INFORMATIVO MGT ONLINE
2.0 / FEVEREIRO/2021
Antes de mais nada, gostaríamos de te parabenizar, pois você foi um dos selecionados pela Agencia Cia de Talentos, no MGT
ONLINE 2.0 2021. Apresentamos para vocês a seguir um pouco mais de conhecimento sobre a Cia de Talentos e as instruções
de como você deve proceder para dar continuidade ao seu sonho...
A “Cia de Talentos”, durante seus quase 21 anos de existência, vem buscando a cada dia um aprimoramento em todo o seu
quadro de colaboradores, buscando sempre, como principal diferencial, a total transparência com que são conduzidos os
trabalhos e os contatos com os pais.
Nossa administração sempre foi pautada com a total parceria com os pais e Produtoras, posto que nosso Diretor, Sydney
Junior, já viveu o outro lado da moeda, ou seja, como vocês, já foi pai de criança de Agência e com isso tendo oportunidade de
conhecer muito bem as questões que todos os pais passam, quando buscam algo a mais para a realização de seus filhos. Ou
seja, o lema do nosso diretor é: “Não quero para vocês o que eu não queria pra mim...”
Temos como objetivo principal cadastrar e indicar bebês, crianças, adolescentes e jovens de 0 a 30 anos, para Testes de elenco
em comerciais, fotos publicitárias, cinema, televisão, fotos Institucionais, quadros do Youtube e teatro, já tendo lançado
nestes quase 21 anos de existência, inúmeros talentos no mercado, dos quais, citamos alguns: Rayza Alcântara, Guilherme
Garcia, Ana Beatriz Santana, Giovanni Poli, Matheus Sant'ana, John Buckley, Letícia Peroni, Rafaela Sampaio, Kenay Muzzillo,
Ygor Manoel, Letícia Pedro, Yago Machado, Land Vieira, Heslaine Vieira, Clara Castanho, Poliana Aleixo, Filipe Cavalcante,
Matheus Lustosa, Victoria Diniz, Cadu Jay, Kadu Schons, Leonardo Braga, Tavinho Martins, Eduardo Martins, Gabriel Felipe,
entre outros...
Com a Pandemia, e um mercado ainda se reaquecendo, a Cia de Talentos vem se reinventando, criando inúmeras
oportunidades online para seus cadastrados, entre eles, os Talentos Digitais e os Quadros do Canal do Youtube, buscando
assim um grande diferencial entre as demais agencias, pois estamos trabalhando de forma fácil e ágil com crianças e jovens de
qualquer parte do Brasil... Conheça antes de mais nada as nossas Redes Sociais, que você vai entender um pouco melhor
nossas novas e diferenciadas propostas.
Após as avaliações feitas no MGT ONLINE 2.0 2021, precisamos que o candidato dê prosseguimento ao cadastramento na
Agência Cia de Talentos, para poder continuar buscando seu sonho e com isso passamos o passo a passo para este
agenciamento:
- Imprimir, preencher e assinar Termo de Cadastramento (Para menores a assinatura será de um dos representantes legais). O
mesmo deverá ser enviado via WhatsApp para todos os participantes que demonstrarem interesse no agenciamento. Favor
requisitar o Termo de Agenciamento.

- Pagar a Taxa de Agenciamento (*)
- Produzir Ensaio Fotográfico (**)
- Produzir Vídeo Book ou Self Tape do candidato (***)
(*) Taxa de Agenciamento:
R$ 300 – Para pagamentos em dinheiro ou depósito bancário em conta da Cia de Talentos (Abaixo)
R$ 350 – Para pagamentos Via Cartão de Credito em até 3x clicar neste link: http://bit.ly/AGENCIAMENTO-MGT-2021

Cia de Talentos Produções Promoções e Eventos
CNPJ: 04.039.290/0001-38
Banco Bradesco
Agência: 0226 digito 7
CC: 117.228 digito 0

(**) Com relação a Produção do Ensaio Fotográfico, sugerimos que o mesmo seja feito com o Grupo MGT... Caso vc ja tenha
material pronto ou o Ensaio fotográfico necessite ser produzido pelo candidato, o mesmo deve ser com profissional
especializado, de sua cidade. Lembre-se que este material poderá ser sua porta de entrada para uma oportunidade especial,
então, ele deve ser feito com muito carinho e seguindo todos os parâmetros orientados pelo
(***) Termos um link de vídeo do candidato é vital para um melhor trabalho perante os produtores, ja que hoje é uma
exigência quase que unânime das produções. Caso este vídeo não seja produzido pelo MGT, sugerimos alguns passos que vc
deve seguir para melhor apresentação do mesmo. Este vídeo deve ser no sentido Landscape (Deitado), em fundo branco...
Não serão aceitos vídeos no estilo tik tok. Este vídeo deve ser em forma de Vídeo Book, ou Vídeo Monologo para os
candidatos de ELENCO e um vídeo de uma peça publicitária, para os MODELOS COMERCIAIS. Estes vídeos deverão ser
apresentados em forma de link do Youtube ou Vimeo. Vídeos físicos via WhatsApp ou self tapes, somente quando forem
solicitados especificamente para cada candidato...
Nosso maior canal de comunicação será o WhatsApp, pois o mesmo cria uma forma rápida e eficiente de melhor comunicação
entre as partes... Sendo assim, solicitamos que cadastrem o quanto antes, na agenda do seu celular, os nossos números, para
que possam estar sempre recebendo informações de tudo que acontece na Cia de Talentos e desta forma estejamos sempre
mais próximos e conectados...
A Cia de Talentos, com seus quase 21 anos de mercado, vem tentando sempre realizar um trabalho de forma consistente e
transparente, para seu público interno (Cadastrados) e público externo (Produtores) e colocamos a sua disposição nosso site e
nossas redes sociais para que assim conheçam ainda melhor a seriedade do desenvolvimento do nosso trabalho. É nossa
intenção é ser sempre referência neste competitivo mercado.
Site: http://www.ciadetalentosproducoes.com.br/
Facebook Fan Page: Cia de Talentos
Instagram: @ciadetalentosjunior
YouTube: https://www.youtube.com/user/CIADETALENTOS
A partir de 2019, a Cia de Talentos criou uma Central de Mídias e através de nossas redes sociais, você poderá estar sempre
por dentro de tudo que está acontecendo na Agencia, com seus atores, bem como oportunidades de trabalho, eventos, cursos
e workshops realizados. Também estaremos sempre dando dicas a todos os nossos seguidores. Fique sempre por dentro e

coloque uma de nossas páginas como a página inicial do seu navegador, pois só assim você estará acessando sempre e com
isso sabendo das novidades...
O Agenciamento através do MGT será valido por 12 meses, a partir da data da postagem do composite em nosso site, o qual
será informado em novo contato enviado ao cadastrado. Passado este período, caso o cadastrado tenha interesse em manter
ativo este agenciamento, o mesmo deverá entrar em contato com a Cia de Talentos para os trâmites de renovação.
Para uma continuidade do nosso trabalho, julgamos extremamente necessário que a criança ou adolescente esteja se
preparando a cada dia, em cursos na área de atuação, teatro, dança e interpretação para vídeo, sempre mais e mais, para que
possamos também com isso melhor atingir nossos objetivos. A cada novo vídeo, ou nova aptidão, o cadastrado deverá sempre
estar informando a Agência.
Nos colocamos ainda a disposição através de nossos telefones: 21 97042.1235 / 12 98103.0223
Ou para mensagens através do nosso e-mail: ciadetalentos@ciadetalentosproducoes.com.br
Sendo assim, agradecemos mais uma vez pela confiança em nossa Agência, e estaremos tentando fazer o melhor trabalho
possível para atingirmos nossos objetivos em comum, mas isso não é sinal de que os trabalhos acontecerão, pois estaremos
sempre dependendo das condições do trabalho, tais como perfil do candidato e exigências de cada produção. Sendo assim,
trabalhos poderão acontecer após algumas semanas, alguns meses, um ano, ou nunca acontecerem e com a transparência
com que trabalhamos, sabemos que jamais poderemos estar prometendo nada para vocês. Vamos ficar na torcida e pensar
sempre positivo, pois acreditamos que pensamento positivo somente atraem coisas positivas, para que possamos ainda
comemorar muitas vitórias.
E continuaremos neste período inteiramente a disposição de todos vocês!!!!
Atenciosamente,
Sydney Junior

