
246 MILHÕES SOFREM BULLYING

300 MILHÕES SOFREM  COM DEPRESSÃO

1 MORTE A CADA 20 SEGUNDOS POR SUICÍDIO

Fontes: World Health Organization, Plan International e UNESCO

NÃO PODEMOS ASSISTIR A ESSA VIOLÊNCIA 

SEM REAGIRMOS



A partir de um caso pessoal muito forte de bullying e da dor sofrida por uma mãe, começou 
um trabalho de “formiguinha” em mais de 50 escolas no Estado de São Paulo, ajudando a 
combater a violência sistêmica. Hoje, o trabalho é reconhecido e acelerado pela Singularity 
University, com o propósito de utilizar a tecnologia para resolver os grandes problemas da 
humanidade, acelerando o mundo para uma sociedade sem preconceitos e sem bullying.



Perto Demais é um documentário sem fins lucrativos e com distribuição 

gratuita que leva ao público a discussão sobre as relações humanas, 

fazendo uma profunda reflexão e análise crítica com os profissionais mais 

respeitados do Brasil sobre o prejuízo que o bullying causa na vida das 

pessoas, através de histórias reais, fundamentada em dados e pesquisas.



Leo Fraiman

SÉRIE CONFLITOS PSICOLÓGICOS (10 episódios)

DOCUMENTÁRIO SOBRE COMBATE AO BULLYING

Aparência sem Essência

Contardo Calligaris

Relações Instantâneas Dependência Emocional Relações Abusivas Desejo e Sexualidade

Sofrimento para Recomeçar Ansiedade e Felicidade O eu que você enxerga Amar e Perdoar
PRÓXIMAS GRAVAÇÕES

Identidade

GRAVADOS

GRAVADOS

Christian Dunker Maria Homem Roberto Banaco Renato Mezan

Rossandro Klinjey Guilherme Polanczyk Fabrício Carpinejar Monja Coen

http://leofraiman.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contardo_Calligaris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Christian_Dunker
http://diversitas.fflch.usp.br/maria-lucia-homem
https://www.paradigmaac.org/copia-joana-singer-vermes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renato_Mezan
https://rossandro.com/
https://casadosaber.com.br/sp/professores/guilherme-vanoni-polanczyk.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabr%C3%ADcio_Carpinejar
https://www.monjacoen.com.br/


O documentário se estende em uma série de 10 
episódios sobre conflitos psicológicos e faz parte 
de um projeto maior, que envolve a criação de 
uma plataforma que reúne uma grande rede de 
apoio, dando suporte às pessoas que sofrem 
algum tipo de violência sistêmica, além de 
fornecer ferramentas de transformação para 
d isseminar o combate à todo t ipo de 
discriminação. O conteúdo total audiovisual será 
fatiado e gravado em videoaulas por professores 
para criação de material didático a ser usada em 
sala de aula.

SEQUÊNCIA

SÉRIE

DOCUMENTÁRIO

PLATAFORMA

FERRAMENTAS

(10 episódios) Documentário: 
Série (10 episódios de 40min): 
Extras e material bruto: 

Conteúdo Total Audiovisual: 17h 30min

50 min 
6h 40 min 

10h



 

VANESSA 
RODRIGUES

Engenheiro de Computação pela Unicamp 
e fundador da VOIX. Foi professor de 
matemática e dava aulas para seus alunos 
sonharem grande. É atualmente aluno da 
Singularity University, universidade criada 
pelo Google e a NASA para resolver os 
grandes problemas da humanidade.

MARCO 
LINHARES

Mãe de uma filha pequena que sofreu um 
caso muito forte de bullying, Vanessa virou 
militante nas escolas contra essa violência 
sistêmica. É publicitária, documentarista, e 
professora especialista da Unicamp na 
disciplina de competências socioemocionais e 
felicidade.

RESPONSÁVEIS

http://bit.ly/expotechs


Produção de vídeo exclusivo feito 
com a empresa

Exposição da empresa em todas as 
premieres, com vídeo, banner

Sessão exclusiva na empresa com a 
presença de especialistas da obra

Sessão exclusiva na empresa com 
um debate sobre o tema

Palestra de inovação e tecnologia 
dentro da empresa

Palestra sobre diversidade e saúde 
mental dentro da empresa

Logomarca da empresa nas ações de 
publicidade online e offline

Logomarca da empresa no site, 
trailer e documentário

Stand da empresa nas premieres

BENEFÍCIOS E CONTRAPARTIDAS

Premiere na cidade da empresa



Oferecemos a oportunidade de associar a 
sua marca de maneira inspiradora, de 
modo que promova a prática do respeito 
à diversidade de miscigenação étnica, 
culturas, raças, crenças e religiões, 
trazendo uma relevante contribuição para a 
sociedade.

Inscrição 
PRONAC: 

192746

E isso tudo SEM GASTAR NADA. A proposta consiste em patrocínio via de 

Lei de Incentivo à Cultura, artigo 18, com 100% de reembolso deduzido 

do imposto de renda devido.

Fonte: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11501710/artigo-18-da-lei-n-8313-de-23-de-dezembro-de-1991 

Projeto Perto Demais: http://versalic.cultura.gov.br/#/projetos/192746

OPORTUNIDADE PARA A SUA EMPRESA 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11501710/artigo-18-da-lei-n-8313-de-23-de-dezembro-de-1991
http://versalic.cultura.gov.br/#/projetos/192746

