


O Projeto
Baseado em três pilares: educação, sustentabilidade ambiental e social e geração 
de Renda e visando difundir a consciência ecológica em busca do equilíbrio do 
planeta, além de educar as pessoas sobre a importância da sustentabilidade e do 
respeito e inclusão social, produziremos o projeto ambiental multi-plataforma.

“JOÃO AMBIENTE - AGORA É A HORA DE UM MUNDO MELHOR”

Filme Ambiental com 02 versões; 74 minutos (Cinema, TV aberta e TV a cabo) e 
versão de 15 minutos de duração para exibição em exposição audiovisual itinerante 
(ônibus nas escolas),  destinado a crianças, jovens, estudantes, familiares e toda 
a comunidade das cidades participantes. De forma didática, o filme  abordará 
as principais questões de sustentabilidade ambiental, social e financeira, como: 
preservação ambiental, reciclagem, coleta e separação seletiva de lixo, preservação 
dos recursos hídricos, consumo consciente de energia e o aumento da qualidade 
de vida, bem como a sustentabilidade financeira, mostrando que as atitudes 
sustentáveis podem aumentar consideravelmente a renda familiar.

O projeto inova no conteúdo (moderno, atual e interessante), na forma (filme e 
animação), na exibição (vários canais multimídias), no circuito itinerante (junto 
ao público alvo), na abrangência (territorial e virtual). Inovamos em educar para 
ganhar atitudes ambientais  que se transformarão em geração de renda.
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O projeto contempla uma diversificada gama de mídias:

 ● Vídeo Itinerante em Ônibus versão de 15 minutos.

 ● Programa de Cinema e  TV versão de 74 minutos;  (TV aberta TVE e TV Cultura, 
exibição nacional); (TV a cabo canal Box Brasil exibição nacional nas principais 
operadoras do país); 

 ● Plataforma completa na internet: Perfil nas principais redes sociais como 
Facebook, Instagram e You Tube, proporcionando nesse ambiente uma convivência 
entre diferentes gerações que poderão interagir e divulgar.

 ●  No site serão abordadas dicas de preservação, galeria de fotos, tabela de 
decomposição de detritos, políticas de educação ambiental, ações sociais e de 
qualidade de vida, acompanhar o itinerário do ônibus, ver vídeos nas 02 versões, 
links interessantes e contatos.
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Público alvo
As crianças e jovens são os principais agentes para a preservação ambiental, e 
através de suas atitudes, farão do meio ambiente prioridade indispensável para a 
vida humana. Através de um filme atrativo e principalmente de fácil entendimento, 
serão apresentadas todas as questões do tema.

O projeto tem o foco principal em mais de 10.000 estudantes de mais de 100 
escolas públicas, destinado a crianças, jovens, estudantes, familiares , além de 
professores e dos funcionários da empresa e seus filhos, pessoas de todas as 
idades e de todas as classes sociais, toda a comunidade das cidades participantes, 
dos estados e do país.

“JOÃO AMBIENTE - AGORA É A HORA DE UM MUNDO MELHOR”, é o maior projeto de 
educação  ambiental  itinerante do Brasil, com o objetivo de atingir mais de 10.000 
alunos e mais de 50.000 familiares e mudar radicalmente suas vidas através da 
sustentabilidade e o aumento do poder de compras destas famílias. Vamos mostrar 
como cuidar melhor do meio ambiente, do social e ainda economizar nas contas 
de  energia e água, podendo realmente melhorar o presente destas famílias e 
também garantir o futuro do planeta.
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Metodologia de trabalho
O filme será produzido em duas versões, uma para exibição itinerante no ônibus que 
percorrerá  mais de 20 cidades, exibido em escolas, praças e demais localidades, 
e a outra versão será exibida no Cinema e  na TV a Cabo (canal Box Brasil ) e na TV 
Aberta (TVE e TV Cultura).

Além disso, teremos uma plataforma digital completa de divulgação e conteúdo 
através do site, das redes sociais e do canal no Youtube.

Através de um apresentador animado - João Ambiente - vamos apresentar a Família 
Modelo, uma família que pratica e ensina atitudes sustentáveis que todos podemos 
fazer em nossas casas. O filme apresenta soluções simples que ajudam a melhorar 
o mundo e estimular a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade social 
e  do planeta, aliado à sustentabilidade financeira das famílias.
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Circuitos de Exibição
O projeto prevê a realização do circuito itinerante nas escolas participantes de 
todo o Brasil.
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Incentivo Fiscal Cultural;
Os investimentos no projeto podem ser feitos através da Lei do Audiovisual, Pró-
Cultura RS, ou ainda através de patrocínio direto.

Lei do Audiovisual: Ao optar por investir recursos no projeto através da Lei 
Audiovisual, o patrocinador terá direito ao benefício de desconto de 100% do valor 
aportado sobre o imposto de renda, limitado a 4% do imposto a pagar.
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Cotas de Patrocínio
Master (04 cotas)
O Patrocinador terá direito a inserir sua marca em tamanho grande em todo o 
material de divulgação do projeto: 

 ● No filme – tela de créditos iniciais e finais - exposição exclusiva;

 ● No site – na seção de patrocinadores e no rodapé de todas as páginas;

 ● Nas redes sociais;

 ● Revistas, Cartazes, Postais de divulgação, Banners, Convites, Folders; 

 ● Envelopamento do ônibus;

 ● Divulgação e/ou distribuição promocional;

 ● 200 cópias em DVD do filme com assinatura única e exclusiva;

 ● O patrocinador poderá definir cidades ou locais de seu interesse para o circuito 
itinerante;

 ● Clipping completo do projeto.
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Cotas de Patrocínio
Premium (04 cotas)
O Patrocinador terá direito a inserir sua marca em tamanho médio em todo o 
material de divulgação do projeto: 

 ● No filme – tela de créditos iniciais – exposição tamanho 1/2;

 ● No site – na seção patrocinadores;

 ● Revistas, Cartazes, Postais de divulgação, Banners, Convites, Folders;

 ● Envelopamento do ônibus;

 ● 100 cópias em DVD do filme.
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Cotas de Patrocínio
Prata (04 cotas)
O Patrocinador terá direito a inserir sua marca em tamanho padrão em todo o 
material de divulgação do projeto: 

 ● No filme – tela de créditos iniciais – exposição tamanho 1/4;

 ● No site – na seção patrocinadores;

 ● Revistas, Cartazes, Postais de divulgação, Banners, Convites, Folders;

 ● Envelopamento do ônibus;

 ● 50 cópias em DVD do Filme para distribuição entre seus clientes e fornecedores.
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Quem Somos
A CDInteligente é uma produtora cultural que desde 2002 desenvolve projetos 
culturais incentivados. Neste período produzimos filmes, festivais e espetáculos 
cênicos. O grupo CDI é uma empresa de comunicação que envolve além da CDI 
Cultural, a produtora, agência digital, CDI Filmes e SkyFilme. A CDInteligente é 
uma produtora premiada pelos Ministérios do Meio Ambiente e pelo Ministério da 
Educação por produzir conteúdo ambiental distribuído em mais de 4.000 escolas 
em todo o Brasil, fazendo parte da grade curricular do ensino básico.

Desenvolvendo projetos multi plataformas, aproveitamos ao máximo nossa 
expertise de grupo de comunicação e oferecemos uma experiência completa e 
conteúdo on demand para cada  projeto.
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Realização


