
Sabemos o trabalho que vocês como empresa vem fazendo em Brasil e Ibero-
America apoiando projetos sócio-culturais de inclusão, este é um projeto que se
conecta com suas iniciativas, já que o trabalho de inclusão e capacitação de
mulheres no mercado de trabalho é uma forma de romper a escravidão violenta
de um sistema machista, mas, ao mesmo tempo "O Silêncio tem Rosto de
Mulher" é um longa-metragem que se conecta reforçando a educação de
respeito e combate à violência contra a mulher, a partir de uma narrativa
Cinematográfica. Pelo que este projeto aqui apresentado busca o apoio de  vocês  
como empresa privada para juntos, poder continuar combatendo a violência
contra a mulher, a partir de propostas culturais com temáticas educativas que
se aproximem de uma sociedade diversa no Brasil e Ibera-América, sem deixar
de fora o rompimento das fronteiras na região. Por isso, convidamos você a
acompanhar mais informações sobre o projeto e a sua participação no mesmo é
de extrema importância.

O SILÊNCIO 
                   TEM 

                 ROSTO DE MULHER 

http://bacteriafilmes.com/oitoanos/
https://waiafilms.com/home


Projeto
O filme conta a história de Cláudia, personagem vivida pela atriz Luzia Rosa, que
vive um relacionamento abusivo com seu marido Saulo Leal, interpretado pelo
ator Sacha Bali. O relacionamento do casal passa por várias situações normais
do dia- a dia das famílias como o tema filhos, infertilidade masculina, machismo
estrutural, e todo o tipo de questionamentos a partir de suas vivências, reflexões
pessoais e inquietudes. 
A narrativa é vivida de forma genuína utilizando a experiência única de ser
mulher, o olhar feminino sobre o problema social da violência doméstica, suas
angústias, seus medos, inseguranças, falta de suporte e apoio familiar para
detectar e como lidar com o problema, gerando situações de simulação da
felicidade familiar esperada e sonhada.

Mergulhada em perguntas e desconfortos constantes, sua trajetória oferece ao
público uma verdadeira e linda viagem por temas como o amor, a grande
renúncia feminina, a figura do machismo, os supostos padrões da ética e da
moral, e claramente a violência à mulher na América Latina. 
Tudo emoldurado por uma prosa cativante e inspiradora, um mensagem de vida
de uma mulher que busca, incansavelmente, o seu lugar no mundo, mas ainda
que precisa enfrentar obstáculos íntimos e o enfrentamento a uma cultura
emocional e socialmente machista, corriqueira e comum a muitos.



Baseado na experiência de vida do autor e diretor da obra Jarsom Wayans, e através de mais de 20 entrevistas com
mulheres que sofreram agressões e tentativas de feminicídio. 

Por meio da arte audiovisual é possível mostrar a realidade social, sendo reforçada principalmente no período da a
pandemia com o aumento constante dos casos de violência contra a mulher, num contexto de machismo social, ainda no
século XXI!

O projeto tem compromisso com os princípios de responsabilidade social e educacional, através de uma obra audiovisual.
Um dos objetivos é criar uma conexão direta com o público jovens, homens e mulheres através de uma linguagem clara e
direta sobre o tema.
Socialmente pretende servir de material para ser utilizado dentro de grupos que se encontram em estado de vulnerabilidade
social.
Atingir diversos personagens que se apresentam no universo em torno do ambiente em que ocorre essa violência, em todos
os níveis, incentivando a denúncia através dos canais e setores dos órgãos de apoio à mulher.

Enquanto movimento socioeducativo, não oferece apenas ações artísticas, mas também educacionais, durante a execução e
distribuição do filme. 
Como exemplo, temos uma Exposição sobre o mesmo tema “Exposição Rosto de Mulher”, com artistas brasileiras e
internacional, que proporciona oficinas, rodas de conversa com estudantes, engajamentos e parcerias com movimentos
sociais, universidades e representantes do poder público, tornando vivo o MOVIMENTO CONTRA A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.

   TEMÁTICA

  RESPONSABILIDADE SOCIAL:

LONGA METRAGEM
O SILÊNCIO TEM ROSTO DE MULHER



Depois de anos de violência e abuso psicológico constante na relação, Cláudia Nascimento, uma mulher
negra de classe média, foge do marido após sofrer uma grave agressão física. Com a ajuda de sua amiga
Estella, seu amor pelo teatro a leva a buscar uma nova direção. Vivendo o melhor momento de sua
carreira como atriz, uma noite sofre uma tentativa de feminicídio, Saulo joga gasolina no meio do teatro.
Cláudia passa por várias cirurgias e tratamentos, sendo muito incentivada por Estella, escreve e publica
um livro no qual relata suas experiências com Saulo. No entanto, opta por fazê-lo anonimamente, com
um pseudónimo, e decide mudar-se à Ushuaia na Argentina para recomeçar.

Paralelamente, Lázaro Samamiego, homem branco espanhol, que matou, na infância, seu pai defendendo
sua mãe da violência que ele praticava contra ela, cumprindo então uma pena de 30 anos de prisão em
Madrid.
Antes de sair da prisão, uma amiga de infância, Isadora, traz-lhe um livro, que o transporta e liga
diretamente à história da sua mãe. Decidido a conhecer o autor do livro, Lázaro inicia uma investigação
que o leva a viajar a São Paulo e depois a Ushuaia (Argentina). Este encontro entre Lázaro e Cláudia se
torna um momento de virada de suas vidas, os personagens enfrentam o duelo de episódios
traumáticos, testando suas capacidades para recomeçar.

sinopse

 

 TEASER
https://vimeo.com/651047729/a7ae43fffa
https://vimeo.com/651060587
Senha : coletivopreto

https://vimeo.com/651047729/a7ae43fffa
https://vimeo.com/651060587
https://vimeo.com/651060587


Informações técnicas 

Coprodução: Brasil e Portugal

Produção Associada: Argentina e Espanha

Formato: digital

Gênero: Ficção / Drama

Captura / Formato: Full 4K - 1920 x 1080

Velocidade: 24fps

Janela: 16x9

Som (áudio): 5.1

Número de câmeras: 1

Tipo de câmera: SONY FX9

Idioma original: português (Brasil) e espanhol

Duração total: 110 minutos

Público-alvo: Adulto (16-55 ANOS)

Primeira janela: FESTIVAL, CINEMA

Segunda Janela: PLATAFORMA DE STREAMING

Terceira Janela : Tv Aberta e canais privados

Público-alvo

O longa-metragem destina-se a um

público adulto, feminino e masculino,

entre os 16 e os 52 anos, das classes B,

C e D.

16-17------- 10.0 %

18-24------- 15.0 % 

25-34------ 30.0 % 

35-44------ 25.0 % 

45-54 ------ 20.0 % 

O projeto

O SILÊNCIO  TEM 
 ROSTO DE MULHER

LUZIA ROSA  SACHA BALISERGIO MUR 

Sanuto  Produções  e  Eva  f i lemes  Co le t ivo  Pre to  Apresenta  um f i lme de  Ja r som Wayans .
Coproduc ido  com Bacter ia  f i lmes  e  INFILMS F IXER & PRODUCER Por tuga l  .

Capa  prov i sor ia  con  una  imagen de :  Los  Or igenes  de  la  Mujer  s in  Rost ro
 

http://bacteriafilmes.com/oitoanos/
https://waiafilms.com/home
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LUZI A ROSA 

I nterpr eta Cl audi a  Nasci mento

É atr i z ,  d i retor a,  composi tora,  cantor a  e  i deal i zadora do proj eto Casa Preta-SP.

Pr emi ada na categor i a  mel hor  atr i z  assi stente do 25º Prêmi o São Paul o  de

I ncenti vo ao Teatr o I nfant i l  e  Juveni l  2019 com a peça "Dois  a  Duas" .  São doi s

gr upos:  Casa Pr eta,  Sá Meni na Pr oduções Art í st icas,  Doi s  a  Duas e  Yalor i

Sergi o Mur 

I nterpr eta Lázar o Samani ego

Ator  espanhol  que vem tr abal hando em vár i os romances e  sér i es na

Espanha e  na Améri ca Lat i na,  em Netf l i x  e  Tel emundo NBC .  

B i o  l i nk  

SACHA BALI  

I nter pr eta Saul o  Leal

Bi o  l i nk
ERI QUE ARCE 

I nter pr eta ARON SAMANI EGO 

Uma  p a r t i c i pa ç ã o  e s p ec i a l  d o  ator  ESPANHOL  da  s ér ie  de suces so  da Netf l ix  ``Casa de Pape l ' '

B i o  l i nk

ELI SA LUCI NDA

I nter pr eta Nubi a

Poet i s a ,  j or na l is t a ,  es c r i t or a ,  ca ntora  e  atr iz  bras i le i ra .  A  a rt is ta  fo i  uma das venc edor as do T r oféu

Ra ç a  N egr a  201 0 e m s u a  o i t a v a  ediç ã o,  na  c a tegor ia  T eatro.  Tamb é m foi  premiada no c inema pelo

f i l m e L a  Úl t i m a  E s t a c i ó n,  d e  Ma r c io  Cur i ,  no  qua l  prota goniz a  a  per sonage m Ciss a.

Bi o  l i nk  

NATALI A OREI RO 

Interpreta VERONICA DE SAMANIEGO
 

At r i z  e  c a nt or a  ur ugu a i a ,  q ue dur a nte s ua  carreira  enc a ntou um g r ande  p úb l i co l at ino-americ ano e

r us s o,  c om gr a n de s  s uc e s s os  t a nto no c inema  qua nto em sua carr e ir a  c omo atr i z .

B i o  l i n k

Elenco

https://www.imdb.com/name/nm1305928/
https://www.imdb.com/name/nm1305928/
https://www.linkedin.com/in/sacha-bali-8227ab209/?originalSubdomain=br
https://www.imdb.com/name/nm0033550/
https://www.instagram.com/elisalucinda/
https://www.imdb.com/name/nm1305928/
https://www.imdb.com/name/nm0649638/
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DANI ELA ORNELLA

 
i nterpr eta Anaya Assi s

Atr i z  brasi l e i r a ,  j á  i nterpr etou vár i os r omances na rede Gl obo,  como em vár i os

f i l mes r ecentemente par t i c i pou em Medi da Provi sór i a  de Lazaro Ramos.

Bi o  l i nk

Paul a Moura 

I nter preta Estel l a  GUI MARÃES

Bi o l i nk  

PEDRO CAETANO.  

Interpr eta GUSTAVO ACHEVE 

Pedro f ormou-se ator  no Grupo N ós  do Morro,  o n de p erm a nec e u de  2 00 3 a  2 00 9,  Part ic i p o u e  Of ic i na

de Atores da TV Globo,  trabalhos real iza dos.  E ste f i l me- P r o duç ão  N e t f l i x  -  D i reç ã o  M i x e r  -  Mic hel

T ikhomiroff  Personagem -  Da mián Es treia  2 01 9 T eatro L e s Mis e r ab l e s Pr o dução,  O  Rei  L e ão  -  Méxic o

Produção -  Ocesa ,  O  Rei  Leão -  B ras i l ,  Nuvem de L á gr im a s  P rod u ç ã o -  Mo ve  C o n c erts  D i r e ção  

B io  Link
ANA SOFI A MARTI NS

I nter pr eta I sador a Vasquez

É u m a  b em  s u c edi da  A t r i z  e  a pr es entadora portugues a ,  prota gonis ta de  d iver sas novel as e  ser ies

eu r opé i a s .  

B i o  l i n k

Dudu de Ol i vei ra 

ator  convi dado

El e  f a z i a  pa rte do  t e a t r o  d a  C I A .  ama dor  Suburba no,  estudou o  Mé to do F át ima Tole do de  pes quisa

c i nema t og r á f ic a  e  dep o i s  e s t udou no Estúdio  Beto Si lv eira .  Na tel evi são está atual me nte f i l mando

a  n ov e l a  " Gêne s i s "  pa r a  a  R e c o r d,  v iv endo o  persona gem Abumani .  O  pe r sonag e m "He r ói "  v iveu no

c i nema  n o l on ga  " Abe s t a l h do s  2 " ,  de Ma rcos  Jorge e  Ma rcelo  Bo tta.

Bi o  l i n k  

RAFAEL QUEI ROZ

Bi o l i n k

ator  convi dado

https://www.imdb.com/name/nm0650303/?ref_=fn_al_nm_1
https://www.instagram.com/paulamoura.arte/
https://www.instagram.com/paulamoura.arte/
https://www.instagram.com/pedrocaetan.o/
https://www.instagram.com/p/CYzkyGZN8_z/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/eudududeoliveira/
https://www.imdb.com/name/nm1305928/
https://www.instagram.com/rafaelxqueiroz/
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O projeto busca o crescimento de nossos espaços narrativos, trabalhando com a. Equipe técnica de
alto nível em suas diferentes áreas.

Principalmente mulheres.
A busca de unir nossas culturas latino-americanas, cruzando fronteiras com projetos como este que
busca aumentar a educação junto com o trabalho cultural coletivo.

(X) CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ATÉ 24 ANOS PARA O PROJETO CULTURAL;
(X) CONTRATAÇÃO DE 1º TRABALHO PARA ESTUDANTES RECÉM FORMADOS, NO PROJETO
CULTURAL;
(X) CONTRATAÇÃO DE AO MENOS UMA PESSOA LGBTQIA+, NEGRA, INDÍGENA OU PCD EM
POSIÇÃO DE LIDERANÇA NA FICHA TÉCNICA; 65% do projeto será produzido por mulheres.

Ficha técnica



RIO DE JANEIRO  E SÃO
PAULO - BRASIL

Mulher de classe média em
cidades cosmopolitas e
culturalmente diversas, ruas,
espaços diversos, o turbante
nos mostra a cultura africana
e a beleza de uma mulher
negra

Espanha madrid

Traz-nos a vida de um escritor
que desde muito jovem teve que

matar o seu pai pela violência
contra a sua mãe, este país

mostra-nos como uma criança se
torna um adulto consciente com

a intenção de mudar uma
sociedade.

Ushuaia, Argentina 

A violência contra as mulheres é
algo de que necessitamos para
reeducar uma sociedade machista,
os majestosos cenários destas
cidades permitir-nos-ão mostrar
como uma mulher se recupera de
momentos difíceis na vida.

Cidades e cenários
desta história



Cronograma

Pós-produção 

Pré produção e
construção artística. 

Distribuição

Produção

12 semanas

Outubro/2022 à Janeiro/2022

Setembro/Novembro - 2023  

Janeiro/2023 à março/2023
 



25%

 
R$2.060.500,00

 

OUTRAS  FONTES DE
FINANCIAMENTO

Acordo Latino-americano de Coprodução Cinematográfica
Processo n.º: 01416.003836/2022-61  (RPCI)  Portugal.

Acordo Latino-americano de Coprodução Associada
Argentina, Espanha. 

BRDE/FSA COPRODUÇÃO INTERNACIONAL CINEMA 2022 -
Projetos Majoritários

RECEITA LIQUIDA SALAS DE CINEMA
PREVISÃO DE RECEITAS - CENÁRIOS DE RETORNO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO 

VALOR A CAPTAR

R$ 1.250.300,00

LEI DE INCENTIVO FISCAL
Lei nº 7.035/2015 – Institui o Sistema Estadual de
Cultura do Estado do Rio de Janeiro.
Lei nº 12.268, de 20 de fevereiro de 2006, referentes ao
ProAC ICMS;
LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - LEI DO
ISS MUNICIPIO DO RJ.
 Lei nº 8.685/93 Art.3º Lei do Audiovisual

PROJETO O SIILÊNCIO TEM ROSTO DE MULHER. CÓDIGO 22483

EXPECTATIVAS 2023 -2024
30 milhões de pessoas de forma nacional e internacional 

Retorno de marketing e Publicidade 
300.000 pessoas 

900.000

R$1.050.000

R$ 1.500.000

Públ i co

Recei ta  Bruta I nternaci onal

Recei ta  Bruta de L i cenci amento

 

Previ são de recei tas -  Cenár i os de retorno

R$ 3.630.000,00Recei ta  Bruta 

R$ 12,00 Preço promedi o do i ngresso 



  SALAS DE CINEMA EM TODO O TERRITÓRIO BRASILEIRO, PORTUGAL, ARGENTINA E EQUADOR
COMO O RESTO DO MUNDO.
  PLATAFORMAS DE STREAMING. 
  CANAIS MAIS SIMPLES – NACIONAIS TV ABERTA - CABO ESTRANGEIROS.
  EXPOSIÇÕES EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.
  AÉREAS 

 
 PÚBLICO ESTIMADO: 30 MILHÕES DE PESSOAS DE FORMA NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE
O ANO 2023- 2024 CONFORME O PLANO DE DISTRIBUIÇÃO.

 
 

JANELAS DE EXIBIÇÃO DO FILME:

1.

2.
3.
4.
5.

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NOS CINEMAS: FATORES MOTIVACIONAIS E TIPOLOGIA DO
CONSUMIDOR.

 
 

JUSTIFICAÇÃO DE ALCANCE PÚBLICO

O PROJETO FALA SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES UMA PROBLEMÁTICA SOCIAL. A
EDUCAÇÃO SOCIAL É NOSSA PRINCIPAL RESPONSABILIDADE, O PROJETO A PARTIR DE ACORDOS
BILATERAIS COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, UNIVERSIDADES E PREFEITURAS BUSCA POR MEIO DE
PROJETOS ALINHADOS À TEMÁTICA DO FILME.

OBJECTIVO PRINCIPAL /
INICIATIVA
PLANO DE DISTRIBUIÇÃO



PLANO DE ACÇÃO:
Brasil, Portugal, Equador, Argentina, América Latina

EVENTOS 2022 - 2023 Canais de acesso
Virtual:
1. Eventos acadêmicos
2. Plataformas virtuais
3. Cara a cara:
4. Eventos acadêmicos
5. Eventos de organizações sociais
6. Exposição de eventos de debate como "Rosto de Mulher"

75%

2023
Brasi l

2023
Argentina

2023
espanha 

2023
P ortug a l  

2023

Mexico

2023

Ecuador  

2024

Peru

2023
Colom bia

2024

Chi le

2023

Angola

2024

Sudafr ica

2023

Estados Unidos

Gráfico público de grande importância.

       
         JOVENS -                                                       UNIVERSIDADES -                               
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10% 
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0% 

Alcançando diretamente mais de 10 milhões de jovens em universidades públicas
e privadas por meio desses canais de exposição. Indiretamente, teria um alcance
de 5 milhões de pessoas com base em sua recomendação nos cinemas.
Como seriam os acordos com as universidades?
Apresentações gratuitas em auditórios e atividades extracurriculares de caráter
cultural e educacional, tanto no estado brasileiro como nos países onde as
empresas coprodutoras estão presentes

ESTRÉIAS E FESTIVAIS
1. A apresentação em salas de cinema a nível nacional e internacional, bem como festivais onde o projeto participa, por exemplo
durante 2023-2024.

2. As coproduções internacionais do projeto são alcançadas por meio da participação em laboratórios de mercado em todo o
mundo, principalmente porque o filme será gravado no Brasil, Portugal, Argentina e Espanha.
3. Assim, atingindo 30 milhões de espectadores durante os anos de 2022-2023-2024.

Nota: Estes números são baseados em uma nova realidade de público, espaços, janelas, e métodos de marketing desde a fase
inicial do projeto, as datas estabelecidas são regidas por mudanças baseadas na situação de COVID-2019 e outras variantes de
saúde pública.

10% dos ingressos  são disponibilizados gratuitamente, para patrocinadores, mulheres e jovens universitários de lugares periféricos
do Brasil e da América Latina.

2023
R epub l ica

D om inic ana



PATROCÍNIO / COPRODUTOR
ASSOCIADO

Est a pr oposta se r efer e à  par t i c i pação como empresa Copr odut or a

Associ ada se tor nam par cei r os do pr oj eto r ecebendo os benefí c i os

aqui  menci onados.

R$ 800.000,00

VALOR DE PATROCÍNIO / INVESTIMENTO

01

Patrocín io  e  Investimento d i reto 

Receberia 2% (dois porcento) dos direitos patrimoniais do filme (RLP) do projeto
referente à sua receita liquidada por um período de 1 anos a partir da estreia do filme
em salas de cinema em todo o território Brasileiro, descontando os impostos de lei.

BENEFÍCIO DE INVESTIMENTO / LICENCIAMENTO
SEGUNDA JANELA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

O que permitiria que o logotipo da marca se encontre dentro de espaço ceno Grafico
do filme, com exibição não máximo de 1 a 2 produtos do patrocinador.

MERCHANDISER

Camisetas de presente para o público
Camisolas da equipa técnica
Convites
Sorteios
Kit de convite de cortesia
Produtos das marcas patrocinadoras nas filmagens de festas, prévias, Premiações em
festivais.
Produtos de convite em palestras e eventos de cinema

KIT MARKETING E PUBLICIDADE 

Logotipo e assinatura “ PATROCINADOR  APRESENTA” MENÇÃO COMO PATROCINADOR (no titulo de
abertura) e fechamento do FILME EM UMA UNICA TELA: :
LOGOTIPO e assinatura “PATROCINADO POR ” no site e no MATERIAL EDUCATIVO e PROMOCIONAL
do filme:
MENÇÃO DO PATROCINADOR MÍDIAS IMPRESSAS e DIGITAIS, ELECTRO MIDIA EM ESPAÇOS
PUBLICOS E PRIVADOS:
ASSESSORIA de IMPRENSA e MIDIAS SOCIAIS para promoção do filme e desenvolvimento de públicos (a
cargo das empresas PRODUTORAS DO FILME):
Realização de exibições com oficinas que incluirão participação gratuita de grupos comunitários e
coletivos ligados ao combate da violência à mulher; assim como grupos universitários.
MENÇÃO dos patrocinadores e aplicação de marca em todas as ações e chamadas de envolvimento social
EXIBIÇÃO PROMOCIONAL COM DEBATE EXCLUSIVO para a empresa patrocinadora, em Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul do pais:
LANÇAMENTO do filme em salas de cinema no território Nacional e Internacional :
MENÇÃO COMO PATROCINADOR NO LANÇAMENTO EM TELA ÚNICA do fIlme nas plataformas: 

MENÇÃO DO PATROCINADOR

100 ingressos de cortesia para estreia do filme nas salas de cinema do país

INGRESSOS



PATROCÍNIO OURO

Receberia 2% (dois porcento) dos direitos patrimoniais do filme (RLP) do projeto
referente à sua receita liquidada por um período de 2 anos a partir da estreia do filme
em salas de cinema em todo o território Brasileiro, descontando os impostos de lei.

BENEFÍCIO DE INVESTIMENTO 

O que permitiria que o logotipo da marca se encontre dentro de espaço ceno Grafico
do filme, com exibição não máximo de 1 a 2 produtos do patrocinador.

MERCHANDISER

Todos os nossos patr oci nador es Our o se tor nam par cei r os do pr oj et o

r ecebendo os benefí c i os aqui  menci onados.

02

R$ 1.150.300,00

VALOR DE PATROCÍNIO / INVESTIMENTO

Lei nº 7.035/2015 – Institui o Sistema Estadual
de Cultura do Estado do Rio de Janeiro.

Lei nº 12.268, de 20 de fevereiro de 2006,
referentes ao ProAC ICMS;
Patrocínio  Direto 

Camisetas de presente para o público
Camisolas da equipa técnica
Convites
Sorteios
Kit de convite de cortesia
Produtos das marcas patrocinadoras nas filmagens de festas, prévias, Premiações em festivais.
Produtos de convite em palestras e eventos de cinema

KIT MARKETING E PUBLICIDADE 

Logotipo e assinatura “PATROCINADOR  APRESENTA” MENÇÃO COMO PATROCINADOR (no titulo de
abertura) e fechamento do FILME EM UMA UNICA TELA: :
LOGOTIPO e assinatura “PATROCINADO POR ” no site e no MATERIAL EDUCATIVO e PROMOCIONAL
do filme:
MENÇÃO DO PATROCINADOR MÍDIAS IMPRESSAS e DIGITAIS, ELECTRO MIDIA EM ESPAÇOS
PUBLICOS E PRIVADOS:
ASSESSORIA de IMPRENSA e MIDIAS SOCIAIS para promoção do filme e desenvolvimento de públicos (a
cargo das empresas PRODUTORAS DO FILME):
Realização de exibições com oficinas que incluirão participação gratuita de grupos comunitários e
coletivos ligados ao combate da violência à mulher; assim como grupos universitários.
MENÇÃO dos patrocinadores e aplicação de marca em todas as ações e chamadas de envolvimento social
EXIBIÇÃO PROMOCIONAL COM DEBATE EXCLUSIVO para a empresa patrocinadora, em Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul do pais:
LANÇAMENTO do filme em salas de cinema no território Nacional e Internacional :
MENÇÃO COMO PATROCINADOR NO LANÇAMENTO EM TELA ÚNICA do fIlme nas plataformas: TV
ABERTA.

MENÇÃO DO PATROCINADOR

100 ingressos de cortesia para estreia do filme nas salas de cinema do país

INGRESSOS

Realização de ações educativas ou sociais delete
Cessão de ingressos para grupos (ONGs, associações, escolas públicas, etc.)
delete
Entrada gratuita ou ingressos a preços populares
Recursos de acessibilidade: tradução em Libras, legenda para surdos, audiodescrição e
mapas/objetos táteis

CONTRAPARTIDA SOCIAL



PATROCÍNIO PREMIUM

Receberia 1% (um porcento) dos direitos patrimoniais do filme (RLP) do projeto
referente à sua receita liquidada por um período de 1 anos a partir da estreia do filme
em salas de cinema em todo o território Brasileiro, descontando os impostos de lei.

BENEFÍCIO DE INVESTIMENTO 

O que permitiria que o logotipo da marca se encontre dentro de espaço ceno Grafico
do filme, com exibição não máximo de 1  produto do patrocinador.

MERCHANDISER

Todos os nossos patr oci nador es Pr emi um se tor nam par cei r os do

pr oj eto r ecebendo os benefí c i os aqui  menci onados.
R$ 550.000,00

VALOR DE PATROCÍNIO / INVESTIMENTO

Lei nº 7.035/2015 – Institui o Sistema Estadual
de Cultura do Estado do Rio de Janeiro.

Lei nº 12.268, de 20 de fevereiro de 2006,
referentes ao ProAC ICMS;

Camisetas de presente para o público
Camisolas da equipa técnica
Convites
Sorteios
Kit de convite de cortesia
Produtos das marcas patrocinadoras nas filmagens de festas, prévias, Premiações em
festivais.
Produtos de convite em palestras e eventos de cinema

KIT MARKETING E PUBLICIDADE 

Logotipo e assinatura “PATROCINADO POR  PATROCINADOR” MENÇÃO COMO PATROCINADOR (no
titulo de abertura) e fechamento do FILME EM UMA UNICA TELA: :
LOGOTIPO e assinatura “PATROCINADO POR ” no site e no MATERIAL EDUCATIVO e PROMOCIONAL
do filme:
MENÇÃO DO PATROCINADOR MÍDIAS IMPRESSAS e DIGITAIS, ELECTRO MIDIA EM ESPAÇOS
PUBLICOS E PRIVADOS:
ASSESSORIA de IMPRENSA e MIDIAS SOCIAIS para promoção do filme e desenvolvimento de públicos (a
cargo das empresas PRODUTORAS DO FILME):
Realização de exibições com oficinas que incluirão participação gratuita de grupos comunitários e
coletivos ligados ao combate da violência à mulher; assim como grupos universitários.
MENÇÃO dos patrocinadores e aplicação de marca em todas as ações e chamadas de envolvimento social
EXIBIÇÃO PROMOCIONAL COM DEBATE EXCLUSIVO para a empresa patrocinadora, em Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul do pais:
LANÇAMENTO do filme em salas de cinema no território Nacional e Internacional :
MENÇÃO COMO PATROCINADOR NO LANÇAMENTO EM TELA ÚNICA do fIlme nas plataformas:  TV
ABERTA.

MENÇÃO DO PATROCINADOR

100 ingressos de cortesia para estreia do filme nas salas de cinema do país

INGRESSOS
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Realização de ações educativas ou sociais delete
Cessão de ingressos para grupos (ONGs, associações, escolas públicas, etc.)
delete
Entrada gratuita ou ingressos a preços populares
Recursos de acessibilidade: tradução em Libras, legenda para surdos, audiodescrição e
mapas/objetos táteis

CONTRAPARTIDA SOCIAL



PATROCÍNIO  GOLD BLACK

O que permitiria que o logotipo da marca se encontre dentro de espaço ceno Grafico
do filme, com exibição não máximo de 1  produto do patrocinador.

MERCHANDISER

Todos os nossos patr oci nador es Gol d  Bl ack r ecebendo os benefí c i os

aqui  menci onados.

04

R$ 300.000,00

VALOR DE PATROCÍNIO / INVESTIMENTO

Lei nº 7.035/2015 – Institui o Sistema Estadual de
Cultura do Estado do Rio de Janeiro.

Lei municipal de incentivo à cultura - Lei do ISS
município do RJ.

Camisetas de presente para o público
Camisolas da equipa técnica
Convites
Sorteios
Kit de convite de cortesia
Produtos das marcas patrocinadoras nas filmagens de festas, prévias, Premiações em
festivais.
Produtos de convite em palestras e eventos de cinema

KIT MARKETING E PUBLICIDADE LOGOTIPO E ASSINATURA “PATROCINADO POR PATROCINADOR  MENÇÃO COMO PATROCINADOR
(NO TITULO DE ABERTURA) E FECHAMENTO DO FILME EM UMA UNICA TELA: :
LOGOTIPO e assinatura “PATROCINADO POR ” no site e no MATERIAL EDUCATIVO e PROMOCIONAL
do filme:
MENÇÃO DO PATROCINADOR MÍDIAS IMPRESSAS e DIGITAIS, ELECTRO MIDIA EM ESPAÇOS
PUBLICOS E PRIVADOS:
ASSESSORIA de IMPRENSA e MIDIAS SOCIAIS para promoção do filme e desenvolvimento de públicos (a
cargo das empresas PRODUTORAS DO FILME):
Realização de exibições com oficinas que incluirão participação gratuita de grupos comunitários e
coletivos ligados ao combate da violência à mulher; assim como grupos universitários.
MENÇÃO dos patrocinadores e aplicação de marca em todas as ações e chamadas de envolvimento social
EXIBIÇÃO PROMOCIONAL COM DEBATE EXCLUSIVO para a empresa patrocinadora,  em Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul do pais:
LANÇAMENTO do filme em salas de cinema no território Nacional e Internacional :
MENÇÃO COMO PATROCINADOR NO LANÇAMENTO EM TELA ÚNICA do fIlme nas plataformas: TV
ABERTA.

MENÇÃO DO PATROCINADOR

100 ingressos de cortesia para estreia do filme nas salas de cinema do país

INGRESSOS

Realização de ações educativas ou sociais delete
Cessão de ingressos para grupos (ONGs, associações, escolas públicas, etc.)
delete
Entrada gratuita ou ingressos a preços populares
Recursos de acessibilidade: tradução em Libras, legenda para surdos, audiodescrição e
mapas/objetos táteis

CONTRAPARTIDA SOCIAL



PATROCÍNIO  GOLD 
Todos os nossos patr oci nador es Gol d  r ecebendo os benef í c i os aqui

menci onados.
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R$ 230.000,00

VALOR DE PATROCÍNIO / INVESTIMENTO

Lei nº 7.035/2015 – Institui o Sistema Estadual de
Cultura do Estado do Rio de Janeiro.
Lei municipal de incentivo à cultura - Lei do ISS
município do RJ.
Lei nº 12.268, de 20 de fevereiro de 2006,
referentes ao ProAC ICMS;
Lei nº 8.685/93 Art.3º Lei do Audiovisual

Camisetas de presente para o público
Camisolas da equipa técnica
Convites
Sorteios
Kit de convite de cortesia
Produtos das marcas patrocinadoras nas filmagens de festas, prévias, Premiações em
festivais.
Produtos de convite em palestras e eventos de cinema

KIT MARKETING E PUBLICIDADE 

Logotipo e assinatura “Patrocinador” (créditos de fechamento do FILME JUNTO COM OUTRO
PATROCINADOR GOLD EM UMA TELA UNICA:)
LOGOTIPO e assinatura “Patrocínador” no site e no MATERIAL EDUCATIVO e PROMOCIONAL do filme:
MENÇÃO DO PATROCINADOR EM MÍDIAS IMPRESSAS E DIGITAIS :
MENÇÃO NAS REDES SOCIAIS para promoção do filme e desenvolvimento de públicos (a cargo das
empresas PRODUTORAS DO FILME):
Realizações de EXIBIÇÕES COM OFICINAS que incluirão participação gratuita de grupos comunitários e
coletivos ligados ao combate da violência à mulher; assim como grupos universitários.
MENÇÃO dos patrocinadores e aplicação de marca em todas as ações e chamadas de envolvimento social
EXIBIÇÃO PROMOCIONAL COM DEBATE EXCLUSIVO para a empresa patrocinadora,  em Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul do pais:
MENÇÃO COMO PATROCINADOR (no titulo de abertura) NO LANÇAMENTO EM TELA COM OUTRAS
LOGOMARCAS do filme em salas de cinema no território Nacional e Internacional.

MENÇÃO DO PATROCINADOR

Realização de ações educativas ou sociais delete
Cessão de ingressos para grupos (ONGs, associações, escolas públicas, etc.)
delete
Entrada gratuita ou ingressos a preços populares
Recursos de acessibilidade: tradução em Libras, legenda para surdos, audiodescrição e
mapas/objetos táteis

CONTRAPARTIDA SOCIAL

100 ingressos de cortesia para estreia do filme nas salas de cinema do país

INGRESSOS



PATROCÍNIO ESPECIAL
Todos os nossos patr oci nador es Especi a l  se tor nam par cei ros do

pr oj eto r ecebendo os benefí c i os aqui  menci onados.

R$ 90.000,00

VALOR DE PATROCÍNIO / INVESTIMENTO

Camisetas de presente para o público
Camisolas da equipa técnica
Convites
Sorteios
Kit de convite de cortesia
Produtos das marcas patrocinadoras nas filmagens de festas, prévias, Premiações em
festivais.
Produtos de convite em palestras e eventos de cinema

KIT MARKETING E PUBLICIDADE 

100 ingressos de cortesia para estreia do filme nas salas de cinema do país

INGRESSOS

Lei nº 8.685/93 Art.3º Lei do Audiovisual
Lei municipal de incentivo à cultura - Lei do ISS
município do RJ.
Lei nº 12.268, de 20 de fevereiro de 2006,
referentes ao ProAC ICMS;
Patrocínio Direto 

Logotipo e assinatura “Patrocinador” (créditos de fechamento do FILME JUNTO COM OUTROS
PATROCINADORES EM UMA TELA UNICA:)
LOGOTIPO e assinatura “Patrocínador” no site e no MATERIAL EDUCATIVO e PROMOCIONAL do filme:
MENÇÃO DO PATROCINADOR EM MÍDIAS IMPRESSAS E DIGITAIS :
MENÇÃO NAS REDES SOCIAIS para promoção do filme e desenvolvimento de públicos (a cargo das
empresas PRODUTORAS DO FILME):
Realizações de EXIBIÇÕES COM OFICINAS que incluirão participação gratuita de grupos comunitários e
coletivos ligados ao combate da violência à mulher; assim como grupos universitários.
MENÇÃO dos patrocinadores e aplicação de marca em todas as ações e chamadas de envolvimento social
EXIBIÇÃO PROMOCIONAL COM DEBATE EXCLUSIVO para a empresa patrocinadora, em Rio de Janeiro
:
MENÇÃO COMO PATROCINADOR (no titulo de abertura) NO LANÇAMENTO EM TELA COM OUTRAS
LOGOMARCAS do filme em salas de cinema no território Nacional e Internacional.

MENÇÃO DO PATROCINADOR
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Realização de ações educativas ou sociais delete
Cessão de ingressos para grupos (ONGs, associações, escolas públicas, etc.)
delete
Entrada gratuita ou ingressos a preços populares
Recursos de acessibilidade: tradução em Libras, legenda para surdos, audiodescrição e
mapas/objetos táteis

CONTRAPARTIDA SOCIAL



• REDES SOCIAIS
• ASSESSORIA DE IMPRENSA
• MIDIA ELETRÔNICA NAS ESTAÇÕES E ESPAÇOS          
PÚBLICOS  
• NOME DO FILME EM EVENTOS
• PUBLICAÇÃO DO MAKING OFF
• PUBLICAÇÃO DO TEASER
• PUBLICAÇÃO DO TRAILER
• ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO
• ASSESSORIA DE IMPRENSA
• ANÚNCIOS PAGOS EM MÍDIA EXTERIOR
• ANÚNCIOS PAGOS EM RÁDIO
PERMITINDO ASSIM ATINGIR UMA QUANTIDADE
SIMBÓLICA DE ESPECTADORES.

COLETIVA DE IMPRENSA
• SITE DE ARTISTAS, ATLETAS, PROJETO OU PARCEIROS
• REDES SOCIAIS DE ARTISTAS, ATLETAS, PROJETO OU
PARCEIROS
• COBERTURA FOTOGRÁFICA OFICIAL PROFISSIONAL •
PRODUÇÃO DE VÍDEO OFICIAL PROFISSIONAL
• ELABORAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS
• FESTIVAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIBULGAÇÃO

Midia, Imprensa 

Midia, Imprensa Internacional 

https://www.elcomercio.com/tendencias/cine/jarsom-wayans-filme-violencia-genero.html
https://www.eluniverso.com/entretenimiento/cine/el-silencio-tiene-rostro-de-mujer-el-ecuatoriano-jarsom-wayans-retrata-la-violencia-de-genero-en-pelicula-internacional-nota/
https://www.facetvmagazine.com/2021/12/um-filme-negro-e-feminino-debate.html
https://acontecesantyago.blogspot.com/2021/12/um-filme-negro-e-feminino-debate.html?m=1
https://www.instagram.com/rostodemulher.ofilme/?utm_medium=copy_link
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Exposição de artes visuais

 EXPOSIÇÃO ROSTO DE MULHER 

A partir de obras de artistas mulheres, que retratam a temática da
violência à mulher; (física, emocional, social, estética). Que será
apresentada em diversas cidades do país e da América Latina.
LINK

Uma série de ficção de 9 episódios 

MULHER DE FERRO

A Brasileira Ellen Sanuto, de 62 anos, em plena ditadura militar, perde o
marido devido a um atentado, 10 anos depois retorna do exílio e é eleita
a primeira Mulher negra presidente do Brasil, após 4 anos no cargo,
mudança de leis, reestruturação social, Ela é vítima de um atentado ao
receber o Prêmio Nobel da Paz no Equador.
Link

Uma série de comedia de 13 episódios 

OS HERDEIROS 

João Pedro é um marinheiro que aos 70 anos sofre de uma doença
terminal, por isso procura os seus 5 filhos, que conhece na véspera da
sua morte, deixando-lhes uma mansão avaliada em 30 milhões, com uma
única condição, que para vender a casa e receber a herança, eles têm que
morar juntos nessa casa por um prazo de um ano.

https://www.evafilms.com.br/eventos
https://www.evafilms.com.br/serie


https: / / a l e j andr agl ez. com/ vi deo

e x p o s i ç ã o

A OBRA DA ARTISTA VISUAL CUBANA ALEJANDRA
GLEZ (HAVANA, 1996) SITUA-SE ENTRE OS LIMITES DE
O CORPORAL E O ANTROPOLÓGICO

O trabalho de Alejandra Glez (Havana, 1996) aborda questões pessoais e sociais específicas. Ela examina sua própria experiência
com traumas, como ataques de pânico e agressão sexual para construir uma obra de arte visual única e comovente. 
Alejandra Glez foi a vencedora do IV Prêmio ENAIRE de Fotografia Jovem, que estará na exposição PHotEspaña juntamente com
JustMad 2021; e está atualmente em Madrid a trabalhar nesta exposição.

A N O  2 0 2 2  -  2 0 2 3 H T T P S : / / W W W . E V A F I L M S . C O
M . B R / E V E N T O S

https://alejandraglez.com/video
https://www.evafilms.com.br/eventos


75%

Dia único de Evento inaugural na sua primeira temporada, (com Apresentação, musical, Apresentação cénica e exibição de documentário de
depoimentos de mulheres vitimas de Violência como evento privado para convidados, patrocinadores e organizações sociais) 
Execução: 8 (dias) aberta ao público de forma gratuita. 
Transmissão de encontros ao vivo (em plataformas virtuais, YouTube, redes sociais, sites de organizações sociais) 
Debates sociais, encontros com jovens universitários, visitas guiadas. 
Total previsto: 13 dias, (Por cidade) com intenção de realização em 2022 e 2023.

Execução: 8 dias aberta ao publico de forma gratuita. 
Transmissão de encontros ao vivo (em plataformas virtuais, Youtube, redes sociais, sites de organisações sociais)
Debates sociais, encontros com jovens universitários, visitas guiadas. 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Rosto de mulher é uma exposição de artes visuais, temporária, de característica itinerante, que propõem exibir um acervo, criteriosamente selecionado,
a partir de obras de artistas mulheres, que retratam a temática da violência à mulher nas suas diversas dimensões; (física, emocional, social, estética,
etc.) e que tenham a sua obra baseada nas suas próprias histórias de vida, das dores à superação. O projeto prevê a possibilidade de obras de artistas
convidadas de fora do Brasil, como a artista cubana Alejandra Glez, já confirmada, e mulheres de diferentes regiões brasileiras. O compromisso social
da proposta contempla um processo de seleção e triagem de artistas locais, que poderá mudar em cada cidade pela qual a exposição passar, gerando
oportunidade, renda e visibilidade às artistas selecionadas na região. E a participação do curador espanhol David Barros, que participa deste projeto
para que a exposição continue o seu percurso em diferentes cidades do Brasil e América Latina. A presente proposta está direcionada no estado de Rio
de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sur, entre outros durante 1 ano partir. De novembro 2022 ate dezembro 2023. Com temporadas longas e
temporadas curtas em diferentes Cidades durante este período.

❖ Descrição/categoria: exposição - artes visuais; (inclui exibição de documentário e vídeos com depoimentos e histórias reais, como parte integrante
da exposição)

❖  Tema: violência à mulher (manifesto artístico e cultural para sensibilização, evidência de risco social, prevenção, reflexão, debate, educação e
conscientização dos direitos humanos) 

❖ Ações socioeducativas complementares: mediação e visita guiada, intervenções artísticas, palestra de abertura, rodas de debates e conversas com
gestores e profissionais ligados ao tema, seja em atuação pública ou privada, com participação de terapeutas, assistentes sociais, advogadas,
professoras, líderes comunitárias e afins, em datas previamente definidas, visando mediação gratuita com grupos convidados de escolas, universidades,
coletivos, ONGS e livre participação.

CRONOGRAMA POR CIDADE  DE RIO DE JANEIRO - RJ:
ESPAÇO : BIBLIOTECA PARQUE
DATA: 25 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO 2022  
PROGRAMAÇÃO: 

CRONOGRAMA POR CIDADE DE VASSOURAS  - RJ:
ESPAÇO : 
DATA: 04 AO 10 DE DEZEMBRO  2022 
PROGRAMAÇÃO: 

 
             OUTRAS CIUDADE NO 2023 
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Camisetas de presente para o público
Camisolas da equipa técnica
Convites
Sorteios
Kit de convite de cortesia
Produtos das marcas patrocinadoras.

KIT MARKETING E PUBLICIDADE 

1. Web "PTROCINADOR " 
2. Instagram, Facebook LIVE, redes sociais : 
3. "PATROCINADOR" em Backdrop, evento Inaugural (tapete vermelho dia 20/11/2022)
4. Material impresso, publicitário. (Cartaz, banner, revista de Programação) 
5. Ilustração de abertura de evento, Apresentação de Documentário. 
6. Menção em publicações em redes sociais 
7. Material Impresso do evento: painéis, folhetos, postal free, marca páginas. 
8. Transição virtual de palestras 
9. Menção de patrocinador em palestras de debate do tema.

EXIBIÇÃO PROMOCIONAL COM DEBATE EXCLUSIVO para a empresa patrocinadora, em Rio de Janeiro
:

MENÇÃO DO PATROCINADOR

Realização de ações educativas ou sociais delete
Cessão de ingressos para grupos (ONGs, associações, univercidade públicas, etc.)
delete
Entrada gratuita ou ingressos a preços populares
Recursos de acessibilidade: tradução em Libras, legenda para surdos, audiodescrição e
mapas/objetos táteis

CONTRAPARTIDA SOCIAL

e x p o s i ç ã o

PATROCÍNIO EXPOSIÇÃO
 ROSTO DE MULHER 

Todos os nossos patr oci nador es da Exposi ção de Ar tes Vi suai s   se

tor nam par cei r os do pr oj eto r ecebendo os benefí c i os aqui

menci onados.

R$ 40.000,00

VALOR DE PATROCÍNIO / INVESTIMENTO

Ingresso livre e gratuito

INGRESSOS

Lei nº 7.035/2015 – Institui o Sistema Estadual de Cultura do Estado do
Rio de Janeiro. 
Lei n.º 8.313 de 23 Lei Federal de Incentivo à Cultura ( Lei Rouanet)

INCENTIVO FISCAL: (Aprovados)
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Emanuele Sanuto & Jarsom Wayans 

Produtoras Brasileiras

Sanuto Produções & Eva filmes Ltda.

Avenida Dom Hélder Camara, 6644 sala 128

Pilares Río de Janeiro - BRASIL

• TELEFONO: +55 21 98319-2771 - 21

98011-3745

Mail : evafilms.producao.preta@gmail.com 

https://www.evafilms.com.br
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+ EMPATIA
+UNIÃO SOCIAL

+RESPEITO

 

mailto:evafilms.producao.preta@gmail.com
https://www.evafilms.com.br/

