SINOPSE

O surgimento de um clube de futebol com vocação vencedora como o Esporte Clube Juventude,
tem uma ligação íntima em sua história com a região geográfica onde sua gestão aconteceu. O
espírito empreendedor e de liderança que regem o clube são heranças diretas da vocação do
povo que moldou a cidade de Caxias do Sul. O município foi criado no ano de 1890, quando
sua população já era fortemente composta por imigrantes italianos que haviam chegado à
região em 1875, além de portugueses, espanhóis e sírio-libaneses.
Até hoje Caxias caracteriza-se por manter um destacado perfil europeu, cujas características se
materializam em alta qualidade de vida.
O Esporte Clube Juventude foi fundado em 29 de junho de 1913. Por um grupo de caxienses
que amavam futebol e que desde o inicio tinham como objetivo transformar aquela paixão em
um grande e respeitado clube de futebol.
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SINOPSE

O Esporte Clube Juventude nasceu para ser vencedor e sua história mostra que esse objetivo
sempre foi o principal motivador de sua existência, destacando-se inúmeros títulos como:
CAMPEONATO SÉRIE B – 1994
CAMPEONATO GAÚCHO – 1998
COPA DO BRASIL - 1999
Por estes e muitos outros objetivos, o ano de 2013 vai ser um grande marco histórico para o
clube, quando ele comemora seus 100 anos de existência.
Vamos desenvolver o projeto filme longa metragem: “Juventude 100 anos de Papada”.
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SINOPSE

O filme vai apresentar a história desde sua fundação, seus principais jogos, técnicos e
jogadores, presidentes, estádio e principalmente, a história da sua torcida e de seus títulos.
Vamos mostrar a força desta gente que conseguiu superar todos os desafios para construir uma
verdadeira paixão caxiense, conta com um nome forte, uma marca e infra-estrutura comparada
com os grandes clubes brasileiros e que, como sempre, luta por grandes conquistas.
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metodologia

O filme fará uma viagem ao passado e um passeio pelo presente do Esporte Clube Juventude,
apresentando imagens aéreas, fotografias, filmes antigos, a evolução dos fardamentos,
as equipes e campeonatos disputados, a construção do estádio, seus presidentes, as
personalidades mais importantes desta história, os fundadores, os jogadores, a criação do hino
e da bandeira, suas conquistas e títulos, além de contos e lendas da torcida. Apresentaremos
depoimentos de personalidades, de historiadores e de pessoas que fizeram o clube ontém e
hoje.
Contará como o clube nasceu e como se desenvolveu.
Quem foram as principais personalidades? Em que momento o Esporte Clube Juventude passa
a fazer parte do cenário do futebol no Brasil ? Estas e outras perguntas serão respondidas ao
longo de nossa pesquisa e posteriormente apresentadas no filme.
Mostraremos a relação Esporte Clube Juventude com o torcedor, com a comunidade, o turismo,
a cultura, as empresas e o poder público, com a economia do município e do estado.
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circuitos de exibição

Após a realização de um coquetel de lançamento com a presença dos patrocinadores e
convidados especiais, vamos iniciar o circuito de exibição do filme.
O filme será exibido em diversos circuitos, obedecendo a seguinte ordem:

• Festivais de Cinema e Mostras de Cinema Digital
• Circuito Digital Comercial (CINEMAS)
• Exibição em escolas estaduais e municipais de Caxias do Sul
• Lançamento em DVD* Comercialmente
• Distribuição para as Bibliotecas, Arquivos Históricos e Cinematecas da região
• Exibição na TV por Assinatura
• Exibição na TV aberta
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Circuito de Exibição e
Audiência do Documentário
1- Circuito de Cinema:
Exibição em salas de cinema no município de Caxias do Sul.
Público estimado: 10.000 pessoas*

2- TV Aberta:
TV Com (Caxias do Sul)
Canal 20 Caxias
TV Educativa
TV Camara (Caxias do Sul)
Público estimado: 100.000 pessoas*
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Circuito de Exibição e
Audiência do Documentário
3- Comercialização de DVDs:
Comercialização de DVDS pelo próprio clube;
Público estimado: 30.000 pessoas.

4-Distribuição para Videolocadoras:
1.000 dvds comercializados veiculação nacional;
Público estimado: 30.000 pessoas*

5-Distribuição em Embaixadas/Eventos/Feiras/ Congressos e Missões ao
Exterior:
Público estimado: 10.000 pessoas*

6-Contrapartida Patrocinadores:
Versão para os patrocinadores;
Público estimado: 30.000 pessoas.
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Circuito de Exibição e
Audiência do Documentário
7- Internet:
Youtube, Website e Redes Sociais.
Público estimado: 50.000 pessoas*

8- Além da ampla cobertura da mídia local através dos seguintes veículos
de comunicação:
Jornais: O Pioneiro / Zero Hora/ Jornal do Comercio/ O SUL/ O Caxiense e demais jornais
locais.
RBS TV, TV Com, e programas locais.
Rádios: Itapema, Atlântida, Rádio Caxias, Rádio São Francisco, Gaúcha, Band News e demais
rádios locais.

*Público estimado superior á 1.000.000.000 (um milhão) pessoas no
prazo de 24 meses.

9

Cotas de Patrocínio

Os investimentos no filme podem ser feitos através da Lei do Audiovisual, Art. 1A ou, através
de Patrocínio Direto, por meio de Recursos de Publicidade.
Ao optar por investir recursos no filme através da Lei do Audiovisual, o patrocinador
terá direito ao benefício de desconto de 100% do valor aportado sobre o
imposto de renda (IR), limitado a 4% do imposto a pagar.

03 – Prata (04 cotas):
O Patrocinador terá direito a inserir sua logomarca em todo o material de divulgação do filme:
Cartazes, Postais de Divulgação, Banners, Convites, Folders e nas contracapas dos DVDs. Terá
também direito a inserir sua logomarca nos créditos iniciais do filme, tamanho ½ (Divide com
outra marca na sequência telas iniciais). No site do filme o patrocinador será mencionado e
terá direito à inclusão de um Web Banner. Direito a receber 50 cópias em DVD do Filme para
distribuição entre seus clientes e fornecedores.
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Cotas de Patrocínio

02 – Premium (02 cotas):
O Patrocinador terá direito a inserir sua logomarca em todo o material de divulgação do
filme: Cartazes, Postais de Divulgação, Banners, Convites, Folders e nas contracapas dos
DVDs. Terá também direito a inserir sua logomarca nos créditos iniciais do filme, tamanho 1,5
(Exposição exclusiva da marca na sequência de telas iniciais). No site do filme o patrocinador
será mencionado e terá direito à inclusão de um Web Banner. Direito a receber 100 cópias em
DVD do Filme para distribuição entre seus clientes e fornecedores.
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Cotas de Patrocínio

01 – Master (02 cotas)
O Patrocinador terá direito a inserir sua logomarca em todo o material de divulgação do filme:
Cartazes, Postais de Divulgação, Banners, Convites, Folders e nas contracapas dos DVDs. Terá
também direito a inserir sua logomarca nos créditos iniciais do filme, tamanho 02 (Exposição
exclusiva da marca na primeira tela dos créditos iniciais). No site do filme o patrocinador será
mencionado e terá direito à inclusão de um Web Banner. Terá direito a receber 300 cópias em
DVD do Filme para distribuição entre seus clientes e fornecedores.
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CURRICULO DO DIRETOR
Título do Filme

Tipo

Airton Corrêa Soares Junior

Caxias do Sul - Tradição e Inovação de um Povo

Longa metragem

Publicitário com especialização em Marketing pela PUCRS e
Gestão de Branding pela ESPM/RS.

Simecs

Documentário, Institucional e Ambiental

Simplás

Vídeo Institucional

Marcopolo

Vídeo Institucional

Incoterm

Vídeo Institucional

Aeromovel

Vídeo Institucional

Intral

Vídeo Institucional

Água Mineral Elan

Vídeo Institucional

Maxiforja

Vídeo Institucional

Tramontini

Vídeo Institucional e Produtos

Produtora de comunicação digital atuando no mercado desde
2000, com ampla experiência em projetos digitais tendo
produzido neste período mais de 100 web sites, 70 multimidias
e cerca de 40 videos institucionais.

Transportadora Rodasul

Vídeo Institucional e Produtos

Ciber

Vídeo Institucional e Produtos

Plastech

Vídeo Promocional

Haras Joter

Vídeo de Produtos e Depoimentos

Com atuação no mercado gaúcho, paulista e mais recentemente
carioca, a CDI atende clientes como Marcopolo, ESPM, Simecs,
Simplás, Banrisul, Ciber, Randon, Guerra, Intral, Maiojama,
Ipiranga, Tramontina

BT Paineiras

Vídeo de Produtos e Depoimentos

MaqPress

Comercial de TV

Kinder

Comercial de TV

Diretor de cena com larga experiência em vídeos institucionais,
comerciais de TV e documentários, tendo dirigido vídeos, vide
tabela ao lado.

CDI – Comunicação Digital Inteligente
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Patrocinadores Master

Patrocinadores Premium

Financiamento

Apoio

www.juventude100anosofilme.com.br

