
DAQUI PRA LÁ, DE LÁ PRA CÁ 



Sobre o Projeto 

 

O PROJETO DAQUI PRA LÁ, DE LÁ PRA CÁ, cadastrado no PRONAC: 172002, 

promoverá o intercâmbio cultural entre jovens da França e do Brasil através da 

circulação do espetáculo de dança “O último bicho de Pelúcia”, com o 

COLETIVO FLORES, Cia profissional de Dança do CIEMH2 Núcleo Cultural, 

resultando no Documentário DAQUI PRA LÁ, DE LÁ PRA CÁ. 



Ações do Coletivo Flores  
na França 

• Apresentações do espetáculo em 5 diferentes locais: Théâtre Jean Bart ville 
de Saint Nazaire, Conservatoire de Musique, Danse et Art Dramatique Ville de 
Châteaubriand, Musique & Danse Loire Atlantique Ville de Nantes, Carré 
D’argent Ville Pontchâteau, La Villete Ville Paris. 

•  Realizar 5 debates sobre a linguagem artística e o tema “abuso e violência 
sexual na infância”. 

•  Realizar registros em vídeo e áudio retratando a visão dos jovens franceses 
sobre a trajetória e o trabalho desenvolvido pelos jovens brasileiros e sobre o 
tema, gerando assim, a primeira parte de um documentário sobre a 
experiência com os jovens de lá. 

 



Ações do Coletivo Flores  
no Brasil 

•  Realizar por meio da “Roda de Sensibilização – 

Quem faz Arte?” a formação de plateia em 5 

escolas do município de Macaé/RJ. 

•  Apresentações do espetáculo em 5 diferentes 

localidades 

•  Realizar 5 debates sobre a linguagem artística e o 

tema “abuso e violência sexual na infância”. 

 

 

 



Ações do Coletivo Flores  
no Brasil 

• Realizar 05 exibições da primeira parte do 

Documentário, filmado durante a circulação na 

França, para os alunos das escolas de 

Macaé/RJ, proporcionando a percepção do 

olhar dos jovens de outra nacionalidade a cerca 

do mesmo trabalho 

 

 

 



• Realizar registros em vídeo e áudio retratando a visão dos jovens daqui 

sobre a trajetória e o trabalho desenvolvido pelos jovens brasileiros e a 

repercussão do resultado do intercâmbio com os jovens franceses, concluindo 

assim, o documentário DAQUI PRA LÁ, DE LÁ PRA CÁ, produto final do 

projeto. 

 

 

 

Ações do Coletivo Flores  
no Brasil 



Ações do Coletivo Flores  
no Brasil 

• Distribuir 1000 cópias em DVD do 

documentário DAQUI PRA LÁ, DE LÁ PRA CÁ, 

oferecendo todas ferramentas de comunicação 

para pessoas com deficiência como 

audiodescrição, legendagem descritiva  e janela 

de Libras 

• Disponibilizar virtualmente o documentário 

DAQUI PRA LÁ, DE LÁ PRA CÁ 



Formação Continuada 

Realizar um ciclo de 5 encontros de Formação Continuada onde 

levaremos ao corpo docente das Unidades Escolares visitadas 

anteriormente, exibições do filme abrindo mais um espaço de diálogo, 

um novo canal de reflexão. 

 
 



Público 
Todas as atividades do projeto serão oferecidas gratuitamente e para cada 
atividade do projeto a previsão de público mínimo atendido será de: 
 
Formação de plateia: 500 pessoas 
Espetáculo : 1200 pessoas 
Vídeo: mínimo de 1000 pessoas 
Formação continuada: 100 pessoas 
 
Totalizando:  2.800 pessoas 



Incentivo 
O valor do investido custeará as seguintes despesas:  
 
•  contratação de 20 profissionais (Artistas, Produtores, Diretora, Coreógrafa, 
Cinegrafista);  
•   produção e veiculação de materiais de divulgação;  
•   transporte, hospedagem e alimentação na França;  
•   locação de estrutura de som, Iluminação;  
• serviços para mediação da acessibilidade cultural para pessoas com 
deficiência. 



PROPONENTE: CIEMH2 NÚCLEO CULTURAL  

 

PROJETO DAQUI PRA LÁ, DE LÁ PRA CÁ – PRONAC No 172002  

 

CONTA DE CAPTAÇÃO  

Banco do Brasil: Nº 001  

Agência: 0051 Dígito: 5 

Conta Corrente: 92112-2 

Finalidade: doação com incentivo/Lei Rouanet 

Favorecido: MINC Pronac 172002 

CNPJ: 07.873.902/0001-81  

 

E-mail para envio dos dados pessoais para emissão do Recibo de Mecenato 

(Nome completo, CPF, RG e endereço completo), além do comprovante de 

depósito: investindociemh2@gmail.com 
 
                                                                     Valor total do patrocínio: R$ 269.427,20 

Dados para Apoio ou Patrocínio 


