
Cine
cidade



Idealizado pela Agência NTZ, o projeto 

Cine Cidade está em sua primeira edição 

e tem como objetivo principal oferecer 

uma programação gratuita de cinema ao 

ar livre, sendo contemplado um bairro e 

uma sessão por mês, pelo período de 6 

meses, em diferentes regiões do 

município de São José dos Campos, 

propiciando a inclusão sociocultural, a 

ocupação positiva do espaço público e a 

imersão no mundo mágico do cinema. 

Uma experiência inigualável aliada ao 

compartilhamento de momentos e 

emoções coletivas.

*simulação/imagem não corresponde ao projeto Cine Cidade

O PROJETO



O público-alvo são crianças e jovens de áreas de 

pouco acesso a essa linguagem cultural, 

oportunizando que essa experiência seja vivida 

em família e amigos, de modo a propiciar uma 

ocupação positiva dos espaços públicos da 

cidade como parques, praças, quadras etc.

Público-alvo

500
PREVISÃO DE

PESSOAS POR SESSÃO



Atividades Coletivas

Cada sessão será iniciada por uma atração artística local, no modelo “palco aberto” que será escolhida 

por meio de chamamento público / edital. Essa participação tem como intuito valorizar a produção cultural 

local e promover maior engajamento regional. 

Paralelamente, serão oferecidas dinâmicas/recreações para as crianças presentes, por meio da 

participação de um oficineiro, com o intuito de despertar possíveis reflexões sobre o filme que será exibido, 

levando consigo mais do que o cinema já é capaz de causar, proporcionando atividades coletivas. 



A linha curatorial a ser seguida será a partir de filmes que explorem temáticas pertinentes a

crianças e jovens e que despertem nesse público reflexões, empoderamento e interesse pela

arte/cultura como ferramenta de formação cidadã.

Serão apresentados filmes disponibilizados pela MPLC – Motion Picture Licensing Corporation,

órgão responsável pela emissão de licença para exibição de filmes em eventos culturais.

Em algumas ocasiões o público poderá participar da escolha do filme por meio das redes

sociais do projeto, onde a curadoria apresentará 3 opções para cada praça.

Curadoria



Dados
*Pesquisa Hábitos Culturais 2015 (Jleiva)

moradores de São José dos 

Campos vão a museus, 

bibliotecas, teatros e cinemas 

com menor frequência que a 

média do estado de SP

da população depende de 

atividades gratuitas para 

poder ir a eventos culturais
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Divulgação

Cartazes A3 e panfletos            
distribuídos nas escolas e principais estabelecimentos dos bairros 
contemplados

Redes Sociais (facebook e instagram)                                                                       
promoção de Campanhas direcionadas ao público de interesse do 
projeto.

Hotsite         
criação de site one page responsivo para abrigar a programação 
do projeto

Assessoria de imprensa                                                                                               
trabalho para conquista de pauta espontânea nos principais 
veículos de comunicação da região (jornais, revistas, rádios e 
portais)



Investimento

R$ 17.525,00 por sessão
◦ Total de sessões previstas no projeto: 6

◦ Valor total: R$ 105.150,00

Projeto Inscrito na LIF – Lei de Incentivo Fiscal de SJC (aprovação prevista para 15/02)

*possibilidade de patrocinar com até 100% do IPTU ou ISS + 20% de contrapartida



Cota Máster

Crédito “Apresenta”

Ativações (Ex. distribuição de pipoca, 

distribuição de brindes, oficina, luva para 

cadeiras etc)

Exibição de vídeo institucional

Logo na comunicação visual da tela de 

cinema

Agradecimento na locução off de abertura

Marca presente no uniforme da equipe de 

produção

Marca presente no site do projeto

Marca presente nas peças de divulgação

Direito de imagem sob as fotos e filmagens 

disponibilizadas pelo projeto

R$ 105.150,00 Cota Outro

R$ 40.000,00

Cota Prata

R$ 20.000,00

Cota Bronze

R$ 10.000,0

Cota Apoio

R$ 5.000,00



Sobre a NTZ
Idealizadora do projeto

A NTZ foi criada em 2012 com especialização no 

atendimento ao terceiro setor, tendo como 

motivação acreditar na mobilização social como 

poder de transformação e desenvolvimento 

humano.

A partir da formação de uma equipe especializada 

em comunicação, marketing e produção, o escopo 

foi ampliado, possibilitando à NTZ oferecer um 

maior leque de serviços como Agência. 

Atualmente, está localizada em São José dos 

Campos, interior de São Paulo, mas com atuação 

em todo o Brasil e clientes de diferentes segmentos.



12 3341-5696 / 5697

contato@agenciantz.com.br

WWW.AGENCIANTZ.COM.BR

Av. Cassiano Ricardo, 401, sala 801 – Ed Hyde Park – SJC/SP


