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ANEXO 5 

MODELOPARAOPLANODETRABALHO 

EditaldeChamamentoPúblicoº.
seleção de OSC´s visando a celebração de 
parcerias com o Estado da Bahia, por 
intermédio da Secretaria do Trabalho 
Emprego, Renda e Esporte 
a consecução de finalidade de interesse 
público e recíproco mediante a 
formalização de Termo de Fomento

CATEGORIADAPARCERIA 

ECONOMIA CRIATIVA E NOVAS TECNOLOGIAS 

LINHA 3: Novas tecnologias para eficiência produtiva na geração de renda a fim de reduzir os 
impactos da crise econômica, com foco em pequenos empreendimentos

 

LOTE H: Projetos a serem executados em Salvador e Metroplitano de Salvador

IDENTIFICAÇÃO DA OSC:  

Nome da OSC: Associação Filhos do Mundo - FEME 
 

Data de Criação: 28 de outubro de 1997 
enheiro Milton Oliveira, 208. Barra. Salvador - BA 

Dados do Representante Legal 

Nome: Vasco Zugno Aguzzoli 
Endereço: Rua das Palmeiras, 75 - Engenho Velho da Federação. 

mail): vascoaguzzoli@gmail.com 
145088006  SSP/BA 

EditaldeChamamentoPúblicoº.006/2021 
seleção de OSC´s visando a celebração de 
parcerias com o Estado da Bahia, por 
intermédio da Secretaria do Trabalho 
Emprego, Renda e Esporte - SETRE para 
a consecução de finalidade de interesse 
público e recíproco mediante a 
formalização de Termo de Fomento.  

LINHA 3: Novas tecnologias para eficiência produtiva na geração de renda a fim de reduzir os 
impactos da crise econômica, com foco em pequenos empreendimentos 

LOTE H: Projetos a serem executados em Salvador e Metroplitano de Salvador. 

 



 

 

B. OBJETODA PARCERIA
 

O objeto da parceria trata da 
anos) oriundos do bairro de Cajazeiras
Território Metropolitano de Salvador.
 
Este objetivo se alinha com o Programa 308 
Trabalho,Compromisso 004 
do trabalho e das relações e condições de trabalho; Meta 001 
participantes em ações de disseminação do Trabalho Decente e Meta 002 
números de projetos, estudos e pesquisas associados ao menos a um dos eixos do Trabalho 
Decente; Iniciativa 001 - Apoiar técnica e financeiramente projetos que envolvam os eixos do 
Trabalho Decente, na medida em que promove o trabalho adequadamente remunerado e 
sobretudo, com equidade para a juventude de ambiente urbanos. 
 

 
C. OBJETIVODAPARCERIA

 

OBJETIVO GERAL 
Atuar na qualificação de 100 jovens (meninos e meninas entre 18 e 31 anos) oriundos do 
bairro de Cajazeiras, Salvador,
Metropolitano de Salvador.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Mapear as iniciativas na 
- Qualificação de 100 jovens do
produtiva do audiovisual  
- Veicular  produção audiovisual local

 
D. DESCRIÇÃODAREALIDADEOBJETODAPARCERI
OJETO PROPOSTO E METAS ASEREMATINGIDAS

 
O primeiro programa criado, produzido e dirigido ao negro e apresentado por negros, na 
televisão brasileira, - "Axé se liga Brasil" 
junho e novembro de 1997, alcançando um público de mais de 120.000 pessoas, um índice de 
audiência de 6%, segundo o IBOPE. À época, a BAND cobria 74% do território nacional. O 
programa, idealizado pelo cientista econômico, Hélio Santos, tinha apresentação do at
Eduardo Silva, do rapper paulista Big Richard e da bailarina Kate Monique, todos negros, que 
levaram à TV Comercial aberta, uma espécie de revista de entretenimentos, ainda que no 
formato de um programa, incorporando novos atores culturais e políticos a
desde o processo de gestão de conteúdo, até a veiculação da imagem do negro e da negra. 

Desde então, 16 anos depois, nenhuma produção semelhante foi viabilizada na TV brasileira e 

OBJETODA PARCERIA 

O objeto da parceria trata da qualificação de 100 jovens (meninos e meninas entre 18 e 31 
anos) oriundos do bairro de Cajazeiras, Salvador- BA, para atuar na produção audiovisual do 
Território Metropolitano de Salvador. 

Este objetivo se alinha com o Programa 308 – Inclusão Sócio Produtiva e Mundo do 
Compromisso 004 - Disseminar o Trabalho Decente como prevenção à precarização 
o e das relações e condições de trabalho; Meta 001 -

participantes em ações de disseminação do Trabalho Decente e Meta 002 
números de projetos, estudos e pesquisas associados ao menos a um dos eixos do Trabalho 

Apoiar técnica e financeiramente projetos que envolvam os eixos do 
na medida em que promove o trabalho adequadamente remunerado e 

sobretudo, com equidade para a juventude de ambiente urbanos.  

OBJETIVODAPARCERIA 

Atuar na qualificação de 100 jovens (meninos e meninas entre 18 e 31 anos) oriundos do 
bairro de Cajazeiras, Salvador,- BA, para atuar na produção audiovisual do Território 
Metropolitano de Salvador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Mapear as iniciativas na área de audiovisual nos territórios de abrangência do projeto
Qualificação de 100 jovens do território de abrangência do projeto para atuarem na cadeia 

produtiva do audiovisual   
Veicular  produção audiovisual local 

DESCRIÇÃODAREALIDADEOBJETODAPARCERIAEONEXOCOMAATIVIDADEOUOPR
OJETO PROPOSTO E METAS ASEREMATINGIDAS 

O primeiro programa criado, produzido e dirigido ao negro e apresentado por negros, na 
"Axé se liga Brasil" - foi ao ar, na Rede Bandeirantes de Televisão, entre 

e novembro de 1997, alcançando um público de mais de 120.000 pessoas, um índice de 
audiência de 6%, segundo o IBOPE. À época, a BAND cobria 74% do território nacional. O 
programa, idealizado pelo cientista econômico, Hélio Santos, tinha apresentação do at
Eduardo Silva, do rapper paulista Big Richard e da bailarina Kate Monique, todos negros, que 
levaram à TV Comercial aberta, uma espécie de revista de entretenimentos, ainda que no 
formato de um programa, incorporando novos atores culturais e políticos a
desde o processo de gestão de conteúdo, até a veiculação da imagem do negro e da negra. 

Desde então, 16 anos depois, nenhuma produção semelhante foi viabilizada na TV brasileira e 

qualificação de 100 jovens (meninos e meninas entre 18 e 31 
para atuar na produção audiovisual do 

Inclusão Sócio Produtiva e Mundo do 
Disseminar o Trabalho Decente como prevenção à precarização 

- Ampliar o número de 
participantes em ações de disseminação do Trabalho Decente e Meta 002 - Ampliar o 
números de projetos, estudos e pesquisas associados ao menos a um dos eixos do Trabalho 

Apoiar técnica e financeiramente projetos que envolvam os eixos do 
na medida em que promove o trabalho adequadamente remunerado e 

Atuar na qualificação de 100 jovens (meninos e meninas entre 18 e 31 anos) oriundos do 
BA, para atuar na produção audiovisual do Território 

área de audiovisual nos territórios de abrangência do projeto 
território de abrangência do projeto para atuarem na cadeia 

AEONEXOCOMAATIVIDADEOUOPR

O primeiro programa criado, produzido e dirigido ao negro e apresentado por negros, na 
foi ao ar, na Rede Bandeirantes de Televisão, entre 

e novembro de 1997, alcançando um público de mais de 120.000 pessoas, um índice de 
audiência de 6%, segundo o IBOPE. À época, a BAND cobria 74% do território nacional. O 
programa, idealizado pelo cientista econômico, Hélio Santos, tinha apresentação do ator 
Eduardo Silva, do rapper paulista Big Richard e da bailarina Kate Monique, todos negros, que 
levaram à TV Comercial aberta, uma espécie de revista de entretenimentos, ainda que no 
formato de um programa, incorporando novos atores culturais e políticos afro-descendentes 
desde o processo de gestão de conteúdo, até a veiculação da imagem do negro e da negra.  

Desde então, 16 anos depois, nenhuma produção semelhante foi viabilizada na TV brasileira e 



 

 

a representação negra na temática dos programas televisivo
apresentação e participação de atores e jornalistas negros em programas variados também 
permaneceram na mesma margem da sub
econômica da população afrodescendente brasileira. Segund
Economia Aplicada (IPEA), a classe média brasileira 
80% é negra, movimenta mais de R$ 1 trilhão a cada ano; em 2012, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE/PNAD) concluiu 
computador com acesso à internet; 88,3% possuem celular e outros aparelhos móveis com 
acesso à rede mundial, perfazendo, desta forma, um público consumidor altamente potencial, 
ávido por se ver representado nos 
diferencial da WEB.  

Ao final dos anos 1990 e início dos anos 2000, enquanto o público, a crítica e os profissionais 
viam o crescimento da produção de cinema no Brasil. Os moradores de subúrbios, f
periferias começavam a experimentar outra forma de contar histórias, a partir do acesso às 
tecnologias da comunicação, como câmeras digitas e, posteriormente, celulares e redes 
sociais.  
 
Desta forma, na web esta realidade vem se amenizando, porém
notadamente sem referenciais sólidos de programação e conteúdo, além de não disporem (as 
iniciativas existentes) de diversificação e interação com seu público alvo. Para atingir os 100 
milhões de brasileiros que hoje possuem ac
os comunicadores negros com ideias empreendedoras voltam
viabilizarem temáticas negras e produção de informação de qualidade, especializada nos 
interesses da comunidade afrod
 
O meio mais democrático de comunicação hoje existente, a web, se consolida entre os jovens 
como pólo difusor de conteúdo que lhes interessam, bem como campo de manifestação direta 
de suas demandas. Cada vez mais, a juventude utiliza a Interne
cotidiana, incorporando, progressivamente, novas tecnologias de acesso como notebooks, 
celulares e tablets.  
 
No caso dos jovens negros, a demanda reprimida por representação social positiva, por 
referenciais profissionais e 
multiplicação.  Ela está ao alcance de todas as manifestações, desde as mais íntimas às 
políticas, culturais e sociais, de grande repercussão. Com o avanço das lanhouses nos bairros 
e nos grandes centros, a propagação de políticas públicas a exemplo do Plano Nacional de 
Banda Larga (PNBL), o Programa Cidades Digitais, os Programas de Telecentros, o Programa 
Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) e o Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE), 
a web se firma, definitivamente, como a segunda mídia do país, prestes a desbancar a 
tradicional TV.   

Para sanar esta necessidade, a 
empreendedores enquanto pólo gerador de conteúdo e informação e de produções 

a representação negra na temática dos programas televisivos continuou na incipiência. A 
apresentação e participação de atores e jornalistas negros em programas variados também 
permaneceram na mesma margem da sub-representação, indo na contramão da ascensão 
econômica da população afrodescendente brasileira. Segundo levantamento do Instituto de 
Economia Aplicada (IPEA), a classe média brasileira – 52% da população, do qual cerca de 
80% é negra, movimenta mais de R$ 1 trilhão a cada ano; em 2012, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE/PNAD) concluiu que 40,3% dos domicílios brasileiros possuem 
computador com acesso à internet; 88,3% possuem celular e outros aparelhos móveis com 
acesso à rede mundial, perfazendo, desta forma, um público consumidor altamente potencial, 
ávido por se ver representado nos diversos conteúdos e, mais ainda, por interação, principal 

Ao final dos anos 1990 e início dos anos 2000, enquanto o público, a crítica e os profissionais 
viam o crescimento da produção de cinema no Brasil. Os moradores de subúrbios, f
periferias começavam a experimentar outra forma de contar histórias, a partir do acesso às 
tecnologias da comunicação, como câmeras digitas e, posteriormente, celulares e redes 

Desta forma, na web esta realidade vem se amenizando, porém ainda incipiente, amadora e 
notadamente sem referenciais sólidos de programação e conteúdo, além de não disporem (as 
iniciativas existentes) de diversificação e interação com seu público alvo. Para atingir os 100 
milhões de brasileiros que hoje possuem acesso à rede mundial de computadores 
os comunicadores negros com ideias empreendedoras voltam-se para este nicho, a web, para 
viabilizarem temáticas negras e produção de informação de qualidade, especializada nos 
interesses da comunidade afrodescendente.  

O meio mais democrático de comunicação hoje existente, a web, se consolida entre os jovens 
como pólo difusor de conteúdo que lhes interessam, bem como campo de manifestação direta 
de suas demandas. Cada vez mais, a juventude utiliza a Internet de forma intensa em sua vida 
cotidiana, incorporando, progressivamente, novas tecnologias de acesso como notebooks, 

No caso dos jovens negros, a demanda reprimida por representação social positiva, por 
referenciais profissionais e pessoais encontram, aqui, campo fértil para sua fixação e 
multiplicação.  Ela está ao alcance de todas as manifestações, desde as mais íntimas às 
políticas, culturais e sociais, de grande repercussão. Com o avanço das lanhouses nos bairros 

ntros, a propagação de políticas públicas a exemplo do Plano Nacional de 
Banda Larga (PNBL), o Programa Cidades Digitais, os Programas de Telecentros, o Programa 
Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) e o Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE), 

b se firma, definitivamente, como a segunda mídia do país, prestes a desbancar a 

Para sanar esta necessidade, a TV Kirimurêsurge com a proposta de desenvolver mecanismos 
empreendedores enquanto pólo gerador de conteúdo e informação e de produções 

s continuou na incipiência. A 
apresentação e participação de atores e jornalistas negros em programas variados também 

representação, indo na contramão da ascensão 
o levantamento do Instituto de 

52% da população, do qual cerca de 
80% é negra, movimenta mais de R$ 1 trilhão a cada ano; em 2012, o Instituto Brasileiro de 

que 40,3% dos domicílios brasileiros possuem 
computador com acesso à internet; 88,3% possuem celular e outros aparelhos móveis com 
acesso à rede mundial, perfazendo, desta forma, um público consumidor altamente potencial, 

diversos conteúdos e, mais ainda, por interação, principal 

Ao final dos anos 1990 e início dos anos 2000, enquanto o público, a crítica e os profissionais 
viam o crescimento da produção de cinema no Brasil. Os moradores de subúrbios, favelas e 
periferias começavam a experimentar outra forma de contar histórias, a partir do acesso às 
tecnologias da comunicação, como câmeras digitas e, posteriormente, celulares e redes 

ainda incipiente, amadora e 
notadamente sem referenciais sólidos de programação e conteúdo, além de não disporem (as 
iniciativas existentes) de diversificação e interação com seu público alvo. Para atingir os 100 

esso à rede mundial de computadores – a internet- 
se para este nicho, a web, para 

viabilizarem temáticas negras e produção de informação de qualidade, especializada nos 

O meio mais democrático de comunicação hoje existente, a web, se consolida entre os jovens 
como pólo difusor de conteúdo que lhes interessam, bem como campo de manifestação direta 

t de forma intensa em sua vida 
cotidiana, incorporando, progressivamente, novas tecnologias de acesso como notebooks, 

No caso dos jovens negros, a demanda reprimida por representação social positiva, por 
pessoais encontram, aqui, campo fértil para sua fixação e 

multiplicação.  Ela está ao alcance de todas as manifestações, desde as mais íntimas às 
políticas, culturais e sociais, de grande repercussão. Com o avanço das lanhouses nos bairros 

ntros, a propagação de políticas públicas a exemplo do Plano Nacional de 
Banda Larga (PNBL), o Programa Cidades Digitais, os Programas de Telecentros, o Programa 
Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) e o Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE), 

b se firma, definitivamente, como a segunda mídia do país, prestes a desbancar a 

surge com a proposta de desenvolver mecanismos 
empreendedores enquanto pólo gerador de conteúdo e informação e de produções 



 

 

audiovisuais de baixo custo. Com três segmentos específicos de público, quais sejam: 
(pequenos e médios empreendedores negr
atuação, investidores que se identifiquem com o universo jovem e afro 
para com ele o olhar mercadológico necessário para potenciais empreendimentos comerciais; 
o público prioritário de interesse (jovens afro
D1, C2, C1), com demanda reprimida de representação midiática, que aspira por ver
identificar-se e sanar sua necessidade de pertencimento, garantindo, assim, audiência 
necessária para geração de fundos (
já desenvolvem ou tem o interesse em desenvolver produtos audiovisuais que divulguem seus  
(eventos, ações sociais, entrevistas, etc), mas que encontram limites financeiros e est
para tanto, mantendo, dessa forma o interesse de pequenos empreendedores destas 
comunidades populares em investir na TV.

Para que este público se veja, reconheça e enalteça sua auto
notório salientar que toda a 
de jovens negros e negras 
como as temáticas serão voltadas para assuntos de interesse deste público, perpassando 
pelos diversos segmentos.Por trás das câmeras, a equipe da TV será composta, em sua 
maioria, por jovens comunicadores negros e negras, tendo ainda a participação da juventude 
ligada a organizações e iniciativas que tragam o audiovisual e a convergência midiática c
meio de manifestação sociopolítica. 

Com o know-how aglutinado por suas experiências anteriores e com um aprimoramento 
contínuo na prática do ofício, a TV Kirimurê será um veículo acolhedor desta mão de obra, que 
precisa de oportunidades de inserção qu
movimento negro, e suas expressões religiosas. Com isso, TV Kirimurê pretende desenvolver 
ao longo do projeto, um processo sistemático de formação e fortalecimento de jovens 
lideranças negras da cidade de Sa
avançados recursos tecnológicos, para que possam atuar como multiplicadores na defesa e na 
afirmação da representação negra nos meios de comunicação. 

A TV Kirimurê vem, desta forma, estabelecer um
formado por verdadeiro mosaico de raças e culturas, dando um salto de qualidade na produção 
de conteúdos ficcionais, não ficcionais e jornalísticos, superando o padrão estético eurocêntrico 
como única representação na
agentes culturais ativos da comunidade negra sejam ouvidos e incorporados na programação, 
refletindo e opinando sobre a realidade social e cultural do país, gerindo uma nova TV, tendo 
em vista criar um modelo pioneiro, baseado na diversidade étnico
brasileira. 
 
Complexo Habitacional de Cajazeiras, região periférica da cidade de Salvador que compõe a 
Administração Regional/SIGA 14, Área Integrada de Segurança Pública/AISP 19, Distrito
Sanitário das Cajazeiras e Coordenadoria Regional de Educação Cajazeiras. 
Complexo das Cajazeiras foi iniciada no ano de 1977, como uma grande saída para 

audiovisuais de baixo custo. Com três segmentos específicos de público, quais sejam: 
(pequenos e médios empreendedores negros baianos), com os quais a 
atuação, investidores que se identifiquem com o universo jovem e afro 
para com ele o olhar mercadológico necessário para potenciais empreendimentos comerciais; 

e interesse (jovens afro-descendentes da internet das classes E1, D2, 
D1, C2, C1), com demanda reprimida de representação midiática, que aspira por ver

se e sanar sua necessidade de pertencimento, garantindo, assim, audiência 
a geração de fundos (views); iniciativas comunitárias que envolvam jovens que 

já desenvolvem ou tem o interesse em desenvolver produtos audiovisuais que divulguem seus  
(eventos, ações sociais, entrevistas, etc), mas que encontram limites financeiros e est
para tanto, mantendo, dessa forma o interesse de pequenos empreendedores destas 
comunidades populares em investir na TV. 

Para que este público se veja, reconheça e enalteça sua auto-estima diante da TV Kirimurê
notório salientar que toda a produção terá, desde a sua criação, até a veiculação, a presença 
de jovens negros e negras – atores, atrizes, jornalistas, publicitários, técnicos, modelos, bem 
como as temáticas serão voltadas para assuntos de interesse deste público, perpassando 

versos segmentos.Por trás das câmeras, a equipe da TV será composta, em sua 
maioria, por jovens comunicadores negros e negras, tendo ainda a participação da juventude 
ligada a organizações e iniciativas que tragam o audiovisual e a convergência midiática c
meio de manifestação sociopolítica.  

how aglutinado por suas experiências anteriores e com um aprimoramento 
contínuo na prática do ofício, a TV Kirimurê será um veículo acolhedor desta mão de obra, que 
precisa de oportunidades de inserção qualificada no mercado de trabalho. Organizados do 
movimento negro, e suas expressões religiosas. Com isso, TV Kirimurê pretende desenvolver 
ao longo do projeto, um processo sistemático de formação e fortalecimento de jovens 
lideranças negras da cidade de Salvador, capacitando-as, e instrumentalizado
avançados recursos tecnológicos, para que possam atuar como multiplicadores na defesa e na 
afirmação da representação negra nos meios de comunicação.  

A TV Kirimurê vem, desta forma, estabelecer um novo patamar de equilíbrio em um país 
formado por verdadeiro mosaico de raças e culturas, dando um salto de qualidade na produção 
de conteúdos ficcionais, não ficcionais e jornalísticos, superando o padrão estético eurocêntrico 
como única representação natural do ser humano e assegurando que as demandas dos 
agentes culturais ativos da comunidade negra sejam ouvidos e incorporados na programação, 
refletindo e opinando sobre a realidade social e cultural do país, gerindo uma nova TV, tendo 

modelo pioneiro, baseado na diversidade étnico

Complexo Habitacional de Cajazeiras, região periférica da cidade de Salvador que compõe a 
Administração Regional/SIGA 14, Área Integrada de Segurança Pública/AISP 19, Distrito
Sanitário das Cajazeiras e Coordenadoria Regional de Educação Cajazeiras. 
Complexo das Cajazeiras foi iniciada no ano de 1977, como uma grande saída para 

audiovisuais de baixo custo. Com três segmentos específicos de público, quais sejam: clientes 
os baianos), com os quais a TV aglutinará, em sua 

atuação, investidores que se identifiquem com o universo jovem e afro – descendente e tenham 
para com ele o olhar mercadológico necessário para potenciais empreendimentos comerciais; 

descendentes da internet das classes E1, D2, 
D1, C2, C1), com demanda reprimida de representação midiática, que aspira por ver-se, 

se e sanar sua necessidade de pertencimento, garantindo, assim, audiência 
comunitárias que envolvam jovens que 

já desenvolvem ou tem o interesse em desenvolver produtos audiovisuais que divulguem seus  
(eventos, ações sociais, entrevistas, etc), mas que encontram limites financeiros e estruturais 
para tanto, mantendo, dessa forma o interesse de pequenos empreendedores destas 

estima diante da TV Kirimurê, é 
produção terá, desde a sua criação, até a veiculação, a presença 

atores, atrizes, jornalistas, publicitários, técnicos, modelos, bem 
como as temáticas serão voltadas para assuntos de interesse deste público, perpassando 

versos segmentos.Por trás das câmeras, a equipe da TV será composta, em sua 
maioria, por jovens comunicadores negros e negras, tendo ainda a participação da juventude 
ligada a organizações e iniciativas que tragam o audiovisual e a convergência midiática como 

how aglutinado por suas experiências anteriores e com um aprimoramento 
contínuo na prática do ofício, a TV Kirimurê será um veículo acolhedor desta mão de obra, que 

alificada no mercado de trabalho. Organizados do 
movimento negro, e suas expressões religiosas. Com isso, TV Kirimurê pretende desenvolver 
ao longo do projeto, um processo sistemático de formação e fortalecimento de jovens 

as, e instrumentalizado-as com os mais 
avançados recursos tecnológicos, para que possam atuar como multiplicadores na defesa e na 

novo patamar de equilíbrio em um país 
formado por verdadeiro mosaico de raças e culturas, dando um salto de qualidade na produção 
de conteúdos ficcionais, não ficcionais e jornalísticos, superando o padrão estético eurocêntrico 

tural do ser humano e assegurando que as demandas dos 
agentes culturais ativos da comunidade negra sejam ouvidos e incorporados na programação, 
refletindo e opinando sobre a realidade social e cultural do país, gerindo uma nova TV, tendo 

modelo pioneiro, baseado na diversidade étnico- racial da juventude 

Complexo Habitacional de Cajazeiras, região periférica da cidade de Salvador que compõe a 
Administração Regional/SIGA 14, Área Integrada de Segurança Pública/AISP 19, Distrito 
Sanitário das Cajazeiras e Coordenadoria Regional de Educação Cajazeiras. A formação do 
Complexo das Cajazeiras foi iniciada no ano de 1977, como uma grande saída para deficit 



 

 

habitacional da cidade de Salvador, cuja população crescia rapidamente com a in
grandes pólos industriais na região metropolitana de Salvador. O complexo é composto pelos 
bairros: Fazenda Grande I, II, III e IV; Cajazeiras II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X e XI; Boca da Mata, 
Palestina e Águas Claras. 

O projeto urbanístico original previa a construção de 18.523 unidades habitacionais, suficientes 
para receber cerca de 100 mil habitantes. Infelizmente, boa parte da infra
neste Projeto (cinemas, bibliotecas públicas, postos policiais, equipamentos de esporte
supermercados, etc.), não chegou a ser implementada. Esse fato acabou por gerar alguns 
transtornos às comunidades locais em virtude do crescimento desordenado de sua população, 
comércio e serviços. 
 
Hoje, o Complexo, que ocupa uma área de 20 milh
população oficial de cerca de 200 mil habitantes, o que o torna o maior conjunto Habitacional 
da América Latina. No entanto, estima
450 mil e que boa parte dessa populaçã
do entorno (sobretudo encostas e vales).
 

 
Após uma longa história de pressão comunitária, parte dessas habitações está regularizada ou 
em processo de regularização. Embora este já seja um avanço, 
população passe a fazer parte das estatísticas locais que servem de base para o planejamento 
do serviço e políticas públicas, haja vista que estes serviços foram criados levando em 
consideração apenas a população estimada no pro
 
Atualmente, Cajazeiras é um polo de atração urbana e tem forte capital social. Por outro lado, 
apresenta altos índices de desemprego, de subemprego, ausência de identidade sociocultural, 
ocupação desordenada do solo e grandes bolsões de po
marcada pela presença de fortes lideranças comunitárias e de uma economia local em 
crescimento.  
 
Dentro desse contexto, apontamos para a reflexão de que a programação atual das TVs 
Públicas e Comerciais – expressa, 
uma explícita negação do pluralismo social da juventude brasileira, priorizando o modelo bio

                                               
1O Macroplanejamento da Aglomeração de 
EGBA – 1998; Projeto Urbanístico Integrado Cajazeira, Governo do Estado da Bahia, 1977; Secretaria 
Municipal do Planejamento e Meio Ambiente 
Companhia de Desenvolvimento Urbana do Estado da Bahia 
Arquivo do Jornal Correio da Bahia.

habitacional da cidade de Salvador, cuja população crescia rapidamente com a in
grandes pólos industriais na região metropolitana de Salvador. O complexo é composto pelos 
bairros: Fazenda Grande I, II, III e IV; Cajazeiras II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X e XI; Boca da Mata, 

 

original previa a construção de 18.523 unidades habitacionais, suficientes 
para receber cerca de 100 mil habitantes. Infelizmente, boa parte da infra
neste Projeto (cinemas, bibliotecas públicas, postos policiais, equipamentos de esporte
supermercados, etc.), não chegou a ser implementada. Esse fato acabou por gerar alguns 
transtornos às comunidades locais em virtude do crescimento desordenado de sua população, 

Hoje, o Complexo, que ocupa uma área de 20 milhões de metros quadrados, tem uma 
população oficial de cerca de 200 mil habitantes, o que o torna o maior conjunto Habitacional 
da América Latina. No entanto, estima-se que a população real do complexo seja de cerca de 
450 mil e que boa parte dessa população resida nas grandes áreas de ocupações das regiões 
do entorno (sobretudo encostas e vales). 

“Apesar o surgimento dos barracos de madeira, taipa e alguns 
já de parede de tijolo sem reboco contrasta com a arquitetura 
dos conjuntos habitacionais, o que dá a
urbana única quando comparado com outros locais da 
cidade.“ Scheinowitz, A. S. 1 

Após uma longa história de pressão comunitária, parte dessas habitações está regularizada ou 
em processo de regularização. Embora este já seja um avanço, ainda é necessário que essa 
população passe a fazer parte das estatísticas locais que servem de base para o planejamento 
do serviço e políticas públicas, haja vista que estes serviços foram criados levando em 
consideração apenas a população estimada no projeto original.  

Atualmente, Cajazeiras é um polo de atração urbana e tem forte capital social. Por outro lado, 
apresenta altos índices de desemprego, de subemprego, ausência de identidade sociocultural, 
ocupação desordenada do solo e grandes bolsões de pobreza.  No entanto, a região é também 
marcada pela presença de fortes lideranças comunitárias e de uma economia local em 

Dentro desse contexto, apontamos para a reflexão de que a programação atual das TVs 
expressa, em seu conteúdo e, principalmente, em seus personagens, 

uma explícita negação do pluralismo social da juventude brasileira, priorizando o modelo bio
        

O Macroplanejamento da Aglomeração de Salvador; Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia, 
1998; Projeto Urbanístico Integrado Cajazeira, Governo do Estado da Bahia, 1977; Secretaria 

Municipal do Planejamento e Meio Ambiente - SEPLAM; Fundação Mário Leal Ferreira 
hia de Desenvolvimento Urbana do Estado da Bahia – CONDER; Arquivo do Jornal A Tarde; 

Arquivo do Jornal Correio da Bahia. 

habitacional da cidade de Salvador, cuja população crescia rapidamente com a instalação de 
grandes pólos industriais na região metropolitana de Salvador. O complexo é composto pelos 
bairros: Fazenda Grande I, II, III e IV; Cajazeiras II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X e XI; Boca da Mata, 

original previa a construção de 18.523 unidades habitacionais, suficientes 
para receber cerca de 100 mil habitantes. Infelizmente, boa parte da infra-estrutura prevista 
neste Projeto (cinemas, bibliotecas públicas, postos policiais, equipamentos de esporte e lazer, 
supermercados, etc.), não chegou a ser implementada. Esse fato acabou por gerar alguns 
transtornos às comunidades locais em virtude do crescimento desordenado de sua população, 

ões de metros quadrados, tem uma 
população oficial de cerca de 200 mil habitantes, o que o torna o maior conjunto Habitacional 

se que a população real do complexo seja de cerca de 
o resida nas grandes áreas de ocupações das regiões 

“Apesar o surgimento dos barracos de madeira, taipa e alguns 
já de parede de tijolo sem reboco contrasta com a arquitetura 
dos conjuntos habitacionais, o que dá ao bairro uma feição 
urbana única quando comparado com outros locais da 

Após uma longa história de pressão comunitária, parte dessas habitações está regularizada ou 
ainda é necessário que essa 

população passe a fazer parte das estatísticas locais que servem de base para o planejamento 
do serviço e políticas públicas, haja vista que estes serviços foram criados levando em 

Atualmente, Cajazeiras é um polo de atração urbana e tem forte capital social. Por outro lado, 
apresenta altos índices de desemprego, de subemprego, ausência de identidade sociocultural, 

breza.  No entanto, a região é também 
marcada pela presença de fortes lideranças comunitárias e de uma economia local em 

Dentro desse contexto, apontamos para a reflexão de que a programação atual das TVs - 
em seu conteúdo e, principalmente, em seus personagens, 

uma explícita negação do pluralismo social da juventude brasileira, priorizando o modelo bio-

Salvador; Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia, 
1998; Projeto Urbanístico Integrado Cajazeira, Governo do Estado da Bahia, 1977; Secretaria 

SEPLAM; Fundação Mário Leal Ferreira – FMLF; 
CONDER; Arquivo do Jornal A Tarde; 



 

 

estético eurocêntrico (brancos) e deixando de incorporar matrizes étnico
imprimiram, na fusão negra e indígena com a cultura européia, a originalidade do escopo racial 
brasileiro e o grande patrimônio simbólico deste país: sua diversidade étnico
Quando represnetados nos programas televisivos, os jovens residentes nas periferias vêem 
sua realidade estereotipada sobretudo a partir do jsrnlismo sessacionalistas, telenovelas e 
filmes, com seu cotidiano reduzido a situações de violência e uso de drogas.

Mais de 33% da população de Salvador vive em favelas (Censo 2010, IBGE). Segundo o 
levantamento, a capital baiana é a segunda do Brasil em percentual da população vivendo nos 
chamados aglomerados subnormais, definidos pelo instituto como “conjuntos de, no mínimo, 51 
residências carentes de serviços públicos essenciais, ocupando terreno d
e estando dispostas de forma desordenada e densa”. Entretanto, o conteúdo que represente o 
seu cotidiano a partir do seu ponto de vista não preenche 10% das temáticas dos programas 
veiculados, nem 10% do casting de apresentadores e jor

Por meio do presente projeto, a TV Kirimure visa contribuir com a redução da disparidade entre 
esta vida real e o que é representado nas TVs e reduzir suas profundas conseqüências no 
processo de auto-estima dos moradores
partir das ações do projeto, em sua programação, a TV Kirimurê apresentará conteúdos 
voltados para os segmentos de moda, entretenimento, economia, jornalismo, arte, culinária, 
cultura, humor, comportamento
servirá como canal de escoamento de produções já existentes, oriundas de iniciativas 
comunitárias, pessoais e/ou de organizações ligadas ao empoderamento da juventude negra e 
de periferia, por meio da produção audiovisual. 
 
Assim, a partir do apoio da 
da Bahia a TV Kirimurê 
abrangência física na capital (Salvador) onde serão 
versem sobre os variados aspectos supracitados, de interesse da juventude, além e ser tornar
se referência na qualificação de jovens profissionais para atuar na produção audiovisual 
baiana.  
 
Além da veiculação de conteúd
plataforma web, terá como campo de inserção, este segmento de público recém descoberto 
pelas tendências mercadológicas, a saber, a nova classe C, formada em sua maioria, por 
negros e pardos (75%), escolarizada, consciente de seus direitos e deveres sociais e humanos, 
que consome tecnologia, serviços e bens duráveis, que exige lazer, cultura, entretenimento 
específicos e que, sobretudo, exige estar representada. 
Por outro lado, também oportuniza
conceitual já existentes, mas que ainda não encontraram, nas TVs Públicas ou Comercias 
(abertas ou fechadas), nem mesmo na WEB, espaço segmentado e especializado para sua 
veiculação.  
 
Desta forma, o objetivo do presente projeto é qualificar 100 jovens (meninos e meninas entre 

estético eurocêntrico (brancos) e deixando de incorporar matrizes étnico
egra e indígena com a cultura européia, a originalidade do escopo racial 

brasileiro e o grande patrimônio simbólico deste país: sua diversidade étnico
Quando represnetados nos programas televisivos, os jovens residentes nas periferias vêem 

a realidade estereotipada sobretudo a partir do jsrnlismo sessacionalistas, telenovelas e 
filmes, com seu cotidiano reduzido a situações de violência e uso de drogas.

Mais de 33% da população de Salvador vive em favelas (Censo 2010, IBGE). Segundo o 
levantamento, a capital baiana é a segunda do Brasil em percentual da população vivendo nos 
chamados aglomerados subnormais, definidos pelo instituto como “conjuntos de, no mínimo, 51 
residências carentes de serviços públicos essenciais, ocupando terreno d
e estando dispostas de forma desordenada e densa”. Entretanto, o conteúdo que represente o 
seu cotidiano a partir do seu ponto de vista não preenche 10% das temáticas dos programas 
veiculados, nem 10% do casting de apresentadores e jornalistas à frente das programações.

Por meio do presente projeto, a TV Kirimure visa contribuir com a redução da disparidade entre 
esta vida real e o que é representado nas TVs e reduzir suas profundas conseqüências no 

estima dos moradores afrodescendentes e das periferias de Salvador.  A 
partir das ações do projeto, em sua programação, a TV Kirimurê apresentará conteúdos 
voltados para os segmentos de moda, entretenimento, economia, jornalismo, arte, culinária, 
cultura, humor, comportamento, ciência e tecnologia, esporte, dentre outros temas, bem como 
servirá como canal de escoamento de produções já existentes, oriundas de iniciativas 
comunitárias, pessoais e/ou de organizações ligadas ao empoderamento da juventude negra e 

meio da produção audiovisual.  

Assim, a partir do apoio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado 
TV Kirimurê será a porta voz de uma demanda por produção audiovisual, com 

abrangência física na capital (Salvador) onde serão criados e produzidos conteúdos que 
versem sobre os variados aspectos supracitados, de interesse da juventude, além e ser tornar
se referência na qualificação de jovens profissionais para atuar na produção audiovisual 

Além da veiculação de conteúdos no canal televisivo, TV Kirimurê, a partir da veiculação na 
plataforma web, terá como campo de inserção, este segmento de público recém descoberto 
pelas tendências mercadológicas, a saber, a nova classe C, formada em sua maioria, por 

%), escolarizada, consciente de seus direitos e deveres sociais e humanos, 
que consome tecnologia, serviços e bens duráveis, que exige lazer, cultura, entretenimento 
específicos e que, sobretudo, exige estar representada.  
Por outro lado, também oportunizará a veiculação de produções audiovisuais nesta vertente 
conceitual já existentes, mas que ainda não encontraram, nas TVs Públicas ou Comercias 
(abertas ou fechadas), nem mesmo na WEB, espaço segmentado e especializado para sua 

objetivo do presente projeto é qualificar 100 jovens (meninos e meninas entre 

estético eurocêntrico (brancos) e deixando de incorporar matrizes étnico-raciais que 
egra e indígena com a cultura européia, a originalidade do escopo racial 

brasileiro e o grande patrimônio simbólico deste país: sua diversidade étnico-sócio-racial. 
Quando represnetados nos programas televisivos, os jovens residentes nas periferias vêem 

a realidade estereotipada sobretudo a partir do jsrnlismo sessacionalistas, telenovelas e 
filmes, com seu cotidiano reduzido a situações de violência e uso de drogas. 

Mais de 33% da população de Salvador vive em favelas (Censo 2010, IBGE). Segundo o 
levantamento, a capital baiana é a segunda do Brasil em percentual da população vivendo nos 
chamados aglomerados subnormais, definidos pelo instituto como “conjuntos de, no mínimo, 51 
residências carentes de serviços públicos essenciais, ocupando terreno de propriedade alheia 
e estando dispostas de forma desordenada e densa”. Entretanto, o conteúdo que represente o 
seu cotidiano a partir do seu ponto de vista não preenche 10% das temáticas dos programas 

nalistas à frente das programações. 

Por meio do presente projeto, a TV Kirimure visa contribuir com a redução da disparidade entre 
esta vida real e o que é representado nas TVs e reduzir suas profundas conseqüências no 

afrodescendentes e das periferias de Salvador.  A 
partir das ações do projeto, em sua programação, a TV Kirimurê apresentará conteúdos 
voltados para os segmentos de moda, entretenimento, economia, jornalismo, arte, culinária, 

, ciência e tecnologia, esporte, dentre outros temas, bem como 
servirá como canal de escoamento de produções já existentes, oriundas de iniciativas 
comunitárias, pessoais e/ou de organizações ligadas ao empoderamento da juventude negra e 

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado 
será a porta voz de uma demanda por produção audiovisual, com 

criados e produzidos conteúdos que 
versem sobre os variados aspectos supracitados, de interesse da juventude, além e ser tornar-
se referência na qualificação de jovens profissionais para atuar na produção audiovisual 

os no canal televisivo, TV Kirimurê, a partir da veiculação na 
plataforma web, terá como campo de inserção, este segmento de público recém descoberto 
pelas tendências mercadológicas, a saber, a nova classe C, formada em sua maioria, por 

%), escolarizada, consciente de seus direitos e deveres sociais e humanos, 
que consome tecnologia, serviços e bens duráveis, que exige lazer, cultura, entretenimento 

rá a veiculação de produções audiovisuais nesta vertente 
conceitual já existentes, mas que ainda não encontraram, nas TVs Públicas ou Comercias 
(abertas ou fechadas), nem mesmo na WEB, espaço segmentado e especializado para sua 

objetivo do presente projeto é qualificar 100 jovens (meninos e meninas entre 



 

 

18 e 31 anos) para atuar na produção audiovisual autossustentável, focada na valorização da 
autoestima e empoderamento da juventude, na visibilidade de sua realidade, bem como n
escoamento de produções audiovisuais com semelhantes propósitos em Cajazeiras, no 
Território Metropolitano de Salvador. 
 
Este objetivo se alinha com o Programa 308 
Compromisso 004 - Disseminar o Trabalho D
trabalho e das relações e condições de trabalho; Meta 001 
em ações de disseminação do Trabalho Decente e Meta 002 
estudos e pesquisas associados ao
- Apoiar técnica e financeiramente projetos que envolvam os eixos do Trabalho Decente,  na 
medida em que promove o trabalho adequadamente remunerado e sobretudo, com equidade 
para a juventude de ambiente urbanos. 

 
E. DESCRIÇÃO DASAÇÕESEDASMETAS

 
 AÇÕES 

 
As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ações 

Ação 1. Formação de equipe técnica do projeto 
Critério de Aceitação: A equipe do projeto será contratada pelo período de 
coordenação geral (12 meses), auxiliar administrativo (12 meses), articulador local (12 meses). Este último deverá ser 
prioritariamente um(a) jovem residente no território de atuação do projeto. A equipe contratada de
experiência prévia na execução de ações semelhantes às descritas no presente projeto. As consultorias contratadas 
atuaram de maneira complementar, realizando ações específicas e pontuais, como: edição, cinegrafista, roteirista e 
facilitadores dos cursos, de acordo com as suas respectivas temáticas.

 

Ação 2. Mapeamento de iniciativas na área de audiovisual nos territórios de abrangência do projeto 
Critério de Aceitação: Será realizada ao menos uma chamada no sentido de triar as iniciativas de produção audiovisual 
do projeto. Durante a triagem, serão priorizadas iniciativas coletivas ou individuais que tenham abertura para a 
ampliação do seu trabalho para uma esfera colaborativa, seja na produção do material em si, ou no diálogo tendo em 
vista a construção de pautas comuns aos territórios. Além das iniciativas em si, será formado um banco de iniciativas 
que representem a cultura do território. Dentro 
escolha e produção de conteúdos audiovisuais. O banco de material deverá conter, no primeiro semestre do projeto, no 
mínimo 40 horas de programação. Ao final do projeto, estima
que equivale a um incremento de 200%
temáticas relativas às suas respectivas realidades. 
 
No contexto deste projeto, é importante deix
possuir características mais formais, com utilização de equipamentos e técnicas profissionais, mas também, e 
sobretudo, envolverá as iniciativas de menor porte, com caráter amador, q
celulares. O maior peso para a triagem das iniciativas não estará na tecnologia dos equipamentos ou na técnica 
utilizada, mas sim na capacidade de mobilização e interlocução a partir das realidades dos territórios. 
 

Ação 3. Qualificação de 100 jovens do território de abrangência do projeto para atuarem na cadeia produtiva do 
audiovisual 

18 e 31 anos) para atuar na produção audiovisual autossustentável, focada na valorização da 
autoestima e empoderamento da juventude, na visibilidade de sua realidade, bem como n
escoamento de produções audiovisuais com semelhantes propósitos em Cajazeiras, no 
Território Metropolitano de Salvador.  

Este objetivo se alinha com o Programa 308 – Inclusão Sócio Produtiva e Mundo do Trabalho, 
Disseminar o Trabalho Decente como prevenção à precarização do 

trabalho e das relações e condições de trabalho; Meta 001 - Ampliar o número de participantes 
em ações de disseminação do Trabalho Decente e Meta 002 - Ampliar o números de projetos, 
estudos e pesquisas associados ao menos a um dos eixos do Trabalho Decente; Iniciativa 001 

Apoiar técnica e financeiramente projetos que envolvam os eixos do Trabalho Decente,  na 
medida em que promove o trabalho adequadamente remunerado e sobretudo, com equidade 

iente urbanos.  

DESCRIÇÃO DASAÇÕESEDASMETAS 

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são: 

Ação 1. Formação de equipe técnica do projeto  
Critério de Aceitação: A equipe do projeto será contratada pelo período de 12 meses, sendo  contratados serviços de 
coordenação geral (12 meses), auxiliar administrativo (12 meses), articulador local (12 meses). Este último deverá ser 
prioritariamente um(a) jovem residente no território de atuação do projeto. A equipe contratada de
experiência prévia na execução de ações semelhantes às descritas no presente projeto. As consultorias contratadas 
atuaram de maneira complementar, realizando ações específicas e pontuais, como: edição, cinegrafista, roteirista e 

s dos cursos, de acordo com as suas respectivas temáticas. 

Ação 2. Mapeamento de iniciativas na área de audiovisual nos territórios de abrangência do projeto 
Critério de Aceitação: Será realizada ao menos uma chamada no sentido de triar as iniciativas de produção audiovisual 
do projeto. Durante a triagem, serão priorizadas iniciativas coletivas ou individuais que tenham abertura para a 

para uma esfera colaborativa, seja na produção do material em si, ou no diálogo tendo em 
vista a construção de pautas comuns aos territórios. Além das iniciativas em si, será formado um banco de iniciativas 
que representem a cultura do território. Dentro do escopo do projeto, o tema do trabalho terá bastante relevância na 
escolha e produção de conteúdos audiovisuais. O banco de material deverá conter, no primeiro semestre do projeto, no 

horas de programação. Ao final do projeto, estima-se alcançar um total de 
200% na quantidade de material audiovisual produzido nos territórios, envolvendo as 

temáticas relativas às suas respectivas realidades.  

No contexto deste projeto, é importante deixar claro que as iniciativas de produção audiovisual dos territórios podem 
possuir características mais formais, com utilização de equipamentos e técnicas profissionais, mas também, e 
sobretudo, envolverá as iniciativas de menor porte, com caráter amador, que utilizem equipamentos como câmeras de 
celulares. O maior peso para a triagem das iniciativas não estará na tecnologia dos equipamentos ou na técnica 
utilizada, mas sim na capacidade de mobilização e interlocução a partir das realidades dos territórios. 

Qualificação de 100 jovens do território de abrangência do projeto para atuarem na cadeia produtiva do 

18 e 31 anos) para atuar na produção audiovisual autossustentável, focada na valorização da 
autoestima e empoderamento da juventude, na visibilidade de sua realidade, bem como no 
escoamento de produções audiovisuais com semelhantes propósitos em Cajazeiras, no 

Inclusão Sócio Produtiva e Mundo do Trabalho, 
ecente como prevenção à precarização do 

Ampliar o número de participantes 
Ampliar o números de projetos, 

menos a um dos eixos do Trabalho Decente; Iniciativa 001 
Apoiar técnica e financeiramente projetos que envolvam os eixos do Trabalho Decente,  na 

medida em que promove o trabalho adequadamente remunerado e sobretudo, com equidade 

meses, sendo  contratados serviços de 
coordenação geral (12 meses), auxiliar administrativo (12 meses), articulador local (12 meses). Este último deverá ser 
prioritariamente um(a) jovem residente no território de atuação do projeto. A equipe contratada deverá comprovar 
experiência prévia na execução de ações semelhantes às descritas no presente projeto. As consultorias contratadas 
atuaram de maneira complementar, realizando ações específicas e pontuais, como: edição, cinegrafista, roteirista e 

Ação 2. Mapeamento de iniciativas na área de audiovisual nos territórios de abrangência do projeto  
Critério de Aceitação: Será realizada ao menos uma chamada no sentido de triar as iniciativas de produção audiovisual 
do projeto. Durante a triagem, serão priorizadas iniciativas coletivas ou individuais que tenham abertura para a 

para uma esfera colaborativa, seja na produção do material em si, ou no diálogo tendo em 
vista a construção de pautas comuns aos territórios. Além das iniciativas em si, será formado um banco de iniciativas 

do escopo do projeto, o tema do trabalho terá bastante relevância na 
escolha e produção de conteúdos audiovisuais. O banco de material deverá conter, no primeiro semestre do projeto, no 

120 horas de programação, o 
na quantidade de material audiovisual produzido nos territórios, envolvendo as 

ar claro que as iniciativas de produção audiovisual dos territórios podem 
possuir características mais formais, com utilização de equipamentos e técnicas profissionais, mas também, e 

ue utilizem equipamentos como câmeras de 
celulares. O maior peso para a triagem das iniciativas não estará na tecnologia dos equipamentos ou na técnica 
utilizada, mas sim na capacidade de mobilização e interlocução a partir das realidades dos territórios.   

Qualificação de 100 jovens do território de abrangência do projeto para atuarem na cadeia produtiva do 



 

 

 

 
 INDICADORES,METASEPARÂMETROSPARAAVALIAÇÃODEDESEMPENHO

 
Os indicadores dos objetivos e das ações, que podem ser quantitativos e qualitativos, 
estãoassociados a metas mensuráveis e evidenciáveis, distribuídas no prazo de validade 
doinstrumentodaparceriaeosparâmetrosdeavaliaçãodedesempenho,porsuavez,possibilitam 
aferir ocumprimentodasmetasrelativas àsaçõeseaoobjetivodaparceria.

 
Os indicadores, metas e parâmetros
quadro abaixo:  
 

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Planejamento do 
Projeto  

Indicador Unidade

O
B

JE
T

IV
O

 D
A

 P
A

R
C

E
R

IA
 

Qualificação 
de 100 jovens 
(meninos e 
meninas entre 
18 e 31 anos) 
oriundas dos 
bairros do 
Complexo das 
Cajazeiras, 
Salvador- BA,  
para atuar na 
produção 
audiovisual. 

Indicador 
1: 
Incremento 
da 
produção 
audiovisual 
dos 
territórios 
 
 

% de 
horas 
cadastra
das no 
banco

Critério de Aceitação: Após o mapeamento e cadastro das iniciativas individuais e coletivas de produção audiovisual do 
território, os jovens que as compõem serão convidados a inscreverem
turma envolverá cerca de 25 jovens e terá a duração média de 100 horas distribuídas ao longo de 09 meses, 
totalizando 400 horas de formação p
Metropolitano de Salvador. Às 100 horas estarão distribuídas entre as técnicas de:  roteiro, direção, operação de 
câmera, cenografia. A formação terá caráter prático e deverá
Para a conclusão e avaliação final da formação, será desenvolvida ao menos uma produção cultural por bairro cujo 
roteiro, edição e filmagem sejam de autoria dos educandos. Os materiais produzidos fa
audiovisuais do projeto. 
 

Ação 4. Veiculação de material audiovisual 
Critério de Aceitação: Durante todo o projeto, os conteúdos do banco de material audiovisual serão veiculados em 
canais diferenciados de comunicação, de acordo com o perfil da programação, o material poderá ser exibido no canal 
televisivo, em TV Web ou nas redes sociais. Espera
projeto.  
 

INDICADORES,METASEPARÂMETROSPARAAVALIAÇÃODEDESEMPENHO

Os indicadores dos objetivos e das ações, que podem ser quantitativos e qualitativos, 
a metas mensuráveis e evidenciáveis, distribuídas no prazo de validade 

doinstrumentodaparceriaeosparâmetrosdeavaliaçãodedesempenho,porsuavez,possibilitam 
aferir ocumprimentodasmetasrelativas àsaçõeseaoobjetivodaparceria. 

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no 

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

 
Unidade Meio de 

Verificação 
Qtde. Meta (Ano I) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

% de 
horas 
cadastra
das no 
banco 

Banco de 
produções 
audiovisuai
s do 
projeto  

- - - - - - - - - 

Critério de Aceitação: Após o mapeamento e cadastro das iniciativas individuais e coletivas de produção audiovisual do 
território, os jovens que as compõem serão convidados a inscreverem-se nos cursos oferecidos pelo projeto. Os cada 
turma envolverá cerca de 25 jovens e terá a duração média de 100 horas distribuídas ao longo de 09 meses, 
totalizando 400 horas de formação para 100 jovens dos bairros do Complexo Habitacional das Cajazeiras, no Território 
Metropolitano de Salvador. Às 100 horas estarão distribuídas entre as técnicas de:  roteiro, direção, operação de 
câmera, cenografia. A formação terá caráter prático e deverá gerar conteúdos audiovisuais para os quatro territórios. 
Para a conclusão e avaliação final da formação, será desenvolvida ao menos uma produção cultural por bairro cujo 
roteiro, edição e filmagem sejam de autoria dos educandos. Os materiais produzidos farão parte do banco de materiais 

Ação 4. Veiculação de material audiovisual  
Critério de Aceitação: Durante todo o projeto, os conteúdos do banco de material audiovisual serão veiculados em 
canais diferenciados de comunicação, de acordo com o perfil da programação, o material poderá ser exibido no canal 

redes sociais. Espera-se veicular ao menos 120 horas de programação até o final do 

INDICADORES,METASEPARÂMETROSPARAAVALIAÇÃODEDESEMPENHO 

Os indicadores dos objetivos e das ações, que podem ser quantitativos e qualitativos, 
a metas mensuráveis e evidenciáveis, distribuídas no prazo de validade 

doinstrumentodaparceriaeosparâmetrosdeavaliaçãodedesempenho,porsuavez,possibilitam 
 

de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no 

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Parâmetr
o de 

Avaliação 
de 

Desempe
nho 

9 10 11 12  

 - - 200 50% 

Critério de Aceitação: Após o mapeamento e cadastro das iniciativas individuais e coletivas de produção audiovisual do 
se nos cursos oferecidos pelo projeto. Os cada 

turma envolverá cerca de 25 jovens e terá a duração média de 100 horas distribuídas ao longo de 09 meses, 
ara 100 jovens dos bairros do Complexo Habitacional das Cajazeiras, no Território 

Metropolitano de Salvador. Às 100 horas estarão distribuídas entre as técnicas de:  roteiro, direção, operação de 
gerar conteúdos audiovisuais para os quatro territórios. 

Para a conclusão e avaliação final da formação, será desenvolvida ao menos uma produção cultural por bairro cujo 
rão parte do banco de materiais 

Critério de Aceitação: Durante todo o projeto, os conteúdos do banco de material audiovisual serão veiculados em 
canais diferenciados de comunicação, de acordo com o perfil da programação, o material poderá ser exibido no canal 

se veicular ao menos 120 horas de programação até o final do 



 

 

A
Ç

Ã
O

 

Ação 1: 
Formação de 
equipe técnica 
do projeto 
 

Indicador 
3: Equipe 
técnica 
contratada 
durante o 
período de 
12 meses 
 
 

Mês 

Ação 2. 
Mapeamento 
de iniciativas 
na área de 
audiovisual 
nos territórios 
de 
abrangência 
do projeto  

Indicador 
4: 
Quantidad
e de 
iniciativas 
mapeadas 
 

Unid 

Indicador 
5: 
Quantidad
e de 
material 
audiovisual 
triado 

Horas

Ação 3: 
Qualificação 
de 100 jovens 
do território de 
abrangência 
do projeto 
para atuarem 
na cadeia 
produtiva do 
audiovisual   

Indicador 
6: Número 
de Jovens 
que 
concluem 
curso de 
qualificaçã
o 
 

Unid 

 Ação 4. 
Veiculação de 
material 
audiovisual 

Indicador 
7: 
quantidade 
de horas 
de 
programaç
ão 
audiovisual 
veiculada 

Horas

 
 

F. FORMADEEXECUÇÃODASAÇÕESEDECUMPRIMENTODASMETAS
 

O projeto prevê ações nos seguintes eixos:
(1) Formação equipe técnica do projeto:

A equipe será formada a partir da seleção de profissionais com expe
gestão de projetos de educação e de produção audiovisual. Serão priorizados 
profissionais jovens e residentes nas comunidades alcançadas no projeto. Para a 
contratação da equipe, será respeitada a composição mínima de 50% de mulheres 
de jovens. A equipe terá a função de realizar a 

 Instrument
os 
contábeis 

- - - - - - - - - 

 Relatório, 
ficha de 
cadastro, 
banco de 
materiais 
audiovisuai
s do 
projeto 

- - - - - 20 - - - 

Horas Relatório, 
ficha de 
cadastro, 
banco de 
materiais 
audiovisuai
s do 
projeto 

- - - - - 40 - - - 

 Listas de 
presença, 
registros 
fotográfico
s 

- - - - - - - - - 

Horas Grade de 
programaç
ão, 
relatórios 
de redes 
sociais 

- - - - - 20 - - - 

FORMADEEXECUÇÃODASAÇÕESEDECUMPRIMENTODASMETAS

projeto prevê ações nos seguintes eixos: 
Formação equipe técnica do projeto: 
A equipe será formada a partir da seleção de profissionais com expe
gestão de projetos de educação e de produção audiovisual. Serão priorizados 
profissionais jovens e residentes nas comunidades alcançadas no projeto. Para a 
contratação da equipe, será respeitada a composição mínima de 50% de mulheres 
de jovens. A equipe terá a função de realizar a construção

 - - 12 100% 

 - - - 90% 

 - - 120 90% 

 - - 100 100% 

 - - 120 90% 

FORMADEEXECUÇÃODASAÇÕESEDECUMPRIMENTODASMETAS 

A equipe será formada a partir da seleção de profissionais com experiência na produção e 
gestão de projetos de educação e de produção audiovisual. Serão priorizados 
profissionais jovens e residentes nas comunidades alcançadas no projeto. Para a 
contratação da equipe, será respeitada a composição mínima de 50% de mulheres e 30% 

construção de um Planejamento 



 

 

Estratégico com ações de comunicação a partir da necessidade do público alvo; a 
produção de conteúdos
diversidade étnico-racial brasileira; o 
transmissão de vídeos via Internet, envolvendo recursos de última geração; a 
análise de resultados,
engajamento no relacionamento
aproximação, audiência e fidelização do público. 

A equipe do projeto será contratada pelo período de 
coordenação geral (12 meses), auxiliar administrativo (12 meses), articulador local (12 
meses). Este último deverá ser prioritariamente um (a) jovem residente no território de 
atuação do projeto. 
execução de ações semelhantes às descritas no presente projeto. As consultorias 
contratadas atuaram de maneira complementar, realizando ações específicas e pontuais, 
como: edição, cinegrafista, roteirista e facilitadores dos cursos, de aco
respectivas temáticas.

 
(2) Mapeamento/ curadoria de iniciativas audiovisuais de jovens moradores de 

comunidades populares urbanas que precisem ser visibilizadas:
Este eixo parte do princípio da existência de inúmeros conteúdos já audiovisuais 
produzidos pela e para juventude baiana. Para o mapeamento, inicialmente, serão 
visitados os bancos de conteúdos da T
chamadas públicas locais
Após a chamada pública, será feita a uma bu
o mapeamento. O conteúdo mapeado passará por um processo de curadoria, quando 
será dada ênfase a conteúdos que reflitam nossa rica diversidade de expressões culturais 
dos diferentes segmentos étnico
programas voltados para a auto
envolverá não apenas a veiculação das inciativas mapeadas, como também o 
desenvolvimento de ações de co
produções. 

(3) Qualificação de jovens moradores de comunidades populares urbanas para 
atuação no setor audiovisual:
Este é um eixo estruturante do projeto e para a sua realização
de qualificação com a participação de 25 jovens
menos 50% de mulheres, conforme demanda e público alvo do projeto), oriundos de 
iniciativas sociais comunitárias
prioritariamente, já possuam iniciativas sociais que agreguem a juventude em ações 
ligadas à cultura e ao entretenimento
Ao longo de 9 meses
TV tendo em vista o desenvolvimento de habil
mercado audiovisual: roteiro, direção, operação de câmera, cenografia. Os
entrarão em campo durante o período de 
será veiculado nos programas da TV Kirimurê, formata
agregará valor às suas formações profissionais. Com a experiência, os jovens serão 
integrados, conforme demanda, à equipe da TV, como forma de praticarem o aprendizado 

ações de comunicação a partir da necessidade do público alvo; a 
conteúdos atrativos, criativos e eficientes que dialoguem com a 

racial brasileira; o desenvolvimento da tecnologia
transmissão de vídeos via Internet, envolvendo recursos de última geração; a 

resultados, que permitam o monitoramento das ações de comunicação; o 
elacionamento com o público por meio da 

aproximação, audiência e fidelização do público.  

A equipe do projeto será contratada pelo período de 12 meses, sendo 
(12 meses), auxiliar administrativo (12 meses), articulador local (12 

meses). Este último deverá ser prioritariamente um (a) jovem residente no território de 
atuação do projeto. A equipe contratada deverá comprovar exper
execução de ações semelhantes às descritas no presente projeto. As consultorias 
contratadas atuaram de maneira complementar, realizando ações específicas e pontuais, 

edição, cinegrafista, roteirista e facilitadores dos cursos, de aco
respectivas temáticas. 

Mapeamento/ curadoria de iniciativas audiovisuais de jovens moradores de 
comunidades populares urbanas que precisem ser visibilizadas:
Este eixo parte do princípio da existência de inúmeros conteúdos já audiovisuais 
produzidos pela e para juventude baiana. Para o mapeamento, inicialmente, serão 
visitados os bancos de conteúdos da TV Kirimurê. Posteriormente, serão

s locais para cadastro das iniciativas dos bairros de atuação do projeto
ada pública, será feita a uma busca ativa na Web de modo a complementar 

o mapeamento. O conteúdo mapeado passará por um processo de curadoria, quando 
será dada ênfase a conteúdos que reflitam nossa rica diversidade de expressões culturais 

s segmentos étnico-raciais, em especial o afro-descendente, valorizando 
programas voltados para a auto-estima e valorização deste contingente. Este eixo 
envolverá não apenas a veiculação das inciativas mapeadas, como também o 
desenvolvimento de ações de comunicação tendo em vista dar maior visibilidade às 

Qualificação de jovens moradores de comunidades populares urbanas para 
atuação no setor audiovisual: 
Este é um eixo estruturante do projeto e para a sua realização, serão organizado

com a participação de 25 jovens por bairro, totalizando 100 jovens 
mulheres, conforme demanda e público alvo do projeto), oriundos de 

iniciativas sociais comunitárias dos bairros de abrangência do projeto e que, 
já possuam iniciativas sociais que agreguem a juventude em ações 

ligadas à cultura e ao entretenimento em seus bairros.  
9 meses, será realizada a formaçãoteórica básica nas estruturas físicas da 

TV tendo em vista o desenvolvimento de habilidades relacionadas à cadeia produtiva do 
audiovisual: roteiro, direção, operação de câmera, cenografia. Os

durante o período de 9 meses também para produzir conteúdo que 
será veiculado nos programas da TV Kirimurê, formatando, assim, uma iniciativa que 
agregará valor às suas formações profissionais. Com a experiência, os jovens serão 
integrados, conforme demanda, à equipe da TV, como forma de praticarem o aprendizado 

ações de comunicação a partir da necessidade do público alvo; a 
atrativos, criativos e eficientes que dialoguem com a 

tecnologia para a exibição e 
transmissão de vídeos via Internet, envolvendo recursos de última geração; a gestão e 

o monitoramento das ações de comunicação; o 
 interatividade, criando 

meses, sendo contratados serviços de 
(12 meses), auxiliar administrativo (12 meses), articulador local (12 

meses). Este último deverá ser prioritariamente um (a) jovem residente no território de 
A equipe contratada deverá comprovar experiência prévia na 

execução de ações semelhantes às descritas no presente projeto. As consultorias 
contratadas atuaram de maneira complementar, realizando ações específicas e pontuais, 

edição, cinegrafista, roteirista e facilitadores dos cursos, de acordo com as suas 

Mapeamento/ curadoria de iniciativas audiovisuais de jovens moradores de 
comunidades populares urbanas que precisem ser visibilizadas: 
Este eixo parte do princípio da existência de inúmeros conteúdos já audiovisuais 
produzidos pela e para juventude baiana. Para o mapeamento, inicialmente, serão 

V Kirimurê. Posteriormente, serão abertas 
dos bairros de atuação do projeto. 

sca ativa na Web de modo a complementar 
o mapeamento. O conteúdo mapeado passará por um processo de curadoria, quando 
será dada ênfase a conteúdos que reflitam nossa rica diversidade de expressões culturais 

descendente, valorizando 
estima e valorização deste contingente. Este eixo 

envolverá não apenas a veiculação das inciativas mapeadas, como também o 
municação tendo em vista dar maior visibilidade às 

Qualificação de jovens moradores de comunidades populares urbanas para 

, serão organizados cursos 
por bairro, totalizando 100 jovens (ao 

mulheres, conforme demanda e público alvo do projeto), oriundos de 
dos bairros de abrangência do projeto e que, 

já possuam iniciativas sociais que agreguem a juventude em ações 

básica nas estruturas físicas da 
idades relacionadas à cadeia produtiva do 

audiovisual: roteiro, direção, operação de câmera, cenografia. Os jovens 
também para produzir conteúdo que 

ndo, assim, uma iniciativa que 
agregará valor às suas formações profissionais. Com a experiência, os jovens serão 
integrados, conforme demanda, à equipe da TV, como forma de praticarem o aprendizado 



 

 

e aperfeiçoarem a prática no setor.  
 

(4) Criação e veiculação de conteúdos diversificados que atendam às demandas das 
comunidades populares e à grande audiência da TV:

As oficinas de qualificação profissional terão o cunho teórico 
protagonismo dos jovens, sob a tutela dos profissionais do 
conteúdos para a veiculação na grade de programação da TV Kirimurê. Os conteúdos 
serão produzidos em suas comunidades, com personagens reais e locais, com uma 
iniciativa de empoderamento destas realidades. Assim, as oficinas serão o
destes jovens acessarem recursos tecnológicos de audiovisual, serem capacitados por 
profissionais qualificados do mercado e atuarem
audiovisuais de qualidade. Os conteúdos produzidos envolverão os segment
entretenimento, economia, jornalismo, arte, culinária, cultura, humor, comportamento, 
ciência e tecnologia, esporte, dentre outros temas. Durante os primeiros 9 meses do 
projeto, serão veiculados os conteúdos referentes ao item (2) deste tópi
meses, estes conteúdos dividirão espaço na grade de programação com os conteúdos 
oriundos do programa de qualificação profissional. 

 

PARÂMETROSPARAAVALIAÇÃODEDESEMPENHO
 
 

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Planejamento do 
Projeto  

Indicador Unidade

O
B

JE
T

IV
O

 D
A

 P
A

R
C

E
R

IA
 

Qualificação 
de 100 jovens 
(meninos e 
meninas entre 
18 e 31 anos) 
oriundas dos 
bairros do 
Complexo das 
Cajazeiras, 
Salvador- BA,  
para atuar na 
produção 
audiovisual. 

Indicador 
1: 
Incremento 
da 
produção 
audiovisual 
dos 
territórios 
 
 

% de 
horas 
cadastra
das no 
banco

A
Ç

Ã
O

 

Ação 1: 
Formação de 
equipe técnica 
do projeto 
 

Indicador 
3: Equipe 
técnica 
contratada 
durante o 
período de 
12 meses 
 
 

Mês 

e aperfeiçoarem a prática no setor.   

ão de conteúdos diversificados que atendam às demandas das 
comunidades populares e à grande audiência da TV: 

As oficinas de qualificação profissional terão o cunho teórico - 
protagonismo dos jovens, sob a tutela dos profissionais do projeto, na produção de 
conteúdos para a veiculação na grade de programação da TV Kirimurê. Os conteúdos 
serão produzidos em suas comunidades, com personagens reais e locais, com uma 
iniciativa de empoderamento destas realidades. Assim, as oficinas serão o
destes jovens acessarem recursos tecnológicos de audiovisual, serem capacitados por 

alificados do mercado e atuarem na prática com a produção de materiais 
audiovisuais de qualidade. Os conteúdos produzidos envolverão os segment
entretenimento, economia, jornalismo, arte, culinária, cultura, humor, comportamento, 
ciência e tecnologia, esporte, dentre outros temas. Durante os primeiros 9 meses do 
projeto, serão veiculados os conteúdos referentes ao item (2) deste tópi
meses, estes conteúdos dividirão espaço na grade de programação com os conteúdos 
oriundos do programa de qualificação profissional.  

PARÂMETROSPARAAVALIAÇÃODEDESEMPENHO 

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

 
Unidade Meio de 

Verificação 
Qtde. Meta (Ano I) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

% de 
horas 
cadastra
das no 
banco 

Banco de 
produções 
audiovisuai
s do 
projeto  

- - - - - - - - - 

 Instrument
os 
contábeis 

- - - - - - - - - 

ão de conteúdos diversificados que atendam às demandas das 

 prático e envolverão o 
projeto, na produção de 

conteúdos para a veiculação na grade de programação da TV Kirimurê. Os conteúdos 
serão produzidos em suas comunidades, com personagens reais e locais, com uma 
iniciativa de empoderamento destas realidades. Assim, as oficinas serão oportunidades 
destes jovens acessarem recursos tecnológicos de audiovisual, serem capacitados por 

na prática com a produção de materiais 
audiovisuais de qualidade. Os conteúdos produzidos envolverão os segmentos de moda, 
entretenimento, economia, jornalismo, arte, culinária, cultura, humor, comportamento, 
ciência e tecnologia, esporte, dentre outros temas. Durante os primeiros 9 meses do 
projeto, serão veiculados os conteúdos referentes ao item (2) deste tópico. Nos demais 9 
meses, estes conteúdos dividirão espaço na grade de programação com os conteúdos 

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Parâmetr
o de 

Avaliação 
de 

Desempe
nho 

9 10 11 12  

 - - 200 50% 

 - - 12 100% 



 

 

Ação 2. 
Mapeamento 
de iniciativas 
na área de 
audiovisual 
nos territórios 
de 
abrangência 
do projeto  

Indicador 
4: 
Quantidad
e de 
iniciativas 
mapeadas 
 

Unid 

Indicador 
5: 
Quantidad
e de 
material 
audiovisual 
triado 

Horas

Ação 3: 
Qualificação 
de 100 jovens 
do território de 
abrangência 
do projeto 
para atuarem 
na cadeia 
produtiva do 
audiovisual   

Indicador 
6: Número 
de Jovens 
que 
concluem 
curso de 
qualificaçã
o 
 

Unid 

 Ação 4. 
Veiculação de 
material 
audiovisual 

Indicador 
7: 
quantidade 
de horas 
de 
programaç
ão 
audiovisual 
veiculada 

Horas

 
 
 

G. EQUIPEDETRABALHO
 

A coordenadorta geral será
contratadas na modalidade MEI 
 

 

 
 
 
 

Remuneração 
Bruta (Mensal)

Total 
Remuneração 
Bruta Anual

(A)

FGTS
FGTS 
Multa 
Rescisória

1 Coordenador Geral 1 CLT 40H 4.000,00 48.000,00 320,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

10 0,00

11 0,00

27 0,00

TOTAL 1 4.000,00 48.000,00 320,00

Nº. Cargo
Qtde de 

trabalhadores
(Q)

Forma de 
Vínculo

Carga 
Horária 

Semanal

REMUNERAÇÃO

 Relatório, 
ficha de 
cadastro, 
banco de 
materiais 
audiovisuai
s do 
projeto 

- - - - - 20 - - - 

Horas Relatório, 
ficha de 
cadastro, 
banco de 
materiais 
audiovisuai
s do 
projeto 

- - - - - 40 - - - 

 Listas de 
presença, 
registros 
fotográfico
s 

- - - - - - - - - 

Horas Grade de 
programaç
ão, 
relatórios 
de redes 
sociais 

- - - - - 20 - - - 

EQUIPEDETRABALHO 

á contratada em modalidade CLT. As dmeansi integrantes ser
contratadas na modalidade MEI – Micro Empreendedor Individual. 

FGTS 
Multa 
Rescisória

INSS 
Patronal

PIS
13º 
Salário

Férias
1/3 
Férias

Adicional 
Noturno

Adicional 
Periculosi
dade

Adicional 
Insalubri
dade

(Outros a 
especificar)

Total 
Encargos 
Mensal

Total de 
Encargos 
Anual (B)

Benefício 1 
Vale 
Transporte

Benefício 2
Alimentação

Benefício 3 
(especificar)

166,40 1.112,00 40,00 333,33 333,33 111,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.416,18 28.994,13 230,00 650,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

166,40 1.112,00 40,00 333,33 333,33 111,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.416,18 28.994,13 230,00 650,00

EQUIPE DE TRABALHO

ENCARGOS BENEFÍCIOS E INSUMOS DE PESSOAL

 - - - 90% 

 - - 120 90% 

 - - 100 100% 

 - - 120 90% 

contratada em modalidade CLT. As dmeansi integrantes serão 

 

Benefício 3 
(especificar)

Benefício 4 
(especificar)

Total 
Benefícios 
Mensal

Total de 
Benefícios 
Anual (C)

0,00 0,00 880,00 10.560,00 87.554,13 87.554,13

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 880,00 10.560,00 87.554,13 87.554,13

Total Geral 
[(A+B+C)*Q]

BENEFÍCIOS E INSUMOS DE PESSOAL

Subtotal
(A+B+C)



 

 

H. PREVISÃODERECEITA

 

1. Receitas Mês 1

1.1 Recursos Recebidos 190.000,00

1.2 Rendimentos Financeiros 0,00

190.000,00

2. Despesas Mês 1

2.1 Despesas com Recursos Humanos

2.1.1 Remuneração da equipe

2.1.1.1 Salários 4.000,00

2.1.1.2
Benefícios (vale alimentação e vale 
transporte) 880,00

Subtotal (Remuneração da equipe) 4.880,00 4.880,00

2.1.2 Encargos Sociais

2.1.2.1 INSS 1.112,00

2.1.2.2 FGTS 320,00

2.1.2.3 FGTS Multa Rescisória 166,40

2.1.2.4 Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, 
Aviso Prévio, outros)

0,00

2.1.2.5 PIS sobre a Folha de Pagamento 40,00

2.1.2.6 1/3 sobre Férias 444,44

2.1.2.7 13 Salário 333,33

2.1.2.8 IRRF 0,00

2.1.2.9 ISSQN 0,00

2.1.2.10 Outros encargos/tributos 0,00

Subtotal (Encargos Sociais) 2.416,18 2.416,18

Subtotal (Recursos Humanos) 7.296,18 7.296,18

2.2 Custos Diretos

2.2.1 Consultorias (100 horas-aula/bairro x 3 
bairros x R$ 90,00/hora)

0,00

2.2.2 Serviços Gráficos 0,00

2.2.3 Lanche para cursos (3 encontros/mês x 9 
meses x 4 turmas x 25 alunos x R$ 5,00)

0,00

2.2.4 Seviços de PJ de edição, cinegrafista, roteito 0,00

2.2.5
Camisas para participantes (100 x R$ 
40,00) 4.000,00

2.2.6
Auxílio transporte para jovens (3 
encontros/mês x 9 meses x 4 turmas x 25 
alunos x R$8,40)

0,00

2.2.7 Coordenador adm- MEI 2.000,00

2.2.8 Articulador local - MEI 1.045,00

2.2.9 Assessoria pedagógica - PJ 0,00

Subtotal (Custos Diretos) 7.045,00 8.020,00

2.3 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

3.2.1 Refletor LED camera 3.500,00

3.2.2 Notebook (edição) 9.398,00

3.2.3 Cartão memoria  SDHC Extreme classe 10 1.840,00

3.2.4 HD Externo – 4TB (1 Tera ) 4.000,00

3.2.5 Gravador De Áudio Com Microfone De Lapela profissional19.803,00

3.2.6 Kit bateria e carregador para refletor LED 
camera

2.800,00

3.2.7 Tripé Profissional Hidráulico 2.736,00

3.2.8 Camêra (filmagem) 12.198,00

3.2.9 Microfone boom 2.295,00

3.2.10 Tablet 4.270,25

Subtotal (Aquisição de Equipamentos 
e Materiais Permanentes)

62.840,25

2.4 Custos Indiretos

2.4.1 Internet 250,00

2.4.2 Transporte 0,00

2.4.3 Aluguel 0,00

2.4.4 Telefone 290,00

2.4.5 Água 0,00

2.4.6 Luz 0,00

2.4.7 Serviços contábeis 1.000,00

2.4.8 Assessoria jurídica 0,00

2.4.9 Outros (especificar) 0,00

Subtotal (Custos Indiretos) 1.540,00 1.540,00

78.721,43 16.856,18Total Geral de Despesas 

Total Geral de Receitas 

PREVISÃODERECEITASEDEDESPESAS 

Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00

Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00

4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00

1.112,00 1.112,00 1.112,00 1.112,00 1.112,00 1.112,00 1.112,00 1.112,00 1.112,00

320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00

166,40 166,40 166,40 166,40 166,40 166,40 166,40 166,40 166,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

444,44 444,44 444,44 444,44 444,44 444,44 444,44 444,44 444,44

333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.416,18 2.416,18 2.416,18 2.416,18 2.416,18 2.416,18 2.416,18 2.416,18 2.416,18

7.296,18 7.296,18 7.296,18 7.296,18 7.296,18 7.296,18 7.296,18 7.296,18 7.296,18

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

0,00 405,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00

0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

8.020,00 8.425,62 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00

16.856,18 17.261,80 16.856,18 16.856,18 16.856,18 16.856,18 16.856,18 16.856,18 16.856,18

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS

 

Mês 10 Mês 11 Mês 12 TOTAL

0,00 0,00 0,00 300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 300.000,00

Mês 10 Mês 11 Mês 12 TOTAL

4.000,00 4.000,00 4.000,00 48.000,00

880,00 880,00 880,00 10.560,00

4.880,00 4.880,00 4.880,00 58.560,00

1.112,00 1.112,00 1.112,00 13.344,00

320,00 320,00 320,00 3.840,00

166,40 166,40 166,40 1.996,80

0,00 0,00 0,00 0,00

40,00 40,00 40,00 480,00

444,44 444,44 444,44 5.333,33

333,33 333,33 333,33 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.416,18 2.416,18 2.416,18 28.994,13

7.296,18 7.296,18 7.296,18 87.554,13

3.000,00 0,00 0,00 27.000,00

0,00 0,00 0,00 405,62

1.500,00 0,00 0,00 13.500,00

1.000,00 0,00 0,00 9.000,00

0,00 0,00 0,00 4.000,00

2.520,00 0,00 0,00 22.680,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00

1.045,00 1.045,00 1.045,00 12.540,00

0,00 0,00 0,00 18.000,00

8.020,00 0,00 0,00 131.125,62

0,00 0,00 0,00 3.500,00

0,00 0,00 0,00 9.398,00

0,00 0,00 0,00 1.840,00

0,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 19.803,00

0,00 0,00 0,00 2.800,00

0,00 0,00 0,00 2.736,00

0,00 0,00 0,00 12.198,00

0,00 0,00 0,00 2.295,00

0,00 0,00 0,00 4.270,25

0,00 0,00 0,00 62.840,25

250,00 250,00 250,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

290,00 290,00 290,00 3.480,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.540,00 1.540,00 1.540,00 18.480,00

16.856,18 8.836,18 8.836,18 300.000,00



 

 

As cotações dos bens e serviços, conforme 
17.091/2016, estão anexadas a este documento. 
 

 
I. CRONOGRAMADEDESEMBOLSO

 
 

ANO 

 

1º Semestre 

I 190.000,00 

 
 

J. BENSA SEREMADQUIRIDOS

 
 

 DescriçãodoBem 

1 Refletor LED camera

2 Notebook (edição) 

3 Cartão memoria  
SDHC Extreme 
classe 10 

4 HD Externo – 4TB (1 
Tera ) 

5 Gravador De Áudio 
Com Microfone De 
Lapela profissional 

6 Kit bateria e 
carregador para 
refletor LED camera 

7 Tripé Profissional 
Hidráulico  

8 Camêra (filmagem) 

9 Microfone boom 

As cotações dos bens e serviços, conforme art.21, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 
estão anexadas a este documento.  

CRONOGRAMADEDESEMBOLSO 

 

2º Semestre 

110.000,00 

BENSA SEREMADQUIRIDOS 

Qtde ValorUnitário ValorTotal Justificativaparaaquisição

Refletor LED camera 7  R$ 500,00   R$ 3.500,00  O item ser
execu
de produ
projeto

2  R$ 4.699,00   R$ 9.398,00  O item ser
execu
de produ
projeto

10  R$ 184,00   R$ 1.840,00  O item ser
execu
de produ
projeto

4TB (1 10  R$ 400,00   R$ 4.000,00  O item ser
execu
de produ
projeto

7  R$ 2.829,00   R$ 19.803,00  O item ser
execu
de produ
projeto

 

10  R$ 280,00   R$ 2.800,00  O item ser
execu
de produ
projeto

2  R$ 1.368,00   R$ 2.736,00  O item ser
execu
de produ
projeto

2  R$ 6.099,00   R$ 12.198,00  O item ser
execu
de produ
projeto

5  R$ 459,00   R$ 2.295,00  O item ser
execu
de produ
projeto

art.21, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 

Justificativaparaaquisição 

O item será utilizado na 
execução das ações formativas e 
de produção audiovisual do 
projeto 
O item será utilizado na 
execução das ações formativas e 
de produção audiovisual do 
projeto 
O item será utilizado na 
execução das ações formativas e 
de produção audiovisual do 
projeto 
O item será utilizado na 
execução das ações formativas e 
de produção audiovisual do 
projeto 
O item será utilizado na 
execução das ações formativas e 
de produção audiovisual do 
projeto 
O item será utilizado na 
execução das ações formativas e 
de produção audiovisual do 
projeto 
O item será utilizado na 
execução das ações formativas e 
de produção audiovisual do 
projeto 
O item será utilizado na 
execução das ações formativas e 
de produção audiovisual do 
projeto 
O item será utilizado na 
execução das ações formativas e 
de produção audiovisual do 
projeto 



 

 

10 Tablet 

 
 
 
 
 

Salvador , 06 de abril de2022.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasco Zugno Aguzzoli
Presidente 

5  R$ 854,05   R$ 4.270,25  O item ser
execu
de produ
projeto

60  62.840,25 

022. 

Vasco Zugno Aguzzoli 

O item será utilizado na 
execução das ações formativas e 
de produção audiovisual do 
projeto 











ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA 

E AQUICULTURA - SEAGRI/AL 
SUPERINTENDÊNCIA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - SUPIP 

COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS/ALAGOAS 

Rua Cincinato Pinto, 348-Centro-Maceió-AL-CEP 57020-050 
Fone (82) 3315-1391 – CNPJ.: 12.200.200/0001-77 

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura – SEAGRI, atesta, a 

pedido da interessada e para fins de prova, que a Organização Filhos do Mundo – FEME, 

inscrita no CNPJ sob nº 03.218.098/0001-46, estabelecida na Rua Engenheiro Milton Oliveira, 

nº 208, Barra, Salvador, Estado da Bahia, possui capacidade técnica e operacional, aptidão de 

desempenho e atestado de execução, desenvolvimento e gestão para implementação de 

Tecnologias Sociais de convivência com o semiárido. A referida Organização executa os 

seguintes contratos de gestão firmados com esta Secretaria:  

Programa/projeto Convênio/
contrato 

Meta Meta 
executada 

Famílias 
beneficiadas 

Projeto para a implementação 
Tecnologia Social Cisterna 
Escolar de 52 mil litros em 
escolas rurais do semiárido de 
Alagoas 

Convênio 
018/2016 – 
Contrato 
016/2017 

150 20 1450 

Projeto para a implementação 
de Tecnologia Social Cisterna 
de placas de 16 mil litros 

018/2016 – 
Contrato 
013/2017 

870 300 870 

 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços referendados acima apresentaram excelente 

desempenho operacional, tendo a instituição cumprido fielmente com suas obrigações, nada 

constando que a desabone técnica e operacionalmente, até a presente data. 

Por ser verdade, este documento segue assinado por Dennis Calheiros, Coordenador Estadual 

do Programa Água para Todos.  

 

Maceió – Al, 05 de maio de 2018 

 

____________________________________ 
Dennis Calheiros 

Coordenador Estadual do Programa Água para Todos 



 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF 

SUPERINTENDÊNCIA DE REORDENAMENTO AGRÁRIO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL – SRADT 
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA CISTERNAS - CEPC 

Avenida São Luís Rei de França Lote E 1C - Bairro Turu, CEP: 65065-470 - São Luís – MA 
E-mail: sradt.saf@saf.ma.gov.br / safcisternas@gmail.com 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

 

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF, atesta, a pedido da interessada e 

para fins de prova, que a Organização Filhos do Mundo – FEME, inscrita no CNPJ 

sob nº 03.218.098/0001 - 46, estabelecida na Rua Engenheiro Milton Oliveira, nº 208, 

Barra, Salvador, Estado da Bahia, possui capacidade técnica e operacional, aptidão de 

desempenho e atestado de execução, desenvolvimento e gestão para implementação de 

Tecnologias Sociais de convivência com o semiárido. A referida Organização executa o 

seguinte contrato de gestão firmado com esta Secretaria:  

Programa/projeto 
Convênio 

Contrato 
Meta 

Meta 

executada 

Escolas beneficiadas 

até o presente 

Escolas 

beneficiadas 

no total 

Projeto para a 

implementação de 

Tecnologia Social 

Cisterna Escolar de 52 

mil litros 

Contrato nº 

027/2017/SAF 
324 49 49 324 

 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços referendados acima se apresentam 

em consonância com o Normativo Operacional Nº 06, tendo a instituição cumprida 

fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e 

operacionalmente, até a presente data. 

Por ser verdade, este documento segue assinado por Rivadávia José Nascimento Santos 

Júnior, Coordenador Estadual do Programa Cisternas. 

 

São Luís – MA, 23 de janeiro de 2019. 

 

 

 

Rivadávia José Nascimento Santos Júnior 

Coordenador Estadual do Programa Cisternas 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
03.218.098/0001-46
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
28/10/1997 

 
NOME EMPRESARIAL 
FILHOS DO MUNDO - FEME 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
FILHOS DO MUNDO - FEME 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
60.22-5-01 - Programadoras 
60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 - Associação Privada 

 
LOGRADOURO 
R ENGENHEIRO MILTON OLIVEIRA 

NÚMERO 
208 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
40.140-100 

BAIRRO/DISTRITO 
BARRA 

MUNICÍPIO 
SALVADOR 

UF 
BA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
RREFCONTABILIDADE@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(71) 8729-7281/ (71) 3023-0785 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
15/10/2008 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/02/2022 às 16:41:00 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: FILHOS DO MUNDO - FEME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.218.098/0001-46
Certidão nº: 2182266/2022
Expedição: 20/01/2022, às 11:23:09
Validade: 18/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que FILHOS DO MUNDO - FEME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 03.218.098/0001-46, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: FILHOS DO MUNDO - FEME
CNPJ: 03.218.098/0001-46 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:57:54 do dia 20/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2022.
Código de controle da certidão: 9DAF.ADEF.1B0A.0187
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 05/04/2022 15:52

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20221595664

RAZÃO SOCIAL

FILHOS DO MUNDO - FEME

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140.031.245

CNPJ

03.218.098/0001-46

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Emitida em 05/04/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt

 Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 03.218.098/0001-46
Razão Social:FILHOS DO MUNDO FEME
Endereço: R ENGENHEIRO MILTON OLIVEIRA 208 / BARRA / SALVADOR / BA /

40140-100

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/03/2022 a 19/04/2022 
 
Certificação Número: 2022032100392881602550

Informação obtida em 05/04/2022 15:49:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC

479614/001-25
03218098/0001-46

Inscrição Municipal:

Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa

Contribuinte:

Endereço:

FILHOS DO MUNDO - FEME

Número da Certidão: 9.299.721

Fazenda  Municipal  cobrar  quaisquer  dívidas  que  vierem  a  ser  apuradas,  conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/06.

Rua Engenheiro Milton Oliveira, Nº 208  , BARRA                                                       

PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

   Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, resalvando o direito da 

CNPJ: 

Total
Cotas

Residuo

Total
Cotas
Atraso

Total
Cotas

a Vencer

Total
Cotas

DocumentoTipo de DocumentoTributoLocalizaçãoExercício Situação

SituaçãoProgramaçãoNumero do DOCTipo

Situação de Autos e Notificações

Contribuinte em situação regular no parcelamento de débitos do PPI/PAD.

Emissão autorizada às 13:26:33 horas do dia 17/11/2021
Válida até dia 16/05/2022
Código de controle da certidão: 068E71DB41585EA829AAE91638ABED8A

(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br),
através do código de controle da certidão acima
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA
SICON - Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos

Transparência Bahia / Convênios Concedidos / Certidão

Certidão da Situação de Convênios / Convenente

(Emitida nos termos do Parágrafo 1° do Art. 3º do Decreto n.° 9.266 de 14/12/2004, publicado no
D.O.E de 15/12/2004)

CNPJ consultado: 03.218.098/0001-46

Razão Social: FILHOS DO MUNDO - FEME

ADIMPLÊNCIA

0321809800014605042022153225-020867

Fica certificado que não constam, nesta data, pendências de sua responsabilidade.
Encontra-se adimplente com o Estado da Bahia.

Data de emissão:

Data de validade:

terça-feira, 5 de abril de 2022  15:32

quinta-feira, 5 de maio de 2022  23:59

Página 1 de 1 

SEFAZ - 2ª Avenida n.º 260 - CEP 41.745-003, CAB - Centro Administrativo da Bahia, Salvador | Bahia - CNPJ 13.937.073/0001-56
www.transparencia.ba.gov.br



10/03/2022 11:26 2a Via de Fatura

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA      2a VIA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO ESTADO DA BAHIA 
AV.EDGARD SANTOS, 300, 
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 
CEP 41181-900 
CNPJ 15.139.629/0001-94 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO 

neoenergiacoelba.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116

Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

DADOS DO CLIENTE  

FILHOS DO MUNDO FEME 

CNPJ: 03.218.098/0001-46     

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA 

RUA ENGENHEIRO MILTON OLIVEIRA 34 

BARRA/SALVADOR 
40140-100 SALVADOR BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010),
tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à
disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no
site neoenergiacoelba.com.br

DATA DE VENCIMENTO 

11/03/2022 

TOTAL A PAGAR (R$) 

371,43

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 
07/02/2022 

 
DATA DA APRESENTAÇÃO 

07/02/2022 
 

NÚMERO DA NOTA FISCAL 
586331496 

CONTA CONTRATO 
007034340646 

Nº DO CLIENTE 
1011242120 

Nº DA INSTALAÇÃO 
0004868324 

CLASSIFICAÇÃO 
B3  COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES 

Trifásico

RESERVADO AO FISCO 
B7AF.A2C4.5CED.C8CE.00D6.F1A0.287D.F1D4

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL
DESCRIÇÃO QUANTIDADE PREÇO VALOR (R$)

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 295,00 0,55434271 163,53

Consumo Ativo(kWh)-TE 295,00 0,31607474 93,24

Acréscimo Bandeira AMARELA   58,85

Contrib. Ilum. Pública Municipal   55,81

TOTAL DA FATURA 371,43

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS PIS COFINS
BASE DE
CÁLCULO % VALOR DO 

IMPOSTO
BASE DE
CÁLCULO % VALOR DO 

IMPOSTO
BASE DE 
CÁLCULO % VALOR DO 

IMPOSTO
315,62 27,00 85,23 230,39 0,45 1,03 230,39 2,06 4,74

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO 
kWh

FEV 22 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 295
JAN 22 ||||||||||||||||||||||||||||| 251
DEZ 21 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 289
NOV 21 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 328
OUT 21 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 342
SET 21 ||||||||||||||||||||||||| 216
AGO 21 |||||||||||||| 126
JUL 21 ||||||||||| 100
JUN 21 |||||||||||| 106
MAI 21 |||||||||||||| 123
ABR 21 ||||||||||| 100
MAR 21 |||||||||||||||||||||||| 213
FEV 21 |||||||||||||||||||||||||||||||| 273

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO 
R$ %

Geração de Energia 98,78 31,30
Transmissão 15,43 4,89
Distribuição (Coelba) 76,06 24,10
Encargos Setoriais 19,32 6,12
Tributos 91,00 28,83
Perdas de Energia 15,03 4,76
TOTAL 315,62 100

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO 
MEDIDOR

TIPO DA 
FUNÇÃO

ANTERIOR ATUAL Nº 
DIAS CONSTANTE AJUSTE CONSUMO 

kWhDATA LEITURA DATA LEITURA

000000001161477075 CAT 07/01/2022 29.150,00 07/02/2022 29.445,00 31 1,00000 0,00 295,00

          

          

          

          

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 09/03/2022

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO CONJUNTO VALOR 
APURADO

META 
MENSAL

META 
TRIM.

META 
ANUAL

dez/2021

DIC-No.de horas sem Energia GRACA 0,00 4,71 9,43 18,86
FIC-No.de vezes sem Energia 0,00 2,98 5,97 11,95
DMIC-Duração máxima de 
interrupção continua

0,00 2,60 0,00 0,00

DICRI-Duração de 
interrupção em dia crítico

Limite DICRI: 12,22

EUSD-Valor do Encargo de Uso = R$  116,40

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Escassez Hídrica de R$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021. 
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. 
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês 
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. 
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. 
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site 
www.neoenergiacoelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. 
Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiacoelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. 
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura. 

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V) LIMITE DE VARIAÇÃO(V)

MÍNIMO MÁXIMO

127 117 133

220 202 231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 

007034340646

MÊS/ANO

02/2022

TOTAL A PAGAR(R$) 

371,43

VENCIMENTO 

11/03/2022

TALÃO DE PAGAMENTO 
 

Evite dobrar, perfurar ou rasurar. 
Este canhoto será usado em leitora ótica.

  838100000035  714300300071  034340646203  012521520936   AUTENTICAÇÃO MECÂNICA























































































































































































 

 

 

 

 

www.rvcontabil.com.br 

Tel.(71)98159-9781(Claro)– Rosileide França 

E-mail: r.vcontabil@hotmail.com 

 

RV ASSESORIA CONTABIL LTDA. 
 

ORÇAMENTO 
  
À  
 
 
 
 

 

Para  
Filhos Do Mundo  
 

  

Orçamento para assessoria e consultoria Contábil para CNPJ Mei 

 

Consultoria contábil  

Valor: R$ 1.050,00   mensais durante 12 meses. 

Totalizando 12.600,00  

Esclarecimentos: 

● Envio do Das  mensalmente  

● Folha de salário caso tenha 

● E em janeiro de 2023 a declaração de imposto de renda pessoa 

jurídica. 

 

 

Validade do orçamento até 10.05.22 

ROSILEIDE COSTA FRANÇA  

CONTADORA 

CRC 029132-O 

 

 

 



COTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 
 

Refletor LED câmera 
 

 

 
 
 
 
 
 

Notebooks 
 

 
  



Cartões memoria SDHC Extreme classe 10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HDs Externo – 4TB )( 1 Tera) 

 

 
 
 
 

Gravadores de Áudio Com Microfone De Lapela profissional 
 



Kits baterias e carregador para refletor LED Câmera 
 

 

 

 
 
 

Tripés Profissional Hidráulico  
 

 
 

Câmeras (filmagem) 
 

 



Microfones boom 
 

 

 

  
 
 

Tablets 
 

 

 
 
 



 
Orçamento para Prestação de Serviço 

 
 
 
 
 
Prestação de serviços contábeis, no projeto 
Filhos do Mundo, por 12 meses no valor 
unitário R$ 1.000,00 (hum mil reais) 
 
 
 
 
Rita de Cássia P. Santiago 
E-mail: ritasantiaggo@gmail.com 
Contato:  (71) 9 8700-3208 (e  whatsapp) 
 



Currículo 

 
Edvaldina Lopes Calmon (Dina Lopes) 

Endereço: Rua Pedro Ticiano, 26- Sete de Abril – CEP: 41385-830 
                                       Telefone:  71 91302570 

e-mail: dina.llopez@hotmail.com 
 

Perfil: 

• Experiência em coordenação de equipes e projetos; 

• Experiencia em coordenação de formação na área do audiovisual para jovens;  

• Experiências para Mobilização; 
• Experiência em ministrar palestras, nas áreas de: gênero, raça, economia solidária e 

sustentabilidade, assistência técnica e extensão rural, políticas públicas para comunidades 
Quilombolas, 

 
Formação Acadêmica: Graduada   em Ciências Sociais 

 
Experiência Profissional: 
 

• Coordenação Geral do Primeiro Canal da Cidadania de Salvador /TV Kirimurê; 

• Membro do Colegiado Territorial de Salvador, 

• Coordenação de Articulação do Cesol Salvador Itaparica e Vera Cruz;(Setre) 

• Coordenação do Projeto Empreendedorismo em Foco (SEPROMI) 

• Coordenadora Centro Público de Economia Solidária / Território Itaparica e 
Semiárido II -Edital SETRE 

• Coordenadora de Políticas Pública para Comunidades Quilombolas- MDA;  

• Coordenadora do I Seminário Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 
para Comunidades Quilombolas; (MDA); 

• Mobilizadora Socia l- Programa Nacional de Documentação das trabalhadoras 
Rural e Quilombolas (PNDTR)- DFDA-BA; 

• Articuladora Social Economia Solidária Brasil Local/ SENAES- Via do Trabalho; 

• Coordenação Núcleo Gênero- Associação Cultural Nova Flor. 
 

Cursos/Oficinas: 

• Cursos Audiovisual na atualidade 

• Curso Fiscalização de Contratos de Ater- (Ministério do Desenvolvimento 
Agrário; 

• Curso Outras Palavras – Formação de Professores de Escola Comunitária para 
lmplementação da Lei 10.639/03” – (UNEB); 

• Curso Marxismo e a Questão Ambiental hoje - (Escola Nacional Florestan 
Fernandes-UNB); 

• Curso de Capacitação em Gênero e Geração e Renda- (Chesf); 

• Oficina: Intercâmbio de Experiências e Pacto das Ações do Projeto Quilombos 
das Américas: Articulações de Comunidades Afrorrurais; 

• Treinamento de Gestores Setoriais do Sistema de Concessão de Diárias e 
Passagens-SCDP (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão); 

• Formação para Identificação do Racismo Institucional – ((PCRSI/SEPROMI); 

• Oficina: Abordagem e Institucionalização da Questão Raça/Cor – 
(PCRSI/SEPROMI). 



 

Seminários/Encontros/Conferencias:  
 

• II Seminário Quilombola: Direitos Desafios e Experiências (INCRA); 

• Seminário Quilombola às Políticas Públicas de desenvolvimento Rural nos 
Territórios da Cidadania- (MDA/Terraguá); 

• Seminário: Gênero/raça e Trabalho em educação: Dimensões Identitárias Na 
Prática Pedagógica – (CEAFRO); 

• Seminário: Mulheres Negras Brasileiras na liderança Pública- (CEAFRO); 

• Seminário: Conceitos e Práticas de promoção da Igualdade Racial e de Gênero- 
(CEAFRO); 

• Seminário Mulheres Negras: promovendo Inclusão Educacional – 
(SMEC/FIEMA); 

• Seminário: Mulheres na Batalha pela Cidadania: dialogando sobre a 
mercantilização dos corpos; 

• Seminário Acadêmico Internacional Jorge Amado (CEAO/UFBA); 

• V Encontro Latino Americano e Caribenho de Economia Solidária e Comercio 
Justo (Ripess Lac e FBES – RJ); 

• VI Fórum Internacional de Desenvolvimento Territorial Estratégias de Inclusão 
sócio produtivas – (IICA ); 

• I Encontro de Bibliotecas Rurais Arca das Letras de Comunidades Tradicionais 
(Ministério do Desenvolvimento Agrário); 

• IV Encontro Nacional das Comunidades Quilombolas – (CONAQ- RJ); 

• I Jornada sobre Feminismo, Gênero e Religião (NEIM/UFBA);  

• III Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres; 

• II Conferência de Intelectuais da áfrica e da Diáspora (CIAD); 

• III Conferência Distrital de Políticas para as mulheres do Distrito Federal 
(Secretaria da Mulher – DF) 

• I Conferência Internacional de Africanidades, 1º Simpósio Internacional de 
Multirreferencialidade e Etniciadade, 4º Colóquio Internacional Saberes e 
Práticas: tecnologias e processos de difusão do conhecimento – (UFBA); 

• II Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres; 

• III Conferência Municipal de Cultura de Salvador (Fundação Gregório de Matos). 
 

 
 
 
 

                                                                  Salvador, março de 2022 
     



 

 

RITA DE CASSIA PINHEIRO SANTIAGO 

Av. Cardeal da Silva, Federação SSA/BA  

(71) 98700-3208   

ritasantiaggo@gmail.com 

 

 

Objetivo: Setor Administrativo ou Financeiro, Técnico em Arquivo, Assistente RH. Estando apta a exercer 

qualquer função que me for designada. 

 

Perfil: 

Facilidade em trabalhar em grupo, desafia as dificuldades, superando as facilidades. Apto a exercer a 

função a que me for destinada, visto que tenho experiências em atendimento a pessoas e nas áreas 

como seguem. Paralelamente a isso, viso o meu crescimento intelectual, profissional, cultural e 

pessoal dentro da empresa. 

 

Sintese de Qualificações Profissionais: 

Experiência em Compra de materiais, contrato de pessoal, admissões e demissões (também como 

preposto), contas a pagar e receber, emissão de notas fiscais, logística em transportes, com cargas, 

descargas e roteiro de entregas,  administração e coordenação de pessoas (empresa CS 

empreendimentos), elaboração de correspondências, controle de entrada e saída de mercadorias, 

contato com fornecedores e clientes, elaboração de projetos culturais. 

 

Cursos: 

Curso de Relações Humanas - Ética, Objetivo, Teoria, Problemas e Soluções, Atendimento. 

Curso Controle Financeiro - SEBRAE - controle e planejamento financeiro 

Gestão e Produção Cultural – SEBRAE – Ago/09 a Dez/09    

Comunicação Política e Política da comunicação Ceafro-Ufba –set a dez/09     

Tradutor e Interprete de LIBRAS – I módulo/ básico – março a julho/2017 70hrs. UCSAL 

Tradutor e Interprete de LIBRAS – II mod./ intermediário – agosto a dezembro/2017 80hrs, UCSAL 

Empreendedorismo para a população negra – Hotel Sheraton DEZ 2017 ( com motitoria e transcrição 

do evento) 

Introdução a interpretação em libras agosto/2018 – 180hrs PRONATEC 

Assistente ADM março/2018 80hrs FACULDADE SUL MINEIRA 

Administração em Recursos Humanos março/2018 20hrs FACULDADE SUL MINEIRA 

Informática intermediária março/2018 80hrs FACULDADE SUL MINEIRA 

Elaboração de Projetos de Cultura abril a maio/2018 20hrs. SENAC 

Empreendedorismo - SEBRAE 

Elaboração de Projetos - SEBRAE               

Cursos- Trilhas, empreendedora, empregadora, vendas e finanças- SET/21-(Rede Mulher Empreendedora)  

Desafios do Amanhã: Liderança, Empreendedorismo e Diversidade!- SET/2021 UNINASSAU 

                                     

Formação Técnico:  
Arte Dramática Tecnólogo 

Manoel Novaes coordenado pela UFBA 

 

Formação Acadêmica 

Licenciatura Letras-LIBRAS – Graduada em 2020 pela faculdade UNIASSELVI 

    



Idiomas: 

Inglês Básico  

Libras Intermediário 

 

 

Experiências Profissionais: 

 

 Instituto de Projetos e Gerenciamento - INPGE- AGO/SET 

 Prestação de Serviço: Monitoria/Tutoria/Transmissão  

 Curso on-line do Artesanato da Bahia 

 

 CS Construção e Empreendimentos 12/06/2018 a 10/03/2021 

 Cargo ocupado: Apontadora, Assistente ADM, Assistência em RH 

 

 Fundação Cultural do Estado da Bahia (terceirizada) 12/2017 a 06/2018 

 Cargo ocupado: SUNCOV- Conferência de Planilhas Orçamentárias – Prestação de contas 

de projetos 

 

 Expresso Alerta Ltda. Nestlé e Chocolates Garoto 01/02/2012 a 31/05/2017 

 Cargo ocupado: Auxiliar ADM 

 

  Parole Comercio de Livros Ltda. 01/09/2006 a 31/01/2008 

 Cargo ocupado: Assistente Financeiro 

 

 Editora Vozes Ltda. 16/09/99 a 08/11/2002 

 Cargo ocupado: Assistente Administrativo e Financeiro 

 

 SAN AI Confecções 01/10/97 a 09/05/99 

 Cargo ocupado: Assistente Administrativo 

 

 Editora Vozes Ltda. 23/09/85 à 04/04/95 

 Cargo ocupado: Assistente Administrativo e Financeiro 

 

 

 

Gestão da área administrativa financeira, sendo responsável pelo fluxo de caixa, crédito e cobrança, 

projeção financeira, elaboração de relatórios e consolidação de custos e orçamentos, admissões, 

demissões. 

 

 

Referência: 

 

 Angela Guimarães – Fone: 71-98618-3156 

 Luciana Souza – Fone: 71-98772-0050 

 Maridalva Santos  – Fone: 71-98852-6724 

 

 

 

 



 

 
  

 

ANEXO 7 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES, CONDIÇÕES MATERIAIS E 

CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 

 
 
 

Declaro, para fins do Chamamento Público nº: 006/2021, em conformidade com o art. 33, 
caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019/2014, que a Filhos do Mundo – FEME 
dispõe de instalações, outras condições materiais e de capacidade técnica e operacional 
para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento 
das metas estabelecidas, sendo que pretende contratar ou adquirir com recursos da 
parceria outros meios complementares. 

 

 
 
 
 Salvador, 05 de abril de 2022 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
       Vasco Zugno Aguzzoli 
 Presidente  
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ANEXO 6 

 
MODELO DE CREDENCIAL DO REPRESENTANTE DA 

OSC 
 
 

Pelo presente instrumento de representação credencio a Senhora Edivaldina Lopes Calmon, 
Brasileira, solteira, Educadora, portadora do Registro de Identidade N. 0244478-90, 
expedido pela SSP/BA, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da   
Fazenda,   sob   o   N.º 075.894.128-56 residente e domiciliado na Cidade de Salvador, 
Estado da Bahia, à Rua Pedro Ticiano, 26 - Sete de abril, CEP: 41385-830, como meu  
mandatário, para representar esta Pessoa Jurídica podendo praticar todos os atos 
necessários relativos ao Chamamento Público de n.º 006/2021 

 

Declaro que a nossa Pessoa Jurídica aceita, sem ressalvas, as condições previstas no 
referido Edital. 

 
 
 
 
 
 Salvador, 05 de abril de 2022 

 

 
  
 

Vasco Zugno Aguzzoli 
Presidente 
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ANEXO 8 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS E RELAÇÃO 

DOS DIRIGENTES DA OSC 

 
 
Declaro para fins do Chamamento Público nº:006/2021, que a Organização Filhos do Mundo - 
Feme e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei 
nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade: 

 
a) está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no 

território nacional [optar por texto conforme nacionalidade da OSC]; 

 
b) não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

 
c) não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 

órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual 
será celebrado o termo de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos 
cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau. 

 
[Obs: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam 
constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e 
justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria 
simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 
13.019/2014).] 

 
d) não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 

observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da 
Lei nº 13.019/2014; 

 
e) não se encontra submetida aos efeitos das sanções: 

 
 suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração pública; 
 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 
 suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento 
de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da 
administração pública sancionadora e; 
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 declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo. 

 
f) não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 08 (oito) anos; 

 
g) não tem entre seus dirigentes pessoa: 

 
 cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas 
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos; 
 julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou 
 considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429/1992. 

 
E para atendimento do inciso VI, art. 34, da Lei nº. 13.019/2014, apresentamos a relação 
atualizada dos dirigentes da OSC: 

 
RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA OSC 

Nome do 
Dirigente 

 
Cargo 

 
RG 

Órgão 
Expedid 

or 

 
Endereço 

 
Telefone 

Vasco 
ZugnoAguzzoli 

Presidente 1450880-06 SSP-BA 
Rua Pedro Ticiano, 26 - Sete de abril. 
Salvador - Bahia. CEP: 41385-830 

(71) 99961-9225 

Edvaldina Lopes 
Calmon 

Vice- 
Presidente 

0244 478-90 SSP-BA 
Rua Pedro Ticiano, 26 - Sete de abril. 
Salvador - Bahia. CEP: 41385-830 

(71) 99130-2570 

José Edson 
Nascimento  dos 
Santos 

Diretor 
Administrativo 

 
7599451-87 

 
SSP-BA 

Rua Astozildo Sepúlveda, n° 256 Edf. 
Irecê,Apt° 401,Iapi, Salvador – Bahia. 
CEP: 40340-765 

 
(71) 99334-5599 

Hernandes 
Chaves Neri 

Diretor 
Financeiro 

 
0272 516-06 

 
SSP-BA 

Rua das Palmeiras, 79 d F. Engenho 
Velho da Federação. Sal ador – 
Bahia. CEP: 40.220-880 

 
(71) 99364-7980 

Jaciára Ribeiro 
dos Santos 

Diretor de 
Projetos 

 
2469859-84 

 
SSP-BA 

1ª Travessa Luiz Viana Filho, nº 17. 
Nova Brasília, Itapuã, Sal ador – 
Bahia. CEP: 41.611-515 

 
(71) 98804-4528 

 
 
 
                                                                                                           Salvador, 05 de abril de 2022 

 
 

             Vasco Zugno Aguzzoli 
                              Presidente 
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SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

 

RESUMOS DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO – EDITAL NOVEMBRO  NEGRO 2017 
 
Publicados no Diário Oficial do Estado de 07 de Nov embro de 2017, Pág. 18/19, Cad. 
Poder Executivo  
 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2017 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  O Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoção da 
Igualdade Racial – SEPROMI. OSC: ASSOCIAÇÃO COMUNIT ARIA IDEIAS E AÇÕES DOS 
NATIVOS DE RIO DE CONTAS . OBJETO : Apoio Financeiro ao Projeto: “Trilhando Saberes”.  
VIGÊNCIA: 10/11/2017 a 06/02/2018. VALOR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : R$ 29.970,00 
(vinte e nove mil novecentos e setenta reais). PROJETO / ATIVIDADE : 422.214.5713 – 
UNIDADE GESTORA : 0001 FONTE: 0.128.000000 – NATUREZA DA DESPESA : 3.3.50.41 - 
DATA DA ASSINATURA : 31.10.2017. 
 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2017 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  O Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoção da 
Igualdade Racial – SEPROMI. OSC: ASSOCIAÇÃO CULTURA L DE PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO BANTU - ACBANTU . OBJETO : Apoio Financeiro ao Projeto: “Oficina Dandara 
Kôdya Mbote”.  VIGÊNCIA: 23/11/2017 a 06/01/2018. VALOR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : 
R$ 29.991,00 (vinte e nove mil novecentos e noventa e um reais) – PROJETO / ATIVIDADE : 
422.214.5713 – UNIDADE GESTORA : 0001 FONTE: 0.1128.000000 – NATUREZA DA 
DESPESA: 3.3.50.41 - DATA DA ASSINATURA : 31.10.2017. 
 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2017 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  O Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoção da 
Igualdade Racial – SEPROMI. OSC: ORGANIZAÇÃO GONGOM BIRA DE CULTURA E 
CIDADANIA.  OBJETO : Apoio Financeiro ao Projeto: “Música e Dança: O Jeito Jovem de 
Fazer Política”.  VIGÊNCIA: 15/11/2017 a 15/02/2018. VALOR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : 
R$ 29.950,00 (vinte e nove mil novecentos e cinqüenta reais) – PROJETO / ATIVIDADE : 
422.214.5713 – UNIDADE GESTORA : 0001 FONTE: 0.128.000000 – NATUREZA DA 
DESPESA: 3.3.50.41 - DATA DA ASSINATURA : 31.10.2017. 
 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2017 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  O Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoçã o da 
Igualdade Racial – SEPROMI . OSC: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BENEFICENTE 
REVOLUTION REGGAE . OBJETO : Apoio Financeiro ao Projeto: “Resistência Negra do 
Sisal: Memória - Luta e Resistência” – VIGÊNCIA: 20/11/2017 a 26/11/2017. VALOR 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – PROJETO / ATIVIDADE : 
422.214.5713 – UNIDADE GESTORA : 0001 FONTE: 0.128.000000 – NATUREZA DA 
DESPESA: 3.3.50.41 - DATA DA ASSINATURA : 31.10.2017. 
 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2017 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  O Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoçã o da 
Igualdade Racial – SEPROMI. OSC: ASSOCIAÇÃO DOS PRO DUTORES 
REMANESCENTES DE QUILOMBO DE QUEIMADA NOVA.  OBJETO : Apoio Financeiro ao 
Projeto: “Arte Quilombola: Mulheres em Ação”.  VIGÊNCIA: 20/11/2017 a 30/01/2018. 
VALOR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : R$ 29.973,15 (vinte e nove mil novecentos e setenta e 
três reais e quinze centavos) – PROJETO / ATIVIDADE : 422.214.5713 – UNIDADE 
GESTORA: 0001 FONTE: 0.128.000000 – NATUREZA DA DESPESA : 3.3.50.41 - DATA DA 
ASSINATURA : 31.10.2017. 
 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2017 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  O Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoção da 
Igualdade Racial – SEPROMI. OSC: ASSOCIAÇÃO DE DESE NVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO SÃO SEBASTIÃO.  OBJETO : Apoio Financeiro ao Projeto: “Pelas Bocas do 
Tomba: Formação de Jovens Comunicadores em Área de Wuilombo Urbano”.  VIGÊNCIA: 
20/11/2017 a 20/02/2018. VALOR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : R$ 40.000,00 (quarenta mil 
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reais) – PROJETO / ATIVIDADE : 422.214.5713 – UNIDADE GESTORA : 0001 FONTE: 
0.128.000000 – NATUREZA DA DESPESA : 3.3.50.41 - DATA DA ASSINATURA : 31.10.2017. 
 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2017 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  O Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoçã o da 
Igualdade Racial – SEPROMI . OSC: ASSOCIAÇÃO AGRO-PASTORIL QUILOMBOLA DA 
MANGAL E BARRO VERMELHO . OBJETO : Apoio Financeiro ao Projeto: “Quilombarte “ 
Saberes e Fazeres da Nossa Gente” – VIGÊNCIA: 17/11/2017 a 17/02/2018. VALOR 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – PROJETO / ATIVIDADE : 
422.214.5713 – UNIDADE GESTORA : 0001 FONTE: 0.128.000000 – NATUREZA DA 
DESPESA: 3.3.50.41 - DATA DA ASSINATURA : 31.10.2017. 
 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2017 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  O Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoção da 
Igualdade Racial – SEPROMI. OSC: CENTRO DE PROMOÇÃO  DA EDUCAÇÃO, DA 
CULTURA E DA CIDADANIA . OBJETO : Apoio Financeiro ao Projeto: “Semana de Afirmação 
Quilombola do Maracujá: Economia Solidária e Desenv olvimento Sustentável”.  
VIGÊNCIA: 21/11/2017 a 25/11/2017. VALOR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) – PROJETO / ATIVIDADE : 422.214.5713 – UNIDADE GESTORA : 0001 
FONTE: 0.1128.000000 – NATUREZA DA DESPESA : 3.3.50.41 - DATA DA ASSINATURA : 
31.10.2017. 
 
Publicados no Diário Oficial do Estado de 01 de Nov embro de 2017, Pág. 39/40, Cad. 
Poder Executivo  
 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2017 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  O Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoçã o da 
Igualdade Racial – SEPROMI. OSC: SOCIEDADE BENEFICE NTE SANTA BÁRBARA – 
TERREIRO BATE FOLHA.  OBJETO : Apoio Financeiro ao Projeto: “Formação e (Re)Criação 
de Laços Históricos e de Pertencimento da Mata Escu ra”.  VIGÊNCIA: 03/11/2017 a 
03/02/2018. VALOR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : R$ 29.747,20 (vinte e nove mil setecentos 
e quarenta e sete reais e vinte centavos) – PROJETO / ATIVIDADE : 422.214.5713 – 
UNIDADE GESTORA : 0001 FONTE: 0.128.000000 – NATUREZA DA DESPESA : 3.3.50.41 - 
DATA DA ASSINATURA : 31.10.2017. 
 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2017 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  O Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoção da 
Igualdade Racial – SEPROMI. OSC: ASSOCIAÇÃO SOCIO-C ULTURAL E DE CAPOEIRA 
BLOCO CARNAVALESCO AFRO MANGANGÁ.  OBJETO : Apoio Financeiro ao Projeto: 
“Mulheres Negras – da Cozinha ao Empreendimento.  VIGÊNCIA: 24/11/2017 a 14/02/2018. 
VALOR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – PROJETO / 
ATIVIDADE : 422.214.5713 – UNIDADE GESTORA : 0001 FONTE: 0.128.000000 – 
NATUREZA DA DESPESA : 3.3.50.41 - DATA DA ASSINATURA : 31.10.2017. 
 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2017 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  O Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoção da 
Igualdade Racial – SEPROMI. OSC: ASSOCIAÇÃO INTERNA CIONAL DE CAPOEIRA OS 
BAMBAS DO SOL NASCENTE DE SALVADOR . OBJETO : Apoio Financeiro ao Projeto: 
“Ginga de Negro: A Luta Pela Igualdade Continua”.  VIGÊNCIA: 18/11/2017 a 26/11/2017. 
VALOR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : R$ 28.100,00 (vinte e oito mil e cem reais). PROJETO / 
ATIVIDADE : 422.214.5713 – UNIDADE GESTORA : 0001 FONTE: 0.128.000000 – 
NATUREZA DA DESPESA : 3.3.50.41 - DATA DA ASSINATURA : 31.10.2017 
 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2017 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  O Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoção da 
Igualdade Racial – SEPROMI. OSC: ORGANIZAÇÃO NÃO GO VERNAMENTAL AÇÃO 
PELA CIDADANIA . OBJETO : Apoio Financeiro ao Projeto: “Vozes Negras e Altivas pela 



 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

 

Igualdade”.  VIGÊNCIA: 16/11/2017 a 16/02/2018. VALOR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais) – PROJETO / ATIVIDADE : 422.214.5713 – UNIDADE 
GESTORA: 0001 FONTE: 0.128.000000 – NATUREZA DA DESPESA : 3.3.50.41 - DATA DA 
ASSINATURA : 31.10.2017 
 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2017 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  O Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoção da 
Igualdade Racial – SEPROMI. OSC: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO MUNDO - FEME. OBJETO : 
Apoio Financeiro ao Projeto: “Festa de Reis”.  VIGÊNCIA: 10/11/2017 a 10/02/2018. VALOR 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – PROJETO / ATIVIDADE : 
422.214.5713 – UNIDADE GESTORA : 0001 FONTE: 0.1128.000000 – NATUREZA DA 
DESPESA: 3.3.50.41 - DATA DA ASSINATURA : 31.10.2017. 
 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  O Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoçã o da 
Igualdade Racial – SEPROMI . OSC: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RELIGIOSA SÃO 
SALVADOR – ILÊ AXÉ OXUMARÉ . OBJETO : Apoio Financeiro ao Projeto: “Costurando e 
Bordando Cidadania” – VIGÊNCIA: 20/11/2017 a 17/02/2018. VALOR ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA : R$ 39.028,60 (trinta e nove mil vinte e oito reais e sessenta centavos) – PROJETO / 
ATIVIDADE : 422.214.5713 – UNIDADE GESTORA : 0001 FONTE: 0.128.000000 – 
NATUREZA DA DESPESA : 3.3.50.41 - DATA DA ASSINATURA : 31.10.2017. 
 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  O Estado da Bahia, através da Secretaria de Promoção da 
Igualdade Racial – SEPROMI. OSC: INSTITUO PEDRA DE RAIO. OBJETO : Apoio 
Financeiro ao Projeto: “Obi: Formação de Comunicadores Populares com Produ ção de 
Material Impresso: Cartilhas ou Catálogos ou Revist as”.  VIGÊNCIA: 20/11/2017 a 
26/01/2018. VALOR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA : R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – 
PROJETO / ATIVIDADE : 422.214.5713 – UNIDADE GESTORA : 0001 FONTE: 0.1128.000000 
– NATUREZA DA DESPESA : 3.3.50.41 - DATA DA ASSINATURA : 31.10.2017. 
 
 
 































Maria Victoria Suzart Juriti 

Brasileira, Solteira, Nascido em 12/01/2003 

End: Fazenda grande 2, Cam 33 Quadra E 2° etapa, 

cajazeiras salvador-ba 

Tel.: (71)3309-6178 (71)98732-2344 
 

OBJETIVO 
 

Investir no meu conhecimento buscando sempre metas 

profissionais, para desenvolver um papel com responsabilidade 

e compartilhar com a empresa visando bons resultados futuros 

no meu crescimento. 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

● Ensino Médio (Completo)  

 

 

CURSOS 

 

● Auxiliar de farmácia 

● TEC. Enfermagem (cursando)  
 

 

 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 

• Jovem Aprendiz  
Empresa: Couto maia  

 

 

● Facilidade de aprendizado, ótimo relacionamento interpessoal 

trabalho em equipe, responsável, dinâmico, criativo e 

observador. 

 

Maria Victoria Suzart Juriti  


