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Apresentação

O Grupo Imagens de Teatro, que em 2017, comple-
tou 15 anos de realizações, pleiteia, neste projeto 
“Escola Livre de Artes -ELA”, a implementação 
de um curso voltado para os eixos ligados: arte 
e cidadania. Em face serão fomentados oficinas 

para os diversos públicos, simultaneamente, de quinta à do-
mingos em todos os espaços públicos na cidade de Orós e 
Zona Rural. Atividades como Teatro, Dança, Cinema, Artes 
Visuais, Políticas, Públicas etc. Atividades de ocupações nas 
residências dos moradores, quintal, alpendre, praças, igrejas, 
calçadas, escolas públicas etc.

Serão oficinas livres, abertas para todas idades com durarão 
de 07 (sete) meses. No final do projeto haverá cerimônia de 
encerramento com entrega de certificados aos participan-
tes. Importante destacar que não haverá inscrições. É uma 
escola de Portas Abertas para comunidade. 

O projeto viabilizará uma grande parceria com o Sindicato 
dos Servidores Municipais da Cidade de Orós e com Secre-
tária de Segurança Pública do Estado do Ceará (SEJUS). 
Ambas instituições reforça a serenidade desse projeto como 
política pública para Orós e toda região centro- sul do Esta-
do do Ceará.

  Os Moradores das comunidades farão oficinais no que tan-
ge: Interpretação, Técnicas Vocais, Dança, Teatro, Técnicas de 

Xilogravuras, Criação de Figurinos, Gestão de Grupo, Gestão 
Cultural, Elaboração de Projeto, Políticas Públicas, Cidadania 
etc  Um projeto de Política Pública que vai fomentar diversos 
rincões nos lugares ermos como os sítios “Sobrados” e “Pe-
reiro dos Pedros” com aproximadamente 200 habitantes cujo 
a renda per capita não ultrapassa de R$ 200 reais, conforme 
fonte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Serão contratados Professores e Pedagogos na área cultural 
como Diretor da Companhia Grite W. Renoir melo. O artista 
circense Claudio Ivo (formado no Theatro Bolshoi), Coletivo 
Fóstil (artista com ampla experiência nas artes visuais no Bra-
sil e no Leste Europeu), entre outros.   

No final de todo o projeto acontecerá uma exposição foto-
gráfica no Clube do Rio Seco (Orós) com toda fortuna crí-
tica sendo: Registro Fotográfico e Vídeo. Nessa etapa final 
faremos o lançamento do catálogo e documentário de todas 
imagens captadas durante esse percurso. 

Os catálogos serão distribuídos para os alunos, familiares, bi-
bliotecas da cidade e classe artística. Haverá cota de 10% do 
produto que serão destinados para o público do Instituto dos 
Cegos por meio do sistema Braille, para leitura tátil ou im-
presso em leitura ampliada. 

Os destaque desse projeto são contratações de 05 (cinco) 



professores de artes na cidade sede com habilidades peda-
gógicas para os módulos do curso. O Administrador de Em-
presa da cidade de Orós, apresentará um módulo “Economia 
Familiar”. Haverá contratação de (01) um fotografo local para 
o registro das ações formativas do curso. 

A Cidade de Orós fica localizada na microrregião de Iguatu, 
Mesorregião do Centro-Sul do estado cearense. O município 

tem cerca de 23 mil habitantes. Foi criada em 1957. O municí-
pio é constituído de 4 distritos: Vila Guassussê, Igarói, Santa-
rém e Palestina.

Nossa escolha da cidade de Orós se dá por conta da precariedade 
sem ações culturais na região, pois conforme fonte do IBGE o índi-
ce de Desenvolvimento Humano Município (IDHM) chega a 0,636.
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Curso de Formação: 

Duração de 07 (sete) meses com oficinas, seminários e intercâmbios.

Público- Alvo: 

Jovens, Professores de Artes, Mulheres, LGBT, líderes comunitários entre outros.

Geografia do projeto: 

Cidade de Orós e Zona Rural

Contratação de mão de obra local: 

05 professores e 01 fotografo

Corpo Docente (pedagógico): 

Serão contratados mais de 12 profissionais nas linguagens do Teatro, Dança, Mú-
sica, Fotografia, Arte Urbana, Gestão de Projetos, Gestão Cultural etc

Em tempo



Publicação: 

01 (um) catálogo (tiragem de 500)

Registro: 

01 (um) vídeo documental do projeto

Exposição: 

Cidade de Orós – Clube do Rio Seco

Profissionais Envolvidos: 

aproximadamente 200 Pessoas. Sendo: atores, técnicos, alunos, artistas e outros

Estimativa de Público: 

aproximadamente 20 mil pessoas
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Justificativa

O trabalho de um grupo como o Imagens não se limita a um 
nicho cultural. Sua ambição, sua volúpia, é pela sociedade 
em geral, mantendo um elo vivo com seu lugar de existência, 
a cidade de Fortaleza e no interior do Estado do Ceará.

Além disso, deve-se entender, dentro do ciclo da economia 
da cultura, que o modelo de “teatro de grupo”, do qual o 
Imagens faz parte, não se insere somente por meio da apre-
sentação de espetáculos, como eventos fortuitos. Destaca-
se, pelo contrário, pelo seu caráter continuado, pela forma-
ção prestada na comunidade do Monte Castelo (local da 
Sede do Grupo), produção cultural permanente, desenvolvi-
da pela vivência diária de um grupo, através de atividades de 
pesquisa, de processos criativos, da produção de relações 
sociais e de afeto, da realização de eventos e projetos para-
lelos ou correlatos às montagens teatrais, de mecanismos de 
troca e interlocução, etc.

A arte deve ser praticado, da mesma maneira como se pra-
tica esportes, afinal a arte é território de todos. Talento e 
vocação, todos nascemos com algum, tendo que ser traba-
lhado. E isso depende da capacidade de entrega e experi-
mentação que o sujeito se permitir vivenciar. Um grupo de 
teatro, portanto, é muito mais do que um produtor de teatro, 
ou, ainda, de espetáculos. É, justamente, um agente cultural, 
atuando no corpo vivo do seu tempo. Ao menos é este o 
perfil, a vocação e o trabalho do Grupo Imagens de Teatro.

Trata-se, assim, do reconhecimento à trajetória de um grupo de 
artistas que, em 2017, celebrou 15 anos de um compromisso vo-
tado à arte, de uma decisão pela arte, cujo significado supera sua 
dimensão pessoal, uma vez que decidir-se pela arte, a exemplo 
da política, significa optar por uma vida pública. Sua causa e suas 
ações deixam de limitar-se à esfera privada: passam a repercutir 
em todo o âmbito social.

Ademais, e em consonância com a bandeira defendida pelo Ima-
gens de um teatro compromissado e profissional, o reconheci-
mento de sua trajetória se justifica pela seriedade com que foi 
construída. Todos os trabalhos do grupo são fruto de extenuante 
pesquisa, de um trabalho incessante e cuidadoso, de quem dedi-
ca todo o tempo disponível ao teatro.

Pensar numa Escola de Artes para fomentar nos lugares mais 
longínquos da capital é uma provocação a escassez de políti-
cas públicas para o sertanejo que por se só já sofre com estia-
gem que assola décadas a fio. Entretanto, o grande ganho será a 
abrangência desse projeto para o desenvolvimento sócio cultural 
dessa cidade e região para economia, e acima de tudo, pelo be-
nefício a juventude ociosa desses lugares.

A arte e sua formação política e cultural desse projeto, em que o 
Imagens acredita, legitima-se pela incorporação de tal contexto 
é de levar uma troca com os mais diversos e estreitos caminhos 
desse Ceará, povoados de uma gente viva e pulsante que care-
cem de ações culturais para seguir vivos na luta do dia a dia.



Objetivos

Objetivo Geral
Fomentar atividades de Arte e Cidadania por 07 (sete) meses na cidade de Orós e moradores da Zona Rural.

Objetivo(s) específico(s)
- Ampliar o acesso aos bens culturais no estado, através de uma programação diversificada com arte e cidadania com Profes-
sores de alta qualidade e gratuitamente ao público;

- Contribuir para formação sociológica do nosso público alvo (Jovens, Adultos e envolvidos) e no resultado final que possam 
repassar seus ensinamentos com seus nichos culturais;

- Contribuir para o incentivo de surgimentos de novos grupos, técnicos, dramaturgos na cidade;

-  Fortalecer a cadeia produtiva da localidade e potencializar a produção artística para a inserção no mercado cultural do Es-
tado do Ceará;

- Fomentar geração de renda na cidade, zona rural e na região das cidade de Orós e centro sul.
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Contrapartida ao CONCEDENTE

Contrapartida de IMAGENS

O plano de comunicação será pensado a partir de uma estratégia para alcançar nossos objetivos 
com foco na visibilidade da marca dos parceiros. Para equipe de comunicação do projeto Iremos 
contratar 01(um) Assessor de Imprensa, 01 (um) Videomarker e 01 (um) Fotografo. 

Peças serão confeccionadas para seguintes ações: Lançamento do curso, Divulgações das Ações 
Formativas e Apresentações dos espetáculos do Imagens. 



Inclusão da chancela nas peças:

* 600 Cartazes;

Especificação: 59,4 x 42 cm (A2).  Aplicação no Policromia; Papel couchet 60kg.

*40 mil - Panfletos;

Especificação: 14,8 × 21 cm (A5).  No papel couchet 40kg e policromia.

*4000 - Programas;

Especificação: 32,9 x 48,3 cm (A3+). Com duas dobras, no papel couchet 40kg e policromia.

*2000 - Convites;

Especificação: 14,8 × 21 cm (A5).  No papel couchet 150kg e policromia.

*5 - Banners;

Especificação: 1 x 2 m. Impresso em lona e policromia

* 500 - Catálogos;

Especificação: 23x23cm (fechado) – 46x23cm(aberto) por 4x4 cores – Papel Capa: cartão 250g- Miolo: Couchê fosco acaba-

mento: Laminação brilho na capa e no verso 40 páginas de miolo + 4 páginas de capa e verso.

* 300 - Ecobags:

Especificação: 40 x 40 cm. Aplicação no tecido em algodão cru e impressão em 4 cores e policromia

* 200 - Camisas.

Especificação: P, M, G . Confecção em malha, no fio 30 e policromia.



Contrapartida de NEGOCIAL

Contrapartida SOCIAL

Contrapartida AMBIENTAL

- Todo material produzido será distribuído cota de 10% para os Professores do Sin-
dicato dos Servidores Públicos Municipais de Orós – SINDSERPMO.

- Distribuição de livros didáticos para os internos da cadeia pública da cidade de 
Orós. Parceria com Secretaria de Justiça do Ceará – SEJUS. 

- Todos os materiais de divulgação deverão ser confeccionados com papel certifica-
do produzido a partir de fontes responsáveis;

- Inserir a frase: “Material Reciclável. Descarte em local”. 



Mídia Eletrônica

Rádios

Mídia Espontânea 

Locais para divulgação

- Mailing Eletrônicos

- Redes Sociais (Facebook,whatsapp e Twitter)

         Spot: 30’ (trinta segundos)

- Comunitárias – Nossa FM na cidade de Orós e Papagaio FM na cidade de Icó

- Rádio Comercial – Orós FM e Rádio Cidade de Iguatu 

- Serviço de Alto falante – “A voz da Liberdade “– Orós

-  Jornal Diário do Nordeste – Editoria Caderno 3

-  Jornal O Povo – Editoria Vida e Arte

-  Blog DN – Centro Sul – Jornalista Honório Barbosa

- Escolas;

- Comércios;

- Sindicatos;

- Faculdades;

- Rodoviárias;

- Pontos Turísticos.
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Contatos

Grupo Imagens de Teatro

CNPJ: 12.231.381-0001/07

TEL: 85 997185506

E-MAIL: gimagens@gmail.com
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