
Projeto 



Guilherme e Juliana 

Conhecendo sua história:  O casal Juliana e Guilherme 
sempre foram apaixonados por trilhas, montanhas e 
viagens. Juntos, já caminharam por mais de 30 lugares 
diferentes até que Juliana teve um câncer de mama. Com 
apoio da família e com muita determinação, o casal 
venceu esta batalha.  
 
Depois deste susto, o casal decidiu dar uma pausa nesta 
vida de aventuras e partiram em busca de uma nova 
realização: um filho. Juliana então engravidou, mas no 
meio deste novo percurso de vida, um novo problema de 
saúde apareceu.   

O diagnóstico: Degeneração Cerebelar 
Paraneoplásica, uma síndrome neorológica 
extremamente rara, no caso da Juliana, por conta do 
reaparecimento do câncer.  
 
Mesmo com toda sua luta, Juliana conseguiu concluir 
a gravidez com segurança até o 7º mês e o pequeno 
Ben nasceu.  



O projeto “Montanha para Todos” 

O amor do casal pelas montanhas continuava, mas a Juliana já não conseguia mais chegar a elas. 
Para fazer a Juliana viver a vida do jeito que ela estava se impondo, Guilherme fez uma promessa 
a sua esposa: "Onde você quiser ir, eu vou te levar!" 
 

A partir daí iniciou-se uma mobilização  
entre marido, esposa e amigos. Depois de  
algumas tentativas, Guilherme levou Juliana 
para as montanhas com uma nova  
companheira, a  “Julietti”, uma cadeira  
adaptada desenhada especialmente  
para a Juliana. 
 
 
A cadeira deu tão certo que a ideia é que ela, 
a Julietti, seja acessível ao maior número de  
pessoas portadoras de outras deficiência.  
E assim nasceu o projeto: 
MONTANHA PARA TODOS.  



Mídia Espontânea 

Programa Fantástico (TV Globo) 
Data: 03/07/2016 

Titulo: Uma prova de amor 
 

Programa Hoje em Dia (TV Record) 
Data: 12/08/2016 
Título: SOS Mãe dedicado ao Dia dos Pais 

Jornal O Estado de S.Paulo 
Data: 25/06/2016 

Título: Juliete sobe a Montanha 



Jornal do almoço (TV Globo /RBS) 
Data: 23/08/2016 

Titulo: Blumenau recebe a primeira 
‘Juliette ‘ do projeto Montanha para Todos 

Mídia Espontânea 

Jornal do meio dia(Record / Ric TV) 
Data: 23/08/2016 
Titulo: Um casal exemplo de superação 

Fé para hoje (TV Novo tempo) 
Data: 13/09/2016 e 20/09/2016 

Titulo: Necessidades especiais/ Histórias incríveis 



Links de outras matérias 

http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,juliete-sobe-a-montanha,10000059201 

http://hojesaopaulo.com.br/noticia/historias-que-inspiram-engenheiro-cria-cadeira-de-rodas-adaptada-para-esposa/17260 

http://www.meon.com.br/coluna-social/coluna-social/coluna-social-geral/prova-de-amor 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/blumenau-recebe-a-primeira-juliette-do-projeto-montanha-para-
todos/5255589/ 

http://ricmais.com.br/sc/rictv-blumenau/videos/JcMHtjDIYPc/um-casal-exemplo-de-superacao/ 

Mídia Espontânea 



Filme e Livro 

Estamos em fase final de revisão do contrato para  
assinatura do mesmo junto à Paris Filmes e Pródigo 
Films,até o fim do mês de Março.  
Serão produzidos um Longa metragem com 
estimativa de distribuição em várias salas de 
cinema, e um livro em parceria com a Editora 
Companhia das Letras, ambos romance sobre 
nossa história. 
Início das gravações para o primeiro semestre de 
2017 com previsão de estreia para 24meses. 



Documentário e Série 

Recebemos a proposta de uma produtora para viajar 
de CARRO até a Venezuela e lá subir o Monte 
Roraima, trekking bem pesado e sem relatos de ter 
sido feito por algum cadeirante, a Ju será a primeira 
cadeirante a realizar esta ascensão . E em todo trajeto  
será gerado conteúdo áudio visual para compor 5 
epsódios que irão para TV fechada. 
Viajem prevista para segundo semestre de 2017. 

Iremos viajar  de CARRO durante  
aproximadamente 50 dias percorrendo a 
patagônia Chilena e Argentina até o fim do 
mundo,Ushuaia, passando por paisagens 
diversas como deserto, montanhas e geleiras 
onde iremos  transmitir em tempo real trechos 
da viagem e após a conclusão de todo o trajeto 
serão criados episódios para web série. 
Viajem prevista para Setembro de 2017. 



Viagem de volta ao Mundo 

Sempre sonhamos com esta viagem , mas toda vez que decidíamos partir algo  acontecia em 
nossas vidas e nos fazia dar um passo à trás.  
Quando  a doença da Juliana começou a se agravar e a mobilidade começou a ficar muito 
reduzida, eu ( Guilherme ) fiz uma pergunta para Juliana:   
O que você mais gosta de fazer na vida?  
Ela sem nem pensar me respondeu de imediato, VIAJAR. 
 
Então está decidido, nós vamos viajar!!! 
 
Nossa programação é  viajar 12 meses pelo Brasil  logo após o lançamento do LIVRO , para 
divulgar, fazer palestras e distribuir cadeiras Juliettis em cada estado do Brasil para que 
qualquer cadeirante possa praticar esporte s de montanha sem custo algum. 
 
A segunda etapa da Viagem vem com o lançamento do FILME, onde a última cena será 
nossa família partindo para a VOLTA  AO MUNDO. Com esta viagem queremos  distribuir 
cadeiras Juliettis em todos os países que passarmos aumentando assim a inclusão nos 
esportes de montanha . 



Objetivo 
Objetivos Gerais:  
- Dar continuidade ao projeto “Montanha para Todos”, que já promoveu palestras e entregou cadeiras “ 

Juliettis “ ,para que qualquer portador de necessidades especiais possa praticar esportes de montanha e 
atividades outdoor sem custo, em Blumenau-SC onde foi entregue a “Julietti 0001”, Adventure Sports Fair 
2016-SP,  Curitiba-PR, Rolante-RS, Belo Horizonte-MG, Serra do Cipó-MG e Rio de Janeiro-RJ , Niterói – RJ ... 

- Motivar pessoas a vencerem seus limites e encarar a vida de forma positiva mesmo com as adversidades, e 
limitações; 

- Cada palestra gera recursos para a distribuição de uma Julietti, com a colaboração de parceiros e 
patrocinadores. 

- Realizar o sonho da Juliana de refazer as trilhas e montanhas que já fez, e também fazer outras novas, 
interagindo com as pessoas e culturas de cada local, e motivando outras pessoas especiais a saírem da zona 
de conforto e buscarem sua felicidade. 

Desta maneira temos os seguintes produtos para desenvolver e viabilizar o Montanha para Todos 

JULIETTI 

MONTANHA 

PALESTRA Palestra motivacional ministrada por Guilherme e Juliana. 

Aquisição e direcionamento de cadeira adaptada para pessoas 
com limitações físicas chegarem a locais de difícil acesso 

Viabilizar e conduzir a subida de uma montanha ou trilha com 
a Julietti e a Juliana, comprovando a aplicação da cadeira 



Palestra “Vencendo Montanhas” 

Público-alvo: 
- Esportistas, praticantes, amantes da natureza e público em geral; 
- Pessoas com limitações de locomoção e seus parentes; e 
- Representantes de ONGs e agentes governamentais de organizações voltadas à 

inclusão social de pessoas com limitações de locomoção. 

Palestrantes: 
- Guilherme Simões Cordeiro e 
- Juliana Tozzi 
 
Objetivos: 
- Levar as pessoas a refletirem sobre seus 

valores e seu modo de encarar a vida; 
- Motivar pessoas a desafiarem seus 

limites; 
- Incentivar a prática de atividades 

outdoor para pessoas com limitações 
físicas; e 

- Contribuir para o aumento do uso de 
cadeiras Juliettis pelo país. 
 

Físicas e Metafóricas 



Cadeira “Julietti” 
Custos:  
- Cadeira: R$ 4.000,00 
Obs.: Neste valor está incluso uma cadeira Julietti que é  
entregue no dia, uma palestra/bate papo com o  
Guilherme e a Juliana, e o test drive da Julietti com a  
Juliana no local onde a Julietti será utilizada. 
- Deslocamento: R$ 0,80 por km rodado 
Considerando partida e chegada na cidade de  
São José dos Campos - SP 
      
Tutores da Cadeira:  
- Localizar uma ONG, administração de parque ou pessoa  
      que possa acolher e administrar o uso da Julietti sem  
      fins lucrativos. 
Objetivos: 
- Contribuir com a acessibilidade de pessoas com  

limitações físicas a locais na natureza; 
- Incentivar a prática de atividades outdoor para pessoas com limitações físicas; e 
- Contribuir para o aumento do uso de cadeiras Juliettis pelo país. 

 
Público-alvo:  Pessoas com limitações de locomoção e seus parentes. 
 
Possíveis parceiros :(entidades sem fins lucrativos) 

 



Lição de otimismo 

"Otimismo é a disposição  
para encarar as coisas pelo 
seu lado positivo e esperar 
sempre por um desfecho 
favorável, mesmo em 
situações muito difíceis.  
É o oposto de pessimismo." 



Jú e Gui 


