
 



  

Contrapartida Empresa 

 10% dos exemplares dos livros, proporcional ao valor do incentivo; 

 Beneficio fiscal de até 4% (se pessoa jurídica) ou 6% (se pessoa física) no Imposto Renda . 

 Agregar valor à marca junto ao público alvo da empresa;  

 Atrair novos clientes ao vincular sua marca com o projeto cultural que trata das tradições e cultura da cidade. 

 Projeção da marca nos materiais de divulgação, contra capa, cartazes, convites e banner; 

 Promoção da cultura na cidade e no país, fortalecimento dos valores e da visão da empresa junto à comunidade. 

 Lançamento do livro onde serão entregues exemplares gratuitamente á comunidade.  

 Palestra e audiovisual para os colaboradores internos, mostrando imagens artísticas que fazem parte do livro. 

 Contribuição com a economia da cultura local. 

Contrapartida Social  

 03 Palestras em escolas públicas de Florianópolis em libras democratizando a acessibilidade à comunidade. 
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 SANDRA NATALIA M. PUENTE BECK 

 

Nasceu no Chile, em 1974. Tem graduação em Design Gráfico pela Faculdade de Artes Plásticas - 

Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP - São Paulo -SP.  Fotógrafa profissional desde 1999 

escolheu a fotografia como meio de trabalho e expressão. Reside em Santa Catarina desde 2001 onde 

trabalhou como repórter fotográfico para o Jornal “O Estado de Santa Catarina” e fotografou para as 

principais agências de propaganda e publicidade do sul do país.  Atualmente utiliza sua experiência e 

talento desenvolvendo fotografias em colaboração com profissionais de artes gráficas e design, o que 

resultou na publicação do livro “Bienal Brasileira de Design” - 2015 em parceria com o Centro de Design 

Catarina. Desde 2017 vem expondo seus trabalhos autorais fotográficos e seu último trabalho está no 

livro “Ostras Coisas do Mar” que foi lançado em Setembro 2019. 

 

Exposição de fotografias : 

 

 2007 –Exposição “Mostra de Dança de Florianópolis e dança Contemporânea ”- O trabalho composto por 

10 fotografias, documentando o festival de Mostra de Dança de 2004 a 2006.  A exposição foi  realizada na 

Livraria Siciliano São Carlos – SP. 

 2017 – Exposição “Linhas Poéticas” - O trabalho composto por 12 fotografias, resultado da união das 

fotógrafas Sandra Puente e  Nilva Damian em busca da essência da fotografia e de seu significado original : 

Desenho com a luz .  A exposição foi realizada no  dia 12 Abril até 12 Maio - Espaço Oficina - Galeria Estúdio – 

Cacupé – Florianópolis/SC.   Divulgações mídia digital: 

http://www.tudosobrefloripa.co m.br/index.php/desc_noticias/e xposicaeo_linhas_poeticas_expl 

ora_a_tecnica_low_key_retomand o_a_raiz_da_fo 

http://daquinarede.com.br/2017 /04/linhas-poeticas-na-fotogra fia-de-nilva-e-sandra/ 

http://www.udesc.br/noticia/ex posicao_em_parceria_com_udesc_ retoma_raiz_da_fotografia_atra 

ves_da_tecnica_low_key 

http://www.imagemdailha.com.br /agenda/687/exposicao-linhas-p oeticas-explora-a-tecnica-low- key-

retomando-a-raiz-da-fotogr afia.html 

http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/exposicaeo_linhas_poeticas_explora_a_tecnica_low_key_retomando_a_raiz_da_fo
http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/exposicaeo_linhas_poeticas_explora_a_tecnica_low_key_retomando_a_raiz_da_fo
http://daquinarede.com.br/2017/04/linhas-poeticas-na-fotografia-de-nilva-e-sandra/
http://www.udesc.br/noticia/exposicao_em_parceria_com_udesc_retoma_raiz_da_fotografia_atraves_da_tecnica_low_key
http://www.udesc.br/noticia/exposicao_em_parceria_com_udesc_retoma_raiz_da_fotografia_atraves_da_tecnica_low_key
http://www.imagemdailha.com.br/agenda/687/exposicao-linhas-poeticas-explora-a-tecnica-low-key-retomando-a-raiz-da-fotografia.html
http://www.imagemdailha.com.br/agenda/687/exposicao-linhas-poeticas-explora-a-tecnica-low-key-retomando-a-raiz-da-fotografia.html


 2018 – Exposição “Linhas Poéticas” - Centro Integrado de Cultura – CIC – 

O trabalho composto por 12 fotografias, resultado da união das fotógrafas Sandra Puente Nilva Damian 

em busca da essência da fotografia e de seu significado original: Desenho com a luz. A exposição foi 

realizada de 08 de janeiro  à 15 de fevereiro de 2018 no Centro Integrado de Cultura – CIC - Avenida 

Governador Irineu Bornhausen, 5600 -  Agronômica  Florianópolis/SC  .  

Divulgações mídia digital: 

https://lobasnarede.com/2018/01/15/a-poesia-das-imagens/ 

http://itapemafm.clicrbs.com.br/mundoitapema/2018/01/09/exposicao-linhas-poeticas-explora-a-tecnica-

low-key-retomando-a-raiz-da-fotografia/ 

http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=42178 

 

Exposição “Linhas Poéticas”  -  Câmara de Vereadores de Caxias do Sul – RS -  

Participando da Semana da Fotografia da Prefeitura de Caxias do Sul.  A exposição foi realizada de 20 a 31 

de agosto de 2018 na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul – RS   Divulgações mídia digital: 

http://www.camaracaxias.rs.gov.br/noticias/index/16502 

Jornal Pioneiro - Exposição Linhas Poéticas de Nilva Damian e Sandra 

Puente http://pioneiro.clicrbs.com.br/…/exposicao-linhas-poeticas-… 

http://ucsfm.com.br/exposicao-linhas-poeticas-abre-para-vi…/ 

http://revistareceptiva.com.br/linhas-poeticas-participa-da-semana-da-fotografia-de-caxias-do-sul/ 

http://ucsfm.com.br/exposicao-linhas-poeticas-abre-para-visitacao-em-caxias/ 

 

 2019 – Exposição Itinerante “Reflexos do Passado” – Casa do Palhaço –  O trabalho composto por 10 

fotografias, resultado da união das fotógrafas Sandra Puente e Nilva Damian. Aprovada pelo Fundo Municipal 

de Cultura de Florianópolis. Edital 009/2018 - Comemoração dos 270 Anos de Cultura Açoriana. A exposição 

foi realizada de 15 de Março a 30 de Março  no Espaço Cultural "Casa do Palhaço"  R. Manoel Pedro Vieira, 601 

- Morro das Pedras - Florianópolis/SC  .  

Divulgações mídia digital: 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes/index.php?pagina=notpagina&menu=&noti=20559 

https://riozinho.com/noticia/exposicao-reflexos-passado/ 

 

https://maps.google.com/?q=Avenida+Governador+Irineu%C2%A0Bornhausen,+5600+-+Agron%C3%B4mica%C2%A0+Florian%C3%B3polis/SC&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avenida+Governador+Irineu%C2%A0Bornhausen,+5600+-+Agron%C3%B4mica%C2%A0+Florian%C3%B3polis/SC&entry=gmail&source=g
https://lobasnarede.com/2018/01/15/a-poesia-das-imagens/
http://itapemafm.clicrbs.com.br/mundoitapema/2018/01/09/exposicao-linhas-poeticas-explora-a-tecnica-low-key-retomando-a-raiz-da-fotografia/
http://itapemafm.clicrbs.com.br/mundoitapema/2018/01/09/exposicao-linhas-poeticas-explora-a-tecnica-low-key-retomando-a-raiz-da-fotografia/
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=42178
http://www.camaracaxias.rs.gov.br/noticias/index/16502
http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-tendencias/noticia/2018/08/exposicao-linhas-poeticas-abordanuances-do-corpo-feminino-em-caxias-10539770.html
http://ucsfm.com.br/exposicao-linhas-poeticas-abre-para-visitacao-em-caxias/
http://revistareceptiva.com.br/linhas-poeticas-participa-da-semana-da-fotografia-de-caxias-do-sul/
http://ucsfm.com.br/exposicao-linhas-poeticas-abre-para-visitacao-em-caxias/
https://maps.google.com/?q=Avenida+Governador+Irineu%C2%A0Bornhausen,+5600+-+Agron%C3%B4mica%C2%A0+Florian%C3%B3polis/SC&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avenida+Governador+Irineu%C2%A0Bornhausen,+5600+-+Agron%C3%B4mica%C2%A0+Florian%C3%B3polis/SC&entry=gmail&source=g
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes/index.php?pagina=notpagina&menu=&noti=20559
https://riozinho.com/noticia/exposicao-reflexos-passado/


Exposição “Reflexos do Passado” – MESC/UDESC –  O trabalho composto por 10 fotografias, resultado da 

união das fotógrafas Sandra Puente e Nilva Damian. Aprovada pelo Fundo Municipal de Cultura de 

Florianópolis. Edital 009/2018 - Comemoração dos 270 Anos de Cultura Açoriana. A exposição foi realizada de 

01 de Abril a 30 de Abril no MESC/UDESC - Museu da Escola Catarinense - Rua Saldanha Marinho, 196 , Centro 

- Florianópolis/SC. 

 Exposição “Reflexos do Passado” – Casa da Memória – A exposição foi realizada de 

01 de Maio até 30 de Maio , no Espaço Cultural  - Casa da Memória - R. Padre Miguelinho, 58 Centro - 

Florianópolis/SC. 

Exposição “Reflexos do Passado” – CIC – A exposição esta sendo realizada de 

01 de Agosto até 15 de Agosto, Sala Lindolf Bel 2 Centro Integrado de Cultura (CIC)-  Av. Gov. Irineu 

Bornhausen, 5600 - Agronômica.- Florianópolis/SC. 

Divulgações mídia digital: 

( http://www.cultura.sc.gov.br/noticias/1416-noticias-cinema-cic/21983-espaco-lindolf-bell-recebe-exposicao-

fotografica-reflexos-do-passado)   

Livro “Ostras Coisas do Mar” - Um livro que conta através da fotografia e de forma poética a cultura do 

cultivo das ostras e o efeito desta atividade na vida dos maricultores e nas comunidades de Sambaqui/ Santo 

Antônio de Lisboa e Ribeirão da Ilha em Florianópolis. O livro contém fotos de Sandra Puente e Nilva Damian 

com textos e registros documentais do jornalista Paulo Clóvis Schmitz. Projeto 107/2017  aprovado pela Lei 

3.659/91 do Incentivo à Cultura -  Fundação Franklin Cascaes. Lançado em Setembro 2019 na 20ª Fenaostra na 

Praça Fernando Machado, Centro – Florianópolis /SC.  

http://www.informefloripa.com/2019/09/06/fotografas-publicam-livro-sobre-a-ostra-em-florianopolis/ 

https://www.revistaversar.com.br/ostras-coisas-do-mar/ 

https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/livro-sobre-a-ostreicultura-de-florianopolis-e-lancado-

na-fenaostra-nesta-terca-feira/ 

Sandra Puente                                                                              https://www.sandrapuente.com.br/  
Fotógrafa                                                                                                 https://www.doisclicksfotografias.com.br/ 

                                                                                                            spuentephotos@gmail.com 
                                                                                                       Cel. 55 48 99992.5289 / 98812 9583 

http://www.cultura.sc.gov.br/noticias/1416-noticias-cinema-cic/21983-espaco-lindolf-bell-recebe-exposicao-fotografica-reflexos-do-passado
http://www.cultura.sc.gov.br/noticias/1416-noticias-cinema-cic/21983-espaco-lindolf-bell-recebe-exposicao-fotografica-reflexos-do-passado
http://www.informefloripa.com/2019/09/06/fotografas-publicam-livro-sobre-a-ostra-em-florianopolis/
https://www.revistaversar.com.br/ostras-coisas-do-mar/
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/livro-sobre-a-ostreicultura-de-florianopolis-e-lancado-na-fenaostra-nesta-terca-feira/
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/livro-sobre-a-ostreicultura-de-florianopolis-e-lancado-na-fenaostra-nesta-terca-feira/
https://www.sandrapuente.com.br/index.php/pt/biografia
https://www.doisclicksfotografias.com.br/
mailto:spuentephotos@gmail.com

