Nos balaios do seu Zé
Teatro e cultura popular brasileira levando
sustentabilidade para todo o Brasil

Apresentação
Montagem e circulação de um espetáculo teatral itinerante sobre lendas brasileiras para ser realizado em : teatros, escolas, praças públicas, clubes
dentre outros locais de acordo com a realidade da cidade escolhida. Roteiro inédito ,inspirado em obras literárias, que abordará a questão ambiental
e sua importância. Estão previstas 30 apresentações em até 4 cidades diferentes , doação e sorteio de livros para incentivo á leitura.
A proposta tem o objetivo de valorizar a cultura popular brasileira, a memória e a tradição oral do nosso povo. Além disso, é uma aula de
sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, já que a grande maioria das lendas do Brasil apresenta uma moral ecológica, é nosso objetivo dar
ênfase a esta questão no texto inédito.

SINOPSE: O espetáculo Nos Balaios do Seu Zé apresenta um homem do campo, colecionador de muitas histórias e saberes. Seu Zé, sujeito
pacato e muito bem humorado, se encontra com o público para contar lendas e mistérios do povo brasileiro. Em uma viagem por seus
balaios, movido pela curiosidade e trapalhadas do jovem companheiro, seu neto Zeca, os dois terão encontros com seres do imaginário
popular e da tradição oral.

Incentivo à
leitura
Sorteio de livros para o
público e doação para as
bibliotecas das cidades

Por mais livros
O espetáculo será desenvolvido a partir da
inspiração de lendas brasileiras e obras literárias.
Além de oferecer cultura, informação e lazer, o
projeto Nos Balaios do Seu Zé pretende despertar o
desejo pela leitura, por isso, livros de lendas
brasileiras serão sorteados após as sessões e doados
para bibliotecas de escolas para que fiquem como
legado e lembrança do projeto. Um convite à leitura.

Plano de comunicação
Pesquisa

Materiais e mídias

A partir da definição das
cidades onde o projeto será
realizado, faremos um
estudo para confirmar os
veículos de maior alcance e
audiência da região. Temos
previsto em orçamento os
seguintes materiais:

Jornal
Rádio
Assessoria de imprensa
Convite Internet
Banner
Cartaz
Flyer

Parcerias institucionais
A partir da definição das cidades formaremos parceria com:

Prefeituras

Secretarias de
Educação e
Cultura

ONGs e
Instituições de
assistência social

Plano de contrapartidas
Visibilidade
 Marca do patrocinador em local de
destaque com a chancela Apresenta
em toda a mídia e material de
divulgação:
• Mídia: Jornal e Rádio
• Material gráfico: Banner, Convite
Internet, Cartaz e flyer
• Locução de abertura dos
espetáculos
• Assessoria de imprensa
• Relatório

 Vídeo de divulgação do espetáculo
 Exibição de vídeo institucional antes
de cada sessão, desde que exista
equipamento adequado no local
 Patrocínio exclusivo

Educação e
responsabilidade social

Relacionamento





Indicação de até 4 cidades onde o
projeto será realizado
Possibilidade de indicação de ONG
e Instituições da cidade para
receber ingressos para as
apresentações
Permite divulgação institucional e
de conscientização, desde que
aprovada pelo MINC







Doação (sorteio) de livros para o
público da peça no intuído de
incentivar a leitura
Democratização do acesso à arte
Geração de empregos
Divulgação institucional e de
conscientização, desde que
aprovada pelo MINC

Dados do projeto
Proponente: Elo 3 Integração Empresarial Ltda.
Projeto: Nos balaios do seu Zé
Situação:
Aprovado na Lei Rouanet (Pronac: 17 1663)
• 30 apresentações em até 4 cidades diferentes
• Valor: R$ 990.515,19

Observação: consulte cotas para as cidades de interesse.

Realização

Avenida Moaci, 525 cj. 307 | Planalto Paulista | São Paulo
tel

11 2645.7191

www.elo3.com.br
sorayagalgane@elo3.com.br

