

direcionar a programação musical da 

emissora, organizar os arquivos 

sonoros e coordenar cada produção 

de cada programa dando todo o 

suporte necessário 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 14.400,00 

1.4 COORDENADOR EDITORIAL - 

Profissional responsável pelo jornalismo 

da emissora. Vai orientar as 

abordagens editoriais dos programas, 
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promoções, comunicação e informação 

diária com qualidade de texto e fontes 

seguras aos ouvintes, imprescindível 

para o suporte aos locutores. Além de 

revisar textos e pautas abordadas nos 

programas e nas matérias do portal de 

notícias da emissora. 

 

 

 

Mês 

 

 

 

8 

 

 

 

R$ 1.600,00 

 

 

 

R$ 12.800,00 

1.5 TÉCNICO DE ÁUDIO E MANUTENÇÃO - 

Profissional com especialização em 

informática, ti, telecomunicações, 

audiovisual. Responsável por prestar 

auxílio em serviços de manutenção em 

geral da emissora, instalação e 

manutenção de sistemas e 

equipamentos eletrônicos, gravação de 

vinhetas e plástica da programação 

geral. 

 

 

 

 

Mês 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

R$ 1.450,00 

 

 

 

 

R$ 11.600,00 

1.6 LOCUTOR/APRESENTADOR - 

Contratação de locutor para 

desempenhar a função de 

apresentação do programa CONEXÃO 

ATIVA , das 09:00 as 12:00 (segunda a 

sexta), conforme o detalhamentos das 

ações no plano de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

Mês 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

R$ 1.450,00 

 

 

 

 

 

 

R$ 11.600,00 

1.7 LOCUTOR/APRESENTADOR - 

Contratação de locutor para 

desempenhar a função de 

apresentação do programa SUCESSO 

NA QUEBRADA - 13:00 as 14:00 

(segunda a sexta), conforme os 

detalhamentos das ações no plano de 

trabalho. 

 

 

 

 

Mês 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

R$ 1.450,00 

 

 

 

 

R$ 11.600,00 

1.8 LOCUTOR/APRESENTADOR - 

Contratação de locutor para 

desempenhar a função de 

apresentação do programa GOOD 

TIMES - das 20:00 as 22:00 (terça a 

sexta), conforme os detalhamentos das 

ações no plano de trabalho. 

 

 

 

 

Mês 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

R$ 1.450,00 

 

 

 

 

R$ 11.600,00 

1.9 LOCUTOR/APRESENTADOR - 

Contratação de locutor para 

desempenhar a função de 

apresentação do programa NAS ONDAS 

DA JAMAICA - Programa Semanal, 

conforme os detalhamentos das ações 

no plano de trabalho. 

 

 

 

Mês 

 

 

 

8 

 

 

 

R$ 1.450,00 

 

 

 

R$ 11.600,00 

1.10 OCUTOR/APRESENTADOR -Contratação 

de locutor para desempenhar a função 

de apresentação do programa 

COMUNIDADE ATIVA - Programa 

 

Mês 

 

8 

 

R$ 1.450,00 

 

R$ 11.600,00 
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Semanal, conforme os detalhamentos 

das ações no plano de trabalho. 

1.11 LOCUTOR/APRESENTADOR - 

Contratação de locutor para 

desempenhar a função de 

apresentação do programa "CAPITAL 

DO ROCK" - Programa Semanal, 

conforme o detalhamentos das ações 

no plano de trabalho. 

 

 

Mês 

 

 

8 

 

 

R$ 1.450,00 

 

 

R$ 11.600,00 

TOTAL R$ 149.800,00 

2.1 APLICATIVO PARA RÁDIO - 

Desenvolvimento de Aplicativo de rádio 

com as seguintes funcionalidades: 

Painel administrativo; Redes sociais 

interativas; Formulário de contato; 

Pedidos musicais; WatsApp (direto) App; 

Promoções da radio no app / 

inscrições; Agenda inteligente no App 

Shows / Eventos; Videos / Clipes 

dentro do App; App Nativo Plataforma 

Android; App Nativo Plataforma IOS; 

App Plataforma Windows Phone; App 

Plataforma Windows PC; Notificações 

Push para celulares e computadores; 

Cadastro de ouvintes; Certificado 

Digital SSL; Audio Play List ou + 

Pedidas no App; Previsão do tempo no 

App; Espaço para marcas do 

incentivador; Camera nao vivo do 

studio dentro do App; Admob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 5.786,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 5.786,40 

2.2 SERVIÇOS CONTÁBEIS - Serviço de 

contabilidade de um Contador 

profissional para auxiliar na execução 

dos pagamentos dos serviços, com 

pagamentos de impostos devidos de 

ISS, INSS, IR, e envio de informações a 

Receita Federal e INSS. 

 

 

Mês 

 

 

8 

 

 

R$ 450,00 

 

 

R$ 3.600,00 

2.3 CONTA DE INTERNET - Gasto com 

conta de internet. Referente ao Acesso 

a Internet 50 MEGA via Fibra Optica 

utilizado pela Emissora para as 

transmissões de Streaing de audio para 

as plataformas digitais, Aplicativos, 

Transmissão ao vivo, acesso interno, 

manutenção de site, notícias online, 

etc. 

 

 

 

 

Mês 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

R$ 150,00 

 

 

 

 

R$ 1.350,00 

2.4 ALUGUEL DE SALA DO ESTÚDIO DA 

EMISSORA - Valor Fixo de Aluguel onde 

está instalado o Estúdio da Associação 

Comunitária de Radiodifusão de 

 

 

Mês 

 

 

9 

 

 

R$ 850,00 

 

 

R$ 7.650,00 
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Samambaia Ativa FM, conforme 

contrato de aluguel. É a sede onde 

funciona todas as atividades. 

TOTAL R$ 18.386,40 

3.1 DESIGNER GRÁFICO - Criação de 

identidade visual, desenvolvimento de 

materiais gráficos de divulgação de 

todos os programas e ações do 

projeto, flayers de convidados durante 

toda a execução, montagem e 

estruturação da administração do site 

oficial e manutenção do site oficial da 

emissora. 

 

 

 

 

Mês 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

R$ 1.500,00 

 

 

 

 

R$ 4.500,00 

3.2 PROMOÇÃO DE CONTEÚDO NO FACE 

BOOK E INSTAGRAM - Compra de 

crédito para promover as atividades do 

projeto, dos programas, flayers e 

direcionamento de conteúdo, como 

publicidade na plataforma do face 

book e instagran 

 

 

 

 

Crédito 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

R$ 2.794,60 

 

 

 

 

R$ 2.794,60 

TOTAL R$ 7.294,60 

4.1 TRANSMISSOR FM 25W (SP5025 – 

Transmissor FM de 25W Banda Larga – 

SP5025 Agile para rádio comunitária. 

Desenvolvido com a mais alta 

tecnologia da Teletronix, com a 

exclusiva tecnologia ALWAYS ON AIR, 

uma inteligência microcontrolada por 

software que permite que a emissora 

fique sempre no ar, mesmo nas 

condições mais adversas, como 

incidência de potência refletida, altas 

temperaturas, além de outras. 

 

 

 

 

 

 

Unidade 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

R$ 3.000,00 

 

 

 

 

 

 

R$ 3.000,00 

4.2 CONSOLE DE ÁUDIO (AC12A PLUS) - 

Equipamento desenvolvido com 

tecnologia Teletronix, possui um 

medidor de nível de sinal no painel 

frontal, que permite o monitoramento 

constante do nível de Programa, 

Audição, Minus, CUE, EXT e saída de 

programa. Fonte externa linear de alta 

confiabilidade e de baixo ruído, 

permitindo sua substituição imediata 

em caso de falha. 

 

 

 

 

 

Unidade 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

R$ 4.100,00 

 

 

 

 

 

R$ 4.100,00 

4.3 RÉGUA MI PLUS-ENTRADA DE 

MICROFONE- (AC12APLUS) - São 

componentes módulos integrados da 

Console de Áudio (AC12A PLUS). 

 

 

Unidade 

 

 

2 

 

 

R$ 545,00 

 

 

R$ 1.090,00 

4.4 RÉGUA IM-VCA PLUS – MÓDULO LINHA     
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C/VCA-(AC12APLUS) -São Componentes 

módulos integrados da Console de 

Áudio (AC12A PLUS). 

Unidade 9 R$ 534,00 R$ 4.806,00 

4.5 RÉGUA HM PLUS – MÓDULO CHAVE 

HÍBRIDA - (AC12APLUS) - São 

componentes módulos integrados da 

Console de Áudio (AC12A PLUS). 

 

Unidade 

 

1 

 

R$ 565,00 

 

R$ 565,00 

4.6 RÉGUA OM PLUS – MÓDULO DE SAÍDA 

- (AC12APLUS) - São componentes 

módulos integrados da Console de 

Áudio (AC12A PLUS). 

 

 

Unidade 

 

 

1 

 

 

R$ 455,00 

 

 

R$ 455,00 

4.7 RÉGUA CR PLUS – CONTROLE DE SALA 

- (AC12APLUS) - São componentes 

módulos integrados da Console de 

Áudio (AC12A PLUS). 

 

Unidade 

 

1 

 

R$ 476,00 

 

R$ 476,00 

4.8 RÉGUA VAZIA - (AC12APLUS) - São 

componentes módulos integrados da 

Console de Áudio (AC12A PLUS). 

 

Unidade 

 

4 

 

R$ 20,00 

 

R$ 80,00 

4.9 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PLUS- 

(AC12APLUS) - São componentes 

módulos integrados da Console de 

Áudio (AC12A PLUS). 

 

Unidade 

 

1 

 

R$ 913,00 

 

R$ 913,00 

4.10 PROCESSADOR DE ÁUDIO COM 

GERADOR DE ESTÉREO (FMP-300) - 

Atende a todas as necessidades em 

processamento de áudio em uma 

estação de FM. Opera em três bandas 

de frequência, produzindo um som 

definido, puro e cristalino, com mais 

brilho, presença e volume que qualquer 

outra estação. Tem como principais 

funções manter o nível médio do áudio 

dentro de padrões pré-estabelecidos, 

processar o sinal em três bandas e 

clippar o que exceder os limites. Estas 

funções fazem com que não ocorra 

sobremodulação nos transmissores de 

FM. 

 

 

 

Unidade 

 

 

 

1 

 

 

 

R$ 3.310,00 

 

 

 

R$ 3.310,00 

4.11 GERADOR DE RDS (RDS-250) - 

Tecnologia RDS (Radio Data System), 

originária da Europa e aperfeiçoado 

com a tecnologia Teletronix. 

Equipamento concebido em forma de 

rack 19 polegadas, bivolt que possui 

porta USB para comunicação com o 

computador, interface gráfica onde são 

configuramos os parâmetros do 

sistema RDS. 

 

 

 

 

Unidade 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

R$ 2.996,00 

 

 

 

 

R$ 2.996,00 

4.12 Distribuidor e Amplificador de Áudio     
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 

Item Descrição Quant. Fonte Mês Valor total 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Pré-produção / 
Produção / 

Pós-produção 

 
 
 
 
1 

Emenda Parlamentar 
 

Deputado Martins Machado - 
Republicanos DF Plano de Trabalho: 

13.392.6219.9075.0126 
Natureza: 33.50.41 Fonte: 100 

Esfera: 1 

Outubro/2020; 
 

O VALOR 
DEVERÁ SER 

DESEMBOLSAD
O EM PARCELA 

ÚNICA. 

 
 
 
 

R$ 200.000,00 

 

(ADA-416) - É um equipamento de alta 

performance, eficiência e fidelidade na 

amplificação e distribuição de sinais de 

áudio. Desenvolvido pela Teletronix 

para receber até 4 entradas 

balanceadas e/ou desbalanceadas 

independentes que distribui até 16 

saídas balanceadas e/ou 

desbalanceadas. 

Unidade 1 R$ 1.444,00 R$ 1.444,00 

4.13 PT2500S - PROTEÇÃO DE REDE PLUS – 

Protetor de Rede Contra Raios PT2500s 

é ideal para proteção de equipamentos 

eletrônicos contra raios através da 

rede elétrica. Este equipamento é 

desenvolvido com circuitos e 

componentes de alta tecnologia para 

proteger redes com potência máxima 

de consumo até 2500 Watts. 

 

 

 

 

 

Unidade 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

R$ 1.284,00 

 

 

 

 

 

R$ 1.284,00 

TOTAL R$ 24.519,00 

 

TOTAL FINAL R$ 200.000,00 
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MODELO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO 

ATIVA EM MOVIMENTO 

Mídia Paga 

Peça de 
divulgação 
Ex.: Folder; 

spot de rádio, 
etc. 

Formato 
Ex.: Texto, 

Digital, 
Impressão A4, 

etc. 

Quantid. Meio utilizado 
Ex.: Panfletagem, 
rádio, televisão, etc. 

Data de 
Produção 

Data de 
Veiculação 

Designer 

Gráfico 

Digital: Criação 

de Identidade 

Visual, materiais 

gráficos e 

manutenção de 

site. 

3 Meses Rádio, Redes Socias, 

Imprensa, Site Oficial 

da Emissora 

30/10/2020 

À       

30/11/2020 

01/12/2020 

À       

30/07/2021 

Promoção de 

conteúdo no 

Face Book e 

Instagram 

Crédito na 

Plataforma 

Facebook 

R$ 2.794,60 Plataforma Facebook 30/11/2020 01/12/2020 

À       

30/07/2021 

Mídia Espontânea 

Peça de 
divulgação 

Ex.: Release, 
Nota, Matéria 

Data da 
Produção 

Data da Publicação Veículo 

Spot de Áudio 30/10/2020  a 

30/11/2020 

01/12/2020 Rádio Ativa FM 

    

VALOR TOTAL DO PLANO DE COMUNICAÇÃO: R$ 7.294,60 

 

 

EQUIPE DE TRABALHO 
 
 
 

 
FUNÇÃO NOME CPF 

Coordenador Geral Jadiel Teles Neves 011.484.491.75 
Coordenador Editorial Rener Lopes 003.858.141.86 

Técnico de Áudio e Manutenção Lucas Martins 027.146.271.02 
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CURRÍCULO RESUMIDO DA EQUIPE DE TRABALHO 

 
 

JADIEL TELES – COORDENADOR GERAL 
 

Jadiel Teles “ Jad Teles “, formado em Gestão Pública, é músico cantor e 
compositor, produtor cultural, apresentador, radialista, Conselheiro de 
Cultura mais votado de Samambaia eleito pela comunidade e movimento 
cultural 2016 – 2019, foi Gerente de Cultura de Samambaia 2015/2018, 
e foi Presidente e Diretor Administrativo da Ativa FM 2010/2014. 
Atualmente é Coordenador de Projetos da ABRAÇO DF. Baiano de Feira 
de Santana. Aos 14 anos muda-se para Brasília em 1998, e aqui descobriu 
sua veia musical no Pop/Rock/MPB. 

 

Em 2006 fundou a Banda Válvula Dz6 para participar da criação da trilha sonora do 1° Filme de Samambaia, 
intitulado “Periférico 304”, filme esse que representou a cidade em 2010 no 44° Festival de Brasília do 
Cinema Brasileiro. Sua carreira musical com a banda Válvula DZ6 já lhe rendeu 2 CDs autorais e vários 
prêmios populares da música local em mais de 10 anos de carreira, o investimento na qualidade, sofisticação 
e o refinamento na produção musical são o grande diferencial do seu trabalho. Trabalhou na Imaginário 
produções com a produção, coordenação e execução de projetos culturais financiados pelo FAC e iniciativas 
privadas como: Nós nas Quebradas, Artesanato de Perguntas, Zigoto das Palavras, Riso nos Trilhos, Música 
no Parque, Temporadas no Parque, Folclore Música e Arte nas Escolas, Arraia do Sol Nascente, O Canto dos 
Mártires, Cobra Madalena e CIA Teatral Roupa de Ensaio, Sarau Complexo, FEST Negra, etc. 
Jad Teles é um dos idealizadores e atualmente Coordenador da ação cultural mais conhecida de Samambaia 
e reconhecida em todo o DF, o “Sarau Complexo“, com mais 120 edições pela implantação do Complexo 
Cultural Samambaia, inaugurado em 2018, ações realizadas pelo Conselho de Cultura de Samambaia ao qual 
também é um de seus primeiros membros há 12 anos. vem absorvendo experiências e repassando-as para 
os que vivem nesse mundo maravilhoso que é a Cultura. 

 

RENER LOPES – COORDENADOR EDITORIAL 
 

Rener Lopes é jornalista formado pela UCB - Universidade Católica de 
Brasília, atua na área ha 20 anos. Pioneiro de Samambaia, já trabalhou 
em diversas rádios, como Transamérica FM, Bandeirantes AM e Luziânia 
FM. Foi Gerente de Comunicação do UniCEUB/Brasília por 6 anos, 
Brasília Vôlei, Cerrado Basquete e Taguatinga Esporte Clube. Também 
já foi repórter do Jornal de Brasília e do site de esportes do Banco do 
Brasil. Atualmente, é diretor geral do site Esportes Brasília, um dos 
maiores portais de esporte independentes da Capital e apresenta o 
programa 98 na Rede da Rádio Ativa FM, voltado à área de esportes. 
Onde também é Diretor de Jornalismo da Rádio Ativa FM a mais de 10 

anos, fazendo parte da Diretoria Executiva da Associação como Diretor de Operações. 
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LUCAS COSTA – TÉCNICO DE ÁUDIO E MANUTENÇÃO 
 

Lucas Costa Martins, morador de Samambaia, tem 30 anos, 
casado, pai, fotógrafo, técnico em áudio, produtor, músico e 
radialista. Iniciou sua caminhada como músico aos 10 anos de 
idade, e através de amigos aos 14 teve seu primeiro contato 
com um estúdio de Rádio e foi amor à primeira vista, iniciou 
como locutor e técnico de áudio. Com o passar do tempo se 
especializou como locutor publicitário, tendo gravações 
veiculadas em diversas emissoras de Rádio e Tv de todo o 
Brasil, tais como: SBT, Globo, Record TV, Clube FM, JK FM, 
Jovem Pan dentre outras. Como operador de áudio, trabalhou 

em grandes produtoras de áudio e vídeo, nas quais carrega experiências em Produção de 
dublagens, gravação e produção de trilhas sonoras, captação de áudio em 5.1 para TV e Cinema 
e manutenção e assessoria geral. A 12 anos faz parte da equipe da Rádio Ativa FM 98.1 de 
Samambaia, apresentou diversos programas. Hoje apresenta o Programa Ativamente, que vai 
ao ar todos os Sábados, também atua como locutor Voz padrão e Diretor Técnico, sendo 
responsável por manutenção e gravações. 

 
 
 
 
 
 

ANEXOS PREENCHER 

[ x] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

 

[x ] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[ x] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar:    

 
 
 

 

Divino Cândido 

PRESIDENTE 
ABRAÇO – DF 

 
www.abraçodf.com.br 
sac@abracodf.com.br 

abracodfprojetos@gmail.com 

3434-3406 / 99188-7464 / 98292-6563 
 


