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Treinadores da Alegria
COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO
APRESENTAM
Cooperativa Paulista de Teatro
Praça Dom José Gaspar, 30 - 4º Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01047-010
Endereço para Correspondência – Rua Araguari, 349 – cj 83 – Moema – 04514.040 – São Paulo
CNPJ – 51.561.819-0001-69
IE –Isenta
inscrição municipal: 8.483.332-7
Contato- Eduardo Mancini – 11.3804.8829- 9175.4141
Email – eduardo@treinadoresdaalegria.com.br

O LUXO DO LIXO
Sustentabilidade e Conscientização Ambiental
( Política Nacional de Resíduos Sólidos )

PROJETO PATROCINIO
Projeto Cultural PRONAC - 1012300

Lei Rouanet - Lei 8.313, de 23/12/1.991
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OBJETIVO
Os “Treinadores da Alegria”, vêm propor a realização de itinerância e manutenção do
espetáculo “ O LUXO DO LIXO ” em escolas da rede pública de ensino,
Comunidades, ONG`s , Associações de bairro, Associações de Recitadores/ Catadores ,
entre outras afins , perfazendo cento apresentações ( 100 ) apresentações distribuídas
pela Grande São Paulo e cidades até 200km da Capital ( Caso algum Patrocinador
tenha interesse específico por outras cidades / regiões podemos em conjunto com o
Patrocinador solicitar a Secretaria a adaptação do projeto )
O espetáculo, será oferecido gratuitamente, e é dirigido a alunos do Ensino Fundamental,
professores , educadores em geral, formadores de opinião , membros de ONG.
As apresentações ocorrerão durante o ano 2011 e inicio de 2012 , atendendo a
disponibilidade de agendamento das entidades envolvidas . Estimamos cerca de duzentas
( 200 ) espectadores por apresentação.

INVESTIMENTOS PREVISTOS / Cotas de Patrocínio
Valor total do Projeto – R$ 488.000,00 ( 100 apresentações )
Cota mínima de 25 % ( R$ 122.000,00 )
RETORNO AOS PATROCINADORES
Dedução do IR conforme previsto na lei
Inclusão de Logomarca em material gráfico e Banner
Inclusão do nome dos Patrocinadores no enredo da peça
Agradecimento ao final das apresentações
Assessoria de Imprensa incluindo nome dos Patrocinadores
Agradecimento aos Patrocinadores nas entrevistas
Apresentação gratuita para funcionários e familiares ou publico de
interesse específico do Patrocinador
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O retorno aos Patrocinadores será proporcional ao investimento /
Patrocínio direcionado ao projeto

JUSTIFICATIVA
A escassez de recursos naturais está levando empresas a refletir sobre suas
verdadeiras responsabilidades com a sociedade. A degeneração do Meio
ambiente preocupa a população, as empresas e as autoridades , que buscam
alternativas para produzir sem agredir o eco- sistema.
A educação, o alerta e a conscientização são sem dúvidas de grande utilidade
nesse processo de melhoria na nossa qualidade de vida...
E ESSE É O NOSSO TRABALHO!!!
Com a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos , as Empresas
terão que se adaptar as novas regras e dar um destino correto dos
resíduos por ela gerados, dessa forma a sensibilização e conscientização
da pessoas e principalmente da crianças será de fundamental importância

LINGUAGEM / METODOLOGIA
Teatro interativo ,a apresentação será efetuada por dois personagens
clownescos, que abordarão os assuntos de forma direta e com linguagem
adequada e humorada permitindo assim uma melhor assimilação dos assuntos
abordados. A utilização de bonecos torna a apresentação lúdica, despertando
interesse e facilitando a participação do público.
A opção pelo jogo lúdico transmite maior credibilidade e apelo emocional,
fazendo com que pessoas de diferentes idades tenham o mesmo interesse e
participação.

TREINADORES DA ALEGRIA
eduardo@treinadoresdaalegria.com.br
Eduardo Mancini 11.3804.8829 – 9175.4141 – 9291.8845
Para maiores informações sobre o grupo visite nosso site
www.treinadoresdaalegria.com.br

