
 
 

Proposta Simplificada 

 

1. Nome do Projeto 

Construindo Sonhos Etapa III 
 

 

2. Dados do Proponente 
Instituição Proponente: Casa Azul Felipe Augusto 

CNPJ: 33.486.911/0001-20 

Endereço completo: QN 315 conjunto F lotes ¼  Samambaia - sul 

CEP: 72.307-406 

Telefone da instituição: 3359-2095  

Nome do Dirigente: Daise Lourenço Moisés 

CPF: 843.964.317-91  

Cargo na Instituição: Presidente  

Telefone do Dirigente: 99966-0319 

  
  

3. Descrição da Proposta  
Período de Execução Total do Projeto: 9 meses a contar da data de assinatura do 
termo de colaboração. 

Local de Execução do Projeto 
(Endereço):  

QN 315 conjunto F lotes ¼  Samambaia - 
sul 

Linha de ação (conforme Capítulo II da Resolução Normativa nº 96/2021. A linha 
de ação deverá ser a mesma informada no formulário de inscrição):  
 
Erradicação do trabalho infantil, exploração sexual, proteção no trabalho e promoção 
da profissionalização e inserção de adolescentes no mercado de trabalho; 
 

Identificação do Objeto: 
 

Viabilizar recursos para a construção do centro de formação para adolescentes, 
visando sua formação e capacitação. 
 

Justificativa da proposição  
 
Criada em 25 de outubro de 1989, a cidade de Samambaia é a terceira maior região 

administrativa do DF. A região possui atualmente uma população de 254.439 

habitantes. A renda média dos moradores é de R$ 3.368,49, sendo que os 10% mais 

ricos absorvem 30,14% da renda e os 10% dos que tem menos poder aquisitivo detêm 

apenas 2,07% segundo dados da Pesquisa Distrital por amostra de Domicílio (PDAD) 

de 2015. 

             Apesar de seu elaborado projeto urbanístico a cidade apresenta notória 

disparidade econômica e social, refletida em seu cenário. A região ainda enfrenta 

problemas com a vulnerabilidade social. Samambaia junto as cidades de Ceilândia e 



 
Taguatinga detêm 65% dos crimes praticados no DF (Codeplan). Também é importante 

ressaltar que a última pesquisa lançada pelo Mapa da Violência de 2015 apontou o 

Distrito Federal como ocupante do 5° lugar nas taxas de mortalidade de crianças e 

adolescentes de 0 a 19 anos com o número de 83,3 homicídios por 100 mil 

adolescentes. Segundo a Secretaria de Políticas para Crianças, adolescentes e 

juventude do DFR (Secriança) a cidade ocupa a terceira colocação entre as que mais 

recebem denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes. Até abril, forma 

2.005. A maioria – 1.894 – foi registrada no Conselho Tutelar II de Samambaia Norte.  

                Uma pesquisa feita pela 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito 

Federal – 1ª VIJ/DF e pela Seção de Medidas Socioeducativas – SEMSE entre 120 

adolescentes que cumprem a sentença de liberdade assistida mostrou que o maior 

número de ocorrência de atos infracionais foi registrado na região administrativa de 

Taguatinga (21,9%), seguida de Samambaia (9,6%). 

                   Os atos infracionais de maior incidência foram: roubo (52,1%), porte de 

arma (15,1%) e furto (9,6%). Cerca de 65,8% dos pesquisados não possuíam registro 

de passagens infracionais anteriores àquele foco da pesquisa na 1ª Vara da Infância e 

da Juventude do DF.  

                     O motivo mais indicado, pelos jovens, para o cometimento de ato 

infracional referiu-se ao suprimento de gastos pessoais (27,4%) com vestuário, 

diversão, entre outros. Já para os responsáveis, a motivação predominante foi a 

influência de terceiros (35,6%), popularmente denominados de más companhias. 

Quanto ao uso de drogas lícitas e ilícitas, 68,5% indicou ser usuário. A droga de uso 

lícito mais frequente foi o cigarro ( 46,6%) e entre as ilícitas, a maconha, com 8,2%. 

                      A cada três jovens entre 16 e 24 anos, um ainda não encontrou a primeira 

colocação no mercado de trabalho no DF. E o quadro tem piorado nos últimos tempos. 

Enquanto em setembro o índice de desempregados nessa faixa etária era de 31,3%, 

em outubro, passou para 31,8% - variação mensal de 1,6%. Os dados que constam da 

Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) da Companhia de Planejamento do DF 

(Codeplan) revelam a dificuldade de quem tenta uma vaga, ainda sem experiência 

profissional. O desafio aumenta na medida em que diminui o grau de escolaridade.  

                       Segundo o presidente da Codeplan, Lúcio Rennó, as causas do alto 

índice de desemprego entre os jovens podem ser baixa experiência do público que 

procura trabalho, pequeno grau de escolaridade e falta de qualificação profissional. A 

pesquisa mostra que 32% das pessoas entre 16 e 24 anos de Brasilândia, Ceilândia, 

Samambaia, Paranoá, São Sebastião, santa maria e Recanto das Emas estão fora do 

mercado de trabalho. Para Rennó, alternativas para diminuir essa realidade devem ser 



 
atuação governamental que gere empregos e estimule a contratação de jovens, além 

de programas de capacitação orientados por um mapeamento de mercado de trabalho 

que poderia auxiliar no processo de capacitação. “No DF, ocorrem problemas 

relacionados a incentivo para contratação de jovens. Ainda não existe uma política 

consolidada que estimule o primeiro emprego. São necessários mecanismos para 

incentivos fiscais para quem se empregassem mais os jovens, ressalta. 

                Diante do exposto vimos a necessidade de se ter projetos que fomentem a 

oportunidade do 1º emprego, ainda mais entendendo que essa faixa etária são os mais 

excluídos e que menos possuem incentivo, principalmente o grupo de adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social, que já apresentam um grande índice de evasão 

escolar, problemas com a diversidade e exclusão digital, assim compreende-se que a 

desigualdade social interfere intimamente nas oportunidades dadas à juventude.  

              O projeto vem com a proposta de prepara-los para que se aproximem das 

oportunidades de forma mais igualitária e que possam competir no mercado de 

trabalho.  

 

Objetivos:  
 

Objetivo Geral:  
        Contribuir para o empoderamento dos adolescentes da comunidade 
Samambaia, promovendo a construção de espaço físico – Centro de Formação de 
adolescentes.  
 
  Objetivos Específicos:  
 

 Captar recursos financeiros para a construção do Centro de Formação de 
Adolescentes;  

 
 Construir parte do Centro de Formação de Adolescentes para proporcionar 

cursos e atividades de capacitação. 
 

 

  
 

4. METAS   

 
Nº DA 
META 

META RESULTADO 

 1  Realizar mobilização junto às 
pessoas física e jurídicas.  

 100 % dos recursos captados por 
meio de parcerias com empresas 
e pessoas físicas.  

 2 Captar 100 % dos recursos previsto 
sob forma de renúncia fiscal ou não 

Inauguração de uma segunda 
parte da construção. 



 
para possibilitara construir parte do 
Centro de Formação.  

  
 
 

5. METODOLOGIA   

 
  

      Para o alcance das metas pretende-se prospectar empresas que poderão 
apoiar o projeto com a doação da dedução do seu imposto de renda, bem 
como realizar reuniões para apresentação da proposta. Serão realizadas 
articulações e mobilizações para a realização das parcerias, objetivando a 
captação de um valor de R$ 963.437,04 para a construção da segunda parte 
do Centro de formação e consequentemente promover a capacitação dos 
adolescentes. O processo de construção se dará à medida que os valores 
depositados forem suficientes para a realização do projeto final e proporcionar 
o início da obra. 
         Após o processo de captação e assinatura do termo colaboração será 
contratada empresa para a realização da obra, sendo de forma de serviços de 
terceiros. 
         Mediante a inauguração dos espaços construídos, serão iniciados os 
atendimentos aos adolescentes em concordância com a compatibilidade de 
salas acessíveis, ao final de todo o processo de captação e proposta de 
construção que é de 4 pavimentos propõe-se atender 2 mil adolescentes.   
 

 



 
 
    
 

6. RECURSOS HUMANOS    

Preencher a tabela abaixo somente com as informações solicitadas. As despesas relacionadas aos profissionais (salário e possíveis 
encargos sociais) deverão constar em planilha específica (art. 18, §2º da Resolução Normativa nº 96/2021) 

Cargo Atribuições 
Nº de 

profissiona
is 

Tipo de 
contrataçã

o (CLT, 
MEI ou 
RPA) 

  
Duração da 
contratação 
(exemplo: 

horas, meses) 

Jornada 
de 

trabalho 

    
 
 

     

    

 Não se aplica 
 

     

    
 
 

     

  
 
 

    

  
 
 

    

     
 
 

 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 



 
 

7. PÚBLICO-ALVO   

Apresentar a quantidade prevista de beneficiários, bem como sua faixa etária e perfil 
socioeconômico. 

A construção do Centro de Formação, irá atender 2000 adolescentes de 14 a 
17 anos de idade, que se encontram em situação de vulnerabilidade social em 
decorrência da falta de oportunidades e acesso às políticas públicas.  
  
  

 
 

 

8. RESUMO DAS DESPESAS DO PROJETO  

Preencher com os valores totais previstos para cada despesa. O detalhamento deverá 
ser informado em planilha específica (Anexo III) 

Natureza da Despesa Valor (R$) 

Total Subvenção Social (bens de consumo, serviços e 
recursos humanos) 

 

Total Auxílio Investimento (bens permanentes e 
despesas com obras) 

R$ 963.437,04 

TOTAL DO PROJETO R$ 963.437,04 

 
 

 
 
 

Brasília, 12 de dezembro de 2021. 
            

 
 

_________________________________________________ 
Daise Lourenço Moisés 

Presidente 

Casa Azul Felipe Augusto 

 
 


