
No Ano da França no Brasil, a Casa Fiat de de fabril francesa a se instalar por aqui, há

Cultura assina duas importantes exposições exatos 90 anos. "Teremos uma longa pro-

inéditas no País: Rodin, do Ateliê ao Museu - gramação para celebrar essas duas datas

Fotografias e Esculturas e O Mundo Mágico em conjunto", conta a diretora de comuni-

de Marc Chagall - O Sonho e a Vida. Além cação corporativa, Odete Duarte,

disso, a instituição apresentará o seminário Uma das prioridades da Rhodia é divul-

"Diálogos Visuais - A Arte em 10 tempos", gar a festa igualmente entre seus públicos,

sobre artes plásticas francesas. Mas o que Os colaboradores, portanto, não foram es-

faz uma empresa italiana entrar nessa festa quecidos. Haverá sorteios de brindes e al-

azul, branca e vermelha? A lógica da comu- moço com gastronomia francesa nas fábri-

nicação institucional. cas. A empresa está desenvolvendo, ainda,

um hotsite para contar a história da Rhodia

no Brasil e mostrar curiosidades sobre as

duas culturas.

Uma das ações mais importantes para

o público externo é o apoio ao livro "A pre-

sença francesa no Brasil: de Villegaignon ao

século XXI". A obra resgata momentos da

história e das relações políticas, culturais e

intelectuais franco-brasileiras. "Fornecemos

"O Grupo Fiat tem a marca da internado- conteúdo, imagens e informações so-

nalidade e como estamos presentes nos dois

países, achamos que essa é uma oportunidade

para renovar laços", diz o presidente da Casa

Fiat de Cultura, José Eduardo de Lima Pereira.

Conheça as estratégias de outras grandes

empresas na homenagem brasileira à nação

berço do iluminismo e da Revolução.

bre a chegada dos franceses ao Brasil, por-

que a história da Rhodia se confunde com a

da imigração francesa."

Em julho, a Rodhia vai ceder camisetas

para a Corrida e Caminhada pela Sustenta-

bilidade e em novembro patrocinará um Fó-

rum Econômico. Em setembro, os holofotes

estarão voltados para o Fórum de Sustenta -

bilidade, que ocorrerá em Brasília com a pre-

sença do presidente francês Nicola Sarkozy.



La Ville En Mouvement (IVM), que debate a

mobilidade nos centros urbanos por meio de

fotos realizadas em vários países. "Todas as

exposições que estamos promovendo refle-

tem bem os nossos valores e negócios. Essa,

por exemplo, fala de mobilidade, o que tem

tudo a ver com a gente", explica o diretor de

Relações Corporativas, Rodrigo Junqueira.

Um pedacinho do Museu do Louvre

também estará no Brasil durante as co-

memorações, A PSA exibirá esculturas de

Jean Antonie Houdon, um dos mais reno-

mados artistas franceses do Século XVIII,

na exposição Tesouros do Louvre. Escul-

turas de Houdon. Será a primeira vez que

uma coleção completa do Museu do Louvre

virá ao País,

As exposições ícones do

Design e Oui, Brasil

des Arts et des Lettres, a mais alta distin-

ção nas Artes do país. "Ele é um dos artistas

contemporâneos mais aclamados em todo o

mundo e ter suas obras expostas em nossos

hotéis aqui no Brasil é uma honra", afirma

Nagi Naoufal, diretor de operações da marca

Sofitel para América Latina.

A empresa também disponibilizou 100

mil euros em diárias em seus hotéis para os

membros dos comitês que farão apresenta-

ções no Brasil e irá realizar ainda um Festival

da Culinária Francesa aos hóspedes da rede.

VOILA BRÉSIL
A partir de 21 de abril até 15 de novem-

bro, haverá uma série de eventos culturais
e econômicos no Ano da França no Brasil. A
iniciativa faz parte de um programa do gover-
no francês, o Temporadas de Culturas Estran-
geiras (Saisons Culturelles), organizado pelo
Ministério das Relações Exteriores há cerca
de 20 anos. A cada ano, a França convida um
país para apresentar suas múltiplas facetas
culturais como forma de homenageá-lo. Em
2005, foi a vez do Brasil e o governo brasileiro
resolveu retribuir a gentileza.

A programação será composta por pro-
jetos artísticos, culturais, econômicos, cientí-
ficos e educacionais, envolvendo a participa-
ção de franceses e brasileiros. "Essa é uma
ótima oportunidade para que as duas nações
se conheçam melhor e intensifiquem suas
relações comerciais e culturais", defende a

diretora executiva da Câmara de Comércio
Brasil-França, Sueli Lartigue.
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