
Cultura e
Gastronomia

ACERTE MOB APRESENTA:



OPORTUNIDADE

A sigla ESG ganhou espaço no mercado quando

empresas perceberam que seu valor não é medido

apenas pelo seu potencial de vendas, mas

principalmente pelo impacto positivo dela em três

áreas: no cuidado com o meio ambiente,

relacionamento com a sociedade e governança.

O projeto Cultura e Gastronomia é uma forma de

melhorar suas métricas de ESG. Atingimos essa meta

ao oportunizar empregos e desenvolver competências

para pessoas em vulnerabilidade social e a introdução

de outras culturas no Brasil. 

ODS’s relacionados:



O Cultura e Gastronomia, é um projeto realizado pela

Acerte Mob, que homenageia a partir da arte e da

culinária, as diferentes etnias que migraram para o Brasil.

 

O projeto é contemplado com 3 principais produtos, que

são o espetáculo artístico e as oficinas de gastronomia

étnica ofertados gratuitamente à população, além da

feira gastronômica. Após homenagearmos diversas

culturas e povos em edições passadas, em 2023 as

honras serão dadas a outras culturas. 

O projeto é construído com o objetivo de demonstrar as

interferências culturais de outras nações e utilizar as

diferentes expressões artísticas: músicas, figurinos,

maquiagem e cenário, são criados de forma a emocionar

a plateia enfatizando os hábitos gastronômicos.

APRESENTAÇÃO



800
Pessoas impactadas pelo curso de

gastronomia
Público total

Em 2015 foi homenageada Itália e Espanha

100

PROJETOS
ANTERIORES



1.200
Pessoas impactadas pelo curso de

gastronomia
Público total

Em 2016 foi homenageada Portugal

200

PROJETOS
ANTERIORES



4.200
Pessoas impactadas pelo curso de

gastronomia
Público total

Em 2017 foi homenageada a Ucrânia, primeiro

ano que incluímos a feira gastronômica.

250

PROJETOS
ANTERIORES



1760
atingindo cerca de 160 beneficiados indiretos

IMPACTO SOCIAL

pessoas impactadas

durante execução do projeto.



INCLUSÃO SOCIAL
perfil do público das oficinas

Nas oficinas o recorte específico se dará
pela priorização do público feminino,
população negra, imigrantes e pessoas
em vulnerabilidade social, não havendo
preferência de um específico. 



do público beneficiado

O perfil dos profissionais contratados é
diverso, sendo levado em conta apenas
a capacidade técnica do indivíduo. 

A feira gastronômica conta com os
comerciantes locais ou da comunidade
etnica.  

PÚBLICO ALVO



Em um raio de até 200km entre elas.

4 cidades da escolha do patrocinador

O PROJETO OCORRE EM:



ETAPAS DO
PROJETO

01 02

03

04 05

06

Produzir espetáculo

gastronômico.

Ofertar cursos de

gastronomia étnica.

Criar um roteiro

artístico-cultural.

Edição da revista sobre

relação do patrocinador

com a localidade.

Promover a Feira

Gastronômica.

Publicação de vídeos

e documentários.



ENQUADRAMENTO

Art. 18

PRONAC

178074

INSTRUÇÃO NORMATIVA

MINC No 4/2017

TOTAL APROVADO
R$ 1.422.145,04

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU)

19/12/2017 - sessão 1, p.77; Ministério do Turismo / Secretaria Especial da

Cultura / Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo a Cultura

CONTA CAPTAÇÃO

Banco do Brasil 01 -

Agência 2920-3 / Conta

Corrente 37.612-4

DADOS DO PROJETO



TELEFONE
(85) 9971-4340

CONTATO
João Henrique Zanoni

@acerte.mob

@acertemobb

@acertemob

E-MAIL
jh@acertemob.com.br

Informação de Contato


