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Produções e Projetos

Grandes ideias
geram ótimos
projetos que
merecem

Destaque

12 anos de história,
venha comemorar
conosco!

Parcerias que dão certo!

Nasce uma nova
produtora

Nasce uma
Produtora...
Há 12 anos, quando nascia nosso primeiro projeto, não
imaginávamos que poderíamos ir tão longe. É incrível como os anos passam
rapidamente e o quanto evoluímos enquanto pessoas. A cada dia nos reinventamos e
procuramos formas de inovar e encantar. É por isso, que depois desses 12 anos,
conseguimos atingir a adolescência e começamos a entrar na fase da maturidade.
Grandes realizações são produtos de um trabalho sério e feito com amor. Assim nasce
nossa produtora! Uma organização que integra quatro grandes empresas especializadas
em gestão de projetos, com mais de uma década de experiência e credibilidade no ramo.
Esta mudança de pensamento nos faz crescer a cada dia, e com a produção de nossos
projetos, conseguirmos atingir o máximo de pessoas possíveis, promovendo a inclusão
social, através de trabalhos criativos e inovadores.

Solidez,
crescimento
e transparência

Produções e Projetos
Os melhores projetos você encontra aqui!

www.producoeseprojetos.com.br

DÉCIMA EDIÇÃO DO FESTIVAL DA COMPANHIA FÁBRICA
DE SONHOS DEMOCRATIZA O ACESSO DA COMUNIDADE À
Com 50 apresentações de aproximadamente 40 companhias de São Paulo e do
exterior, festival atraiu público recorde de 20 mil pessoas de toda a região
INGRESSO POR APENAS R$ 1,99

Doze dias de teatro para toda a família com preço
popular de ingresso: apenas R$ 1,99.
A décima edição do festival “Em
Janeiro Teatro Pra Criança é o Maior
Barato” ganha o status de 'divisor de
águas' na trajetória do evento, que
evoluiu em conteúdo, conceito e
projeção, tornando-se referência de
acesso democrático à arte no
calendário cultural do município.
PÚBLICO RECORDE
Entre os dias 9 e 20 de janeiro de
2013, cerca de 20 mil pessoas de São
José do Rio Preto e região puderam assistir a 50
apresentações de 40 companhias teatrais do
estado de São Paulo e da Argentina. A décima
edição do festival ainda contribuiu na circulação

da produção cultural em um período de baixa
temporada para companhias de teatro de 20
cidades do estado de São Paulo Além do ingresso
popular para espetáculos para toda a
família e adultos, o evento contou com
uma grade de atrações gratuitas,
apresentadas em praças, atividades
formativas, oﬁcinas, workshops e
centros de convivência de São José do
Rio Preto localizados na periferia
urbana da cidade. O número recorde de
público comprova o principal objetivo
do festival realizado pela Fábrica de
Sonhos, que é o de permitir que
diferentes classes sociais possam ter
contato com um bem cultural tão
valioso como o teatro. A concretização
deste importante projeto foi possível devido ao
patrocínio decisivo da Usina Colombo e do Açúcar
Caravelas, por meio do Proac ICMS (Programa de
Apoio Cultural), da Secretaria de Estado da Cultura

Conforme Drica Sanches, coordenadora geral do Festival,
‘‘O FESTIVAL TORNA-SE CADA VEZ MAIS PRESENTE NA VIDA DA COMUNIDADE,
que identiﬁca o evento como um programa saudável e educativo para seus ﬁlhos’’ .
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WILLIAM’S VISITA INSTITUIÇÕES
E PRODUTORES CULTURAIS
Equipe técnica de projetos orienta
e conhece responsáveis
pelos projetos

A produtora cultural William's Group visitou as
instituições Instituto Ribeirão em Cena, Cine Clube
Cauim, Cia Minaz e o projeto social do jornalista
João Borda no dia 20 de fevereiro na cidade de
Ribeirão Preto SP e no dia 25 de fevereiro, visitou a
Associação Renascer em São José do Rio Preto, SP,
a ﬁm de fechar parcerias de
agenciamento cultural. São
projetos já credenciadas pela
empresa e outros novos. Cada
instituição com sua
peculiaridade, desenvolve
trabalhos com muita
qualidade técnica,
promovendo a curto prazo, o
processo de transformação
social através da arte e
cultura.

PROFISSIONALISMO E INOVAÇÃO
As instituições que receberam a vista da equipe
técnica da William's Group ﬁcaram vislumbradas e

contentes com o proﬁssionalismo ético e a
metodologia inovadora da empresa.

GRANDEZA DOS PROJETOS
O que mais impressionou a equipe de projetos foi à
forma transparente de como
os recursos públicos são
utilizados e a grandeza das
ações realizadas, “São
projetos como estes que
devem ser apoiados e
incentivados.”, ressalta o
diretor executivo da empresa
William Silva dos Santos. “Ao
conhecer cada espaço, cada
nova idéia e proposta de
projeto, temos a certeza de
que estamos contribuindo para a formação
cultural, educacional e social de milhares de
pessoas em todo o Brasil, por meio dos projetos
culturais que agenciamos...” ressaltou a
coordenadora de projetos Cleide Corrêa,

Segundo o produtor cultural Fernando Kaxassa,
RESPONSÁVEL PELO CINE CLUBE CAIM:
“Uma produtora deste nível só se encontra em grandes capitais”.
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Street Culture Hip Hop Internacional Brasil
Centro Cultural ADESCA participa da seletiva
do Street Culture em Ribeirão Preto

Mais de 85 grupos participaram
Os dançarinos do ‘‘Centro Cultural ADESCA’’
participaram no dia 23 de março da seletiva para o
‘‘Street Culture Brazil’’, que reuniu mais 85 grupos
do estado de São Paulo,
disputando pela vaga na
competição em Las Vegas –
NY. A equipe marcou a sua
participação com uma
coreograﬁa impecável,
totalmente diferenciada,
mostrando assim, a junção
de vários estilos de dança,
que foi do Hip Hop ao
FreeStyle, garantindo o oitavo
lugar, que veio como se fosse
o primeiro. Esse é um Festival Internacional e
Encontro de Danças Urbanas, que ocorre

anualmente na cidade de Ribeirão Preto, interior
de São Paulo , com a missão de incentivar
dançarinos, diretores e coreógrafos, mostrando
caminhos através da arte e da dança, com jurados
nacionais e internacionais e representantes da
cultura Hip Hop e tem
Rodrigo Araújo na
coordenação geral e artística.
O Centro Cultural ADESCA –
Dança Comunidade, que é
mantido pela Associação de
Desenvolvimento Social,
Cultural e Artístico, onde
todas as suas atividades são
gratuitas, com o apoio do
Ministério da Cultura através
da Lei Rouanet de Incentivo à
Cultura, com o patrocino da Usina Colombo e
Açúcar Caravelas S/A.

“A experiência foi única. Uma vez que, em meio oitenta e cinco grupos,

MAIS DE 500 DANÇARINOS DE ALTO NÍVEL E AINDA ASSIM
CONSEGUIMOS O OITAVO LUGAR,
é motivo de sobra pra comemorar’’.
Ressaltou Fabrício Lotério, diretor geral e coreógrafo do Centro Cultural ADESCA.
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BRINCANDO NA RUA
Sucesso em Sales

DIVERSÃO, ENTRETENIMENTO
E INFORMAÇÃO PARA TODAS AS IDADES

No sábado, 23 de março, a cidade de Sales
recebeu o projeto ‘‘Brincando na Rua’’, uma
parceria ﬁrmada entre a Usina Santa Isabel e a
‘‘Caravana PIPA de Artes’’, da cidade de
Matão. Foi um dia de muita diversão e
descontração para toda a população Salense.
O evento que traz a Caravana PIPA de Artes,
várias atividades artísticas e culturais para
toda a comunidade.
PÚBLICO DE MAIS DE
450 PESSOAS EM SALES
Mais de 450 pessoas puderam se divertir em
Sales com artistas circenses, teatro, dança,
música, jogos, gincanas, brincadeiras,
brinquedos inﬂáveis, atividades esportivas e
de lazer, além de prestações de serviços. O
projeto é ﬁnanciado com recursos do
Programa de Ação Cultural do Estado de São
Paulo - ProAC/ICMS e tem o apoio do Centro
Cultural ADESCA: Dança Comunidade,
AW&G Assessoria e Consultoria, William's
Group e sua realização é por conta da ONG
OCARA da cidade de Matão, através do

Programa Intercultural de Criação e Arte
"PIPA". Patrocínio Exclusivo: Usina Santa
Isabel.
MAIS DE 8.000 PESSOAS
JÁ PARTICIPARAM

O evento patrocinado pela Usina Santa
Isabel já circulou por mais de 15 cidades
no interior do Estado de São Paulo,
levando diversão, entretenimento e muita
informação. Mais de 8.000 pessoas já
participaram.

É muito gratiﬁcante poder observar cada rosto, e

ACIMA DE TUDO VER A SATISFAÇÃO DAS PESSOAS
ao receberem este tipo de projeto, é uma sensação de dever cumprido .
Expressou Paulo César Dalssim Filho, Assistente Social da Usina Santa Isabel.
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FAAP

A Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) oferece
cursos de pós-graduação e de extensão voltados a capacitar
proﬁssionais de empresas dos mais diversos ramos de
atuação e organizações públicas.
A pós-graduação em Gestão Estratégica de Projetos tem 18
meses de duração e requer diploma em curso superior, além
de conhecimento na área de negócios. A extensão em
Gestão de Projetos possui carga horária de 30 horas e é
direcionada a qualquer proﬁssional ou estudante que deseja
conhecer a metodologia para a área de gerenciamento de
projetos.
Mais informações podem ser obtidas pelo site :

www.faap.br
ou (11) 3662-7449.
Um projeto é uma iniciativa única, com início e ﬁm bem deﬁnidos.
A construção de uma casa, por exemplo, é um projeto, assim
como o desenvolvimento de um software, a organização de um
evento, a implantação de uma nova linha de produção em uma
fábrica, entre outras atividades. Deste modo, é imprescindível ter
proﬁssionais qualiﬁcados e preparados para conduzir os
projetos nas empresas, seja qual for o segmento.

Paulo Cesar Dalssim Filho
Fala sobre a ação social Brincando na Rua
‘‘Trabalhar com essa parceria é uma excelente ideia, pois através
dos projetos é possível melhorar a cultura, o laser e a qualidade
de vida da população’’.
Paulo é Assistente Social CorporativoGestor de Responsabilidade Social e
Benefícios Usina Santa Isabel.
Fale um pouco sobre o Projeto realizado ‘‘Caravana
Pipa de Artes Brincando Na Rua’’.

Qual foi a principal expectativa em relação a essa
parceria?

Foram artistas circenses, teatro, dança, música,
jogos, gincanas, brincadeiras, brinquedos ináveis,
atividades esportivas e de lazer, além de prestações
de serviços. Com este projeto social ‘‘Caravana Pipa
de Artes’’, a usina Santa Isabel investiu em mais uma
ação de responsabilidade social com o intuito de
promover a qualidade de vida, lazer e o
desenvolvimento da cultura e integração com a
comunidade, pois acredita que sua responsabilidade
e s t a a l é m d e
proporcionar trabalho e
sustento aos seus
colaboradores. Cultura
educação e lazer
andam de mãos dadas
e quando estão
presentes, as melhorias
são vistas e sentidas
pela população em
geral isso foi o que
aconteceu com o
projeto que a ‘‘Usina
Santa Isabel’’ executou
em parceria com a
William’s Group nas
cidades em que o projeto passou.

Realizar projetos que possam atender as demandas
sociais da nossa área de inuência direta,
melhorando assim a cultura o laser e a qualidade de
vida dessas cidades.

O que achou da ideia da captação do ProAC?
Excelente ideia, pois pelo ProAC em parceria com a
William’ Group são repassados 6% do imposto
devido ao projeto proposto, assim podemos reverter
os recursos e investir em ações sociais que
beneﬁciam a população em nossa região. Outras
empresas deveriam participar desse tipo de
iniciativa, assim um grande número de pessoas
teriam acesso a arte e a cultura.

Esta expectativa foi suprida?
Sim, o projeto ‘‘Brincando na Rua Caravana Pipa de
Artes’’ teve um impacto social positivo nas cidades
que passaram (Novo
H o r i z o n t e ,
Mendonça, Sales e
José Bonifácio) e teve
u m a g r a n d e
aprovação da
população dessas
cidades, e também
reforçou o nome da
empresa como uma
empresa socialmente
responsável e
consolidou a marca
do nosso produto
açúcar cristal ‘‘Santa
Isabel’’.
Pretende dar seguimento a essa iniciativa?
Claro, pretendo continuar contribuindo para a
execução de projetos sociais de forma efetiva na
educação, cultura, laser e qualidade de vida, da
população de nossa região e reforçar o compromisso
social da empresa, pois há um comprometimento
com o desenvolvimento sócio cultural da região, o
que alavanca o progresso da empresa e da
comunidade na qual está inserida.
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Um

sorriso
não tem

preço!

Essa árvore foi composta por círculos,
que são as outras logomarcas dentro da
empresa. O círculo é uma forma perfeita de
união e plenitude, também é sinônimo de
movimento, expansão e tempo. Os círculos
estão entrelaçados, sendo que, unem-se
entre si, estreitando extensões entre
produtores, projetos, empresas e público. A
transparência das formas misturam-se,
criando novas cores, expandindo
possibilidades.
O ponto de exclamação invertido é o
tronco da árvore, sua sustentação, está em
vermelho, uma cor quente, de estímulo,
motivação, atividade e movimento.
Na copa da árvore foram utilizadas
várias cores, tais como: o verde (versatilidade
e renovação); amarelo (impacto e brilho); azul
(ligado às emoções e a tranquilidade); rosa
(afeto e nobreza); marrom (estabilidade e
pensamento); laranja (criatividade e energia);
cinza (seriedade e conﬁança).
Uma empresa completa no ramo de
atividade onde atua, que usa a criatividade

como ponto inicial, dinâmica e inovação.
Respeito, seriedade e compromisso
sempre ﬁzeram parte do nosso trabalho, por
isso completamos 12 anos com parcerias de
grande porte, criando e realizando sonhos
com muito êxito.

