
  
  

   

  
  
  
  

A   AGÊNCIA   
  

A   Project   Models   foi   criada   pelas   irmãs   Luciane   e   Viviane   Prata.   
Com  uma  experiência  de  10  anos  de  mercado  ar�s�co,  a  Project  Models  já  lançou  diversos  modelos,                  
manequins,   figurantes   e   atores.   

  
Principais   trabalhos:   

Novela  Escrava  Mãe  ,  Sinha  Moça,  Desejo  Proíbido,  Escrava  Isaura,  O  Cidadão  Brasileiro,               
vários  filmes  gravados  em  Paulínia  (  Vai  que  da  Certo  2,  Salve  Geral,  O  Vendedor  de                  
Passados,  De  Pernas  Pro  Ar,  O  ano  que  meus  pais  saíram  de  Férias  )  diversos  comerciais,                  
Unimed,  Barbie,  Hot  Wheels,  Ultrafarma,  Aeroglos,  ibuflex  Lojas  Cybelar,  Unimed,  Lojas             
Seller,  Prefeitura  de  Indaiatuba,  Supermercados  Pague  Menos,  Ó�cas  Iris,  Construtora            
Congesa,    Coife   Odonto,   Medley,   3M,   Skill   Idiomas,   Banana   Danger,   Grow   Hair...   

  
DESTAQUE   
 Temos  como  destaque  a  nossa  querida  atriz,  cantora  e  apresentadora  Bela  Fernandes              
que  ja  par�cipou  de  vários  comerciais  e  representou  grandes  marcas  como:  C&A,  O               

Bo�cário,  Sadia,  Barbie,  entre  outras.  Na  televisão,  iniciou  sua  carreira  como  apresentadora  do  programa  "Bom                 
Dia   e   Cia"   do   SBT.   
Em  2016,  Bela  assumiu  o  papel  de  protagonista,  a  Zu,  da  série  "Zoo  da  Zu"  da  Discovery  Kids.  Série                     
internacional,  no  ar  em  22  países,  aumentando  assim  sua  visibilidade  e  confirmando  as  previsões  do  seu                  
enorme   talento.   
Bela  ficou  conhecida  por  interpretar  a  Filipa  da  novela  As  Aventuras  de  Poliana"  do  SBT  "  Atualmente  Bela  é                     
apresentadora   do   Lambe   Lambe   SBT   

  
Nossas   Diretoras   

  
Luciane  Prata  ex  modelo  ,  já  par�cipou  de  diversas  campanhas  publicitárias  ,  comerciais  e                
desfiles  ,  Unimed  ,  Natura  ,  C&A  ,  Revista  Raça  Brasil  ,  Prefeitura  de  Campinas  ,  Morumbi                   
Fashion  ,Clipe  Ka�nguelê,  entre  outros  foram  alguns  dos  nomes  que  Lú  .emprestou  seu               
talento  e  seu  brilhan�smo.  Com  uma  experiência  de  mais  20  anos  como  empresária  de                
sucesso    preparou   e   lançou   várias   modelos   para   mercado   publicitário.   

  
  
  
  

Já  sua  irmã  Viviane  Prata  conhecida  como  Vivi  Prata  acompanhou  e  incen�vou  a  carreira  da                 
irmã  viu  na  fotografia  a  arte  de  extrair  a  beleza  ,  a  simplicidade  ,  o  carisma  e  a                    

  



  
  

expressividade  de  cada  um  que  passou  pelas  lentes  desta  fotógrafa  que  já  fotografou  vários  aspirantes  a                  
modelo    em   diversos   estados   do   Brasil.   

  
  

QUEM   SÃO   NOSSOS   CLIENTES?     
Produtores   de   TV   ,   Cinema,   Es�listas,    Agências   de   publicidade,   marcas   de   roupas,   calçados   e   acessórios   
outdoors   e   banners.   Comerciais   para   TV,   curtas   e   longas-metragens,   além   de   eventos   e   desfiles   de   moda.   

  
Encaminhamos  os  selecionados  para  testes,  audições,  provas  de  roupa  e  etc  e  posteriormente  para  os                 
trabalhos   efe�vos,   quando   há   aprovações.   
Além   disso,   a   agência   é   responsável   por   toda   parte   burocrá�ca   que   envolve   esses   processos.     
A  divulgação  do  ar�sta  é  feita,  a  princípio  por  meio  do  book  digital  e  videobook  e  posteriormente  por  meio  de                      
testes   e   demais   processos   de   seleção.     
    
SOBRE   OS   TIPOS   DE   CONTRATOS   
Os  contratos  feitos  por  meio  da  Convenção  2021  do   MGT  são  todos   SEM  EXCLUSIVIDADE :   ou  seja,  os  ar�stas                    
pode   ser   agenciar   em   outras   agencias.   
O  contrato  tem  validade  de  1  ano .  Podendo  ser  renovado  automa�camente  caso  as  partes  tenham  interesse  e                   
mediante   a   renovação   do   material   fotográfico.     
A  taxa  de  agenciamento  especial  para  par�cipantes  do  evento  é  de  R$  300,00  (Trezentos  Reais)  e  deverá  ser                    
pago   via   depósito   bancário   ou   Pix.   
Quanto  ao  material  fotográfico,  trabalharemos  com  o  material  fornecido  pelo  evento  ou  caso  o  candidato  já                  
tenha   material   deverá   ser   enviado   a   MGT   e   uma   cópia   para   o   email   da   agência.   
Assim  que  efe�vado  o  agenciamento,  entraremos  em  contato   VIA  E-MAIL  com  os  novos  agenciados                
informando   sobre   a   conclusão   do   processo.     

  
SIGA   NOSSAS   REDES   SOCIAIS   E   FIQUE   POR   DENTRO   DE   TUDO   QUE   ROLA     
Facebook:     luciane    Prata(Project   Models)   
Instagram:    @projectmodels_campinas   

  
AINDA   TEM   DÚVIDAS?   ENTRE   EM   CONTATO:   
Tel.   (19)   994995034   /   (19)   989338766   watsapp   
E-mail:    projectmodels@hotmail.com     

  
DADOS   BANCÁRIOS     
Banco   Caixa   Econômica   Federal     
AG:   1211   
Conta   poupança:   operação   01   3    conta   00001751-7   
Viviane   Mizael   Prata   
PIX   CPF   
264.326.078.33   
Viviane   Mizael   Prata   

  
CNPJ:   19.278.171/0001-05   
PROJECT   MODELS   AGENCIA   DE   MODELOS,   MANEQUINS,ATORES   E   FIGURANTES   LTDA   –   ME   
  

  

https://www.facebook.com/mariamariacasting
mailto:projectmodels@hotmail.com


  
  
  

SEJA   PROJECT   MODELS     
  

  

  


