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Estrutura do projeto Teatro em ação

O publico alvo

                                  grande show musical

Cinema rolando



P2 Título do projeto ambiental participante:

Caravana Cultural: Arte & sustentabilidade

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Educação Ambiental

P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

O projeto Caravana Cultural: Arte & Sustentabilidade nasceu da necessidade de levar cultura e entretenimento a comunidades que 
não possuem este acesso, ou possuem em escala pequena ou não acessível ao grande público.
A Caravana é composta por um caminhão que é palco e tela de cinema, além de todo o equipamento de som e luz necessários, 
além de cadeiras, banheiros e tudo o mais para o bom andamento do evento. O objetivo base é levar através das três grandes 
artes, teatro, cinema e música a mensagem para um mundo mais sustentável e colaborativo. Isso acontece  durante um final de 
semana na praça central da pequena cidade.
O esqueleto do projeto (programação básica) é uma peça de teatro infanto-juvenil que fala sobre o tema da sustentabilidade, um 
filme longa metragem (Saneamento Básico – O Filme) que trata da necessidade de uma comunidade se organizar para tratar de 
uma questão sócio-ambiental e por fim uma apresentação musical para celebrar a comunidade.
Além desta programação básica que o projeto leva consigo, é feita uma curadoria na localidade onde o evento ocorrerá para 
identificar atrações culturais locais, entidades que queiram expor seus resultados de trabalhos comunitários, tais como associação 
de artesões, entidades que queiram vender artefatos para gerar renda, por exemplo a APAE local é convidada a realizar uma tenda
de venda de lanches para gerar renda para a entidade. 
Os resíduos gerados pelo evento são direcionados as cooperativas locais para o devido encaminhamento e geração de renda. O 
evento também realizou a neutralização das emissões de carbono.
O evento já ocorreu nas cidades de Nova Santa Rita, Triunfo e Montenegro, cidades do entorno do Pólo Petroquímico do RGS.
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P5 Sobre a organização participante:

Razão social: Diogo K. Severo Produções

Nome fantasia: Companhia de Produção

CNPJ: 09.291.614/0001-44

Setor de atuação: Projetos Culturais e Eventos

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 07/12/2007

Número de colaboradores: 1

Faturamento:(anual em R$) 170.000,00

Investimento ambiental:(anual em R$) 2.000,00

P6 Informações de contato:

Endereço: Av. Padre Cacique, 230 sala 301

Bairro: Praia de Belas

Cidade: Porto Alegre

Estado: RGS

CEP: 90810-240

Telefone com DDD: 51 - 99149 2269

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Diogo Kasper Severo

Cargo: Diretor

E-mail: diogosevero@ciadeproducao.com.br

Telefone com DDD: 51 - 99149 2269

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Diogo Kasper Severo

Cargo: Diretor

E-mail: diogosevero@ciadeproducao.com.br

Telefone com DDD: 51 - 99149 2269

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Diogo Kasper Severo

Cargo: Diretor

E-mail: diogosevero@ciadeproducao.com.br

Telefone com DDD: 51 - 99149 2269

2 / 4

Formulário de Inscrição do 25º Prêmio Expressão de Ecologia (2017-2018) SurveyMonkey



P10 Por quais normas a organização é certificada? Não se
aplica

P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

Somos uma produtora de eventos com foco em projetos de lei de incentivo à cultura. Temos um histórico de neutralização dos 
nossos eventos através da empresa Iniciativa Verde que vende créditos de carbono. Somos os organizadores da Virada 
Sustentável Porto Alegre que vai para sua terceira edição em abril de 2018.

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não.

P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

A necessidade de levar para pequenas comunidades em forma de entretenimento e cultura o tema da sustentabilidade e dar 
visibilidade as ações locais que tratem do tema.

P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

Criar uma forma inusitada e criativa de levar o tema.

P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

O projeto Caravana Cultural: Arte & Sustentabilidade nasceu da necessidade de levar cultura e entretenimento a comunidades que 
não possuem este acesso, ou possuem em escala pequena ou não acessível ao grande público.
A Caravana é composta por um caminhão que é palco e tela de cinema, além de todo o equipamento de som e luz necessários, 
além de cadeiras, banheiros e tudo o mais para o bom andamento do evento. O objetivo base é levar através das três grandes 
artes, teatro, cinema e música a mensagem para um mundo mais sustentável e colaborativo. Isso acontece  durante um final de 
semana na praça central da pequena cidade.
O esqueleto do projeto (programação básica) é uma peça de teatro infanto-juvenil que fala sobre o tema da sustentabilidade, um 
filme longa metragem (Saneamento Básico – O Filme) que trata da necessidade de uma comunidade se organizar para tratar de 
uma questão sócio-ambiental e por fim uma apresentação musical para celebrar a comunidade.
Além desta programação básica que o projeto leva consigo, é feita uma curadoria na localidade onde o evento ocorrerá para 
identificar atrações culturais locais, entidades que queiram expor seus resultados de trabalhos comunitários, tais como associação 
de artesões, entidades que queiram vender artefatos para gerar renda, por exemplo a APAE local é convidada a realizar uma tenda
de venda de lanches para gerar renda para a entidade. 
Os resíduos gerados pelo evento são direcionados as cooperativas locais para o devido encaminhamento e geração de renda. O 
evento também realizou a neutralização das emissões de carbono.

P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

Nesta primeira  edição com três cidades foram atingidas diretamente 2.000 pessoas.
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P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Braskem e Lei de Incentivo à Cultura do RGS.

P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

19/08/2017

P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

ultima cidade desta primeira edição será dias 24 e 25/11/17.

P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no 25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o valor
numérico. Ex.: 25.868,52.)

239.000,00

P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Voluntárias 5

Remuneradas 20

P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

Pessoas 2.000

Famílias 400

P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta questão exige ao menos um resultado
quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças atendidas pelo
programa ambiental; 150 animais beneficiados)

Resultado 1 200 escolas atendidas
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