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Rio, uma cidade musical
Viver no Rio é ocupar a cidade de forma 
criativa, desfrutando de uma harmonia única 
entre o urbano e a natureza. 

Essa inspiração, resultado de tanta beleza, 
teve na música uma de suas formas mais 
espontâneas de arte.

Com uma população de mais de 12 milhões 
na sua capital, o Rio é, sem dúvida, a maior 
vitrine cultural do Brasil.
 
Além de ter um dos cenários mais belos do 
mundo, é também um local onde as 
manifestações culturais aqui produzidas se 
destacam nacional e internacionalmente, 
como o samba, a bossa nova, o chorinho, o 
funk, o carnaval.



Circuito carioca de música
O objetivo é realizar uma serie de shows, em diferentes bairros, 
dando visibilidade a artistas e músicos cariocas. Isso se dará 
através de um circuito de música que fomente a descentralização 
de projetos e a diversidade cultural da cidade. 

A proposta é criar uma agenda de shows em 10 diferentes 
bairros, explorando ritmos populares, genuinamente cariocas.

A proposta é dar protagonismo aos participantes, possibilitando 
que o público de cada local decida, pelo voto via app, o show/ 
artista que deseja ver no seu bairro.

Realizar o Circuito Carioca de Música Popular é proporcionar que 
diversos locais se afirmem como espaços de cultura.



A rua como palco
Esse projeto nasceu do desejo de se re-ocupar 
ruas, praias, praças, parques... Ele foi sendo 
criado vislumbrando o dia em que seria possível 
marcar um evento com os amigos, assistir um 
show, tomar uma cerveja gelada ao som de 
uma roda de samba, resgatando tudo que uma 
cidade como o Rio de Janeiro proporciona para 
quem vive nela.

Pensando em como movimentar a cadeia 
produtiva da música enquanto não podemos 
voltar a ocupar totalmente espaços como o 

Circo Voador, os bares da Lapa, as feijoadas 
das escolas de samba...será na rua, ao ar livre, 
de forma segura, o nosso espaço de 
entretenimento.

Presença é a palavra chave! 

Esse projeto busca o olho no olho, a 
coletividade, o resgate da nossa melhor 
vibração, apresentada através de sua melhor 
forma, a música.





Os locais dos eventos/shows foram escolhidos a partir da sua 
relevância como espaço de lazer, ou de grande circulação de 
pessoas. 

Centro
Cinelândia

Centro
Praça Mauá

Centro
Praça XV

São Cristóvão 
Quinta da Boa VistaMadureira 

Parque Madureira

Santa Teresa 
Largo do Guimarães

Flamengo
Aterro do Flamengo

Copacabana
Praça do Lido

Ipanema 
Arpoador

Barra da Tijuca 
Cidade das Artes

O projeto tem previsão de realização entre os meses de Maio/ Junho/ Julho 2021.

Integrando a cidade



A música que nos move
A proposta é olhar também para dentro, para 
o lado oposto do mar, quebrando barreiras 
através da entrega de eventos que 
conectem a cidade através de encontros, 
celebrando a presença.

A realização de uma programação que dê 
destaque aos músicos da cidade do Rio, 
surgiu a partir dos conteúdos produzidos 
durante a quarentena. A internet foi a 
plataforma, e a única forma, de visibilidade 
de centenas de artistas, resultando em 
muitos conteúdos, e a revelação de dezenas 
de novos talentos.
 

Esse projeto pretende ampliar esse 
movimento para as ruas, valorizando o 
potencial e a diversidade da música 
produzida no Rio de Janeiro como o 
chorinho, o samba, o rock, a MPB e o Funk, 
dando destaque a estes símbolos nacionais, 
valorizando a nossa música, que é um 
importante legado para as gerações futuras.

Quando se canta, dança, vibra, fica muito 
difícil caber em um só lugar. Esse projeto foi 
criado para ser realizado por dezenas de 
mãos, rompendo barreiras do fechado, do 
privado.



A dinâmica do projeto
O projeto será realizado em 3 diferentes etapas

Lançamento do site do projeto/ 
app para inscrição de artistas e 

bandas para a seleção 
curatorial do projeto. Serão 

escolhidos 15 artistas/ grupos/ 
bandas que farão parte do 

cardápio cultural do projeto.

1

Lançamento do projeto com a 
programação da primeira rodada de 
shows indicada pela curadoria. Após 

a primeira rodada de shows, 
abriremos a votação na plataforma 

do projeto para que o público 
escolha os próximos shows a serem 

realizados 30/60 dias depois.

2 Resultado da votação e 
realização do segundo show 

de cada bairro.

3



A dinâmica do projeto

A ideia é que o projeto seja um espaço 
de celebração da música brasileira, em 
especial os gêneros cariocas. Nos 
locais de realização será feita uma 
ocupação convidativa, recebendo o 
público de forma criativa e dinâmica.

A cenografia abre espaço para 
elementos como, por exemplo, 
ambientes Instagramáveis e objetos de 
interatividade.

A ideia é que o projeto trabalhe com o 
conceito de crossmidia, possibilitando 
que os shows possam ser assistidos 
não somente nos locais indicados, mas 
também em outras plataformas como: 
streaming, podcast (rádio do projeto), 
pelo youtube do projeto ou do 
patrocinador, e por ai vai.

Alguns shows serão filmados e 
transmitidos ao vivo por esses canais. 
A ideia é criar uma agenda de shows 
dentro do período de realização do 
projeto. 



Uma cidade plural
O Brasil é o país com a maior diversidade de 
ritmos e cultura do mundo. Diversidade esta que 
encontramos principalmente na nossa música, 
onde, nos últimos anos, podemos perceber 
algumas barreiras sendo quebradas, possibili-
tando que vozes de diferentes tribos ganhem 
cada vez mais espaço. Tudo isso impulsionado 
pela internet e as plataformas de streaming que 
permitem essa visibilidade, trazendo para o 
mercado da música brasileira ativismo, empode-
ramento, inovação e conscientização.

O circuito Carioca de música Popular tem o 
objetivo de ser plural, estar em diferentes locais, 
com diferentes pessoas, abraçando diversos 

gêneros musicais, através de artistas que levan-
tem a bandeira da diversidade e da representati-
vidade para os palcos e também para fora deles.

A presença da mulher, da música negra, LGBT-
QI+, do Rap, do Funk veio para ficar, para cres-
cer, multiplicar, tendo em eventos como esse um 
importante espaço de presença.





Equipe do projeto

Curadoria artística 

Desde 2005 atua como gestora e 
produtora cultural da Fundição Progresso, 

coordenando os projetos arte, cultura, 
educação, meio ambiente e 

sustentabilidade. Suas atividades vão 
desde a elaboração de projetos até a 
curadoria e contratação de artistas e 
colaboradores. É a responsável por 

projetos culturais e socioeducativos como: 
11 edições do Concurso Nacional de 

Marchinhas Carnavalescas; 07 edições do 
palco de Carnaval da Lapa; Núcleo de 
Educação e Cultura Fundição de Paz e 

Progresso; programação internacional Rio 
Lapa Londres durante as olimpíadas 

London 2012; Festivais Orquestrando a 
Lapa e LapaJazz, entre outros.

Curadoria e Comunicação

Formado em Jornalismo e 
Cinema pela PUC-Rio, trabalha 
há mais de uma década com o 
segmento cultural. Após passar 

pela imprensa escrita, se 
dedicou à assessoria de 

comunicação e planejamento 
estratégico de clientes como 

Marco Nanini, Deborah Colker, 
Adriana Calcanhotto, Marina 

Lima, Maria Rita, Felipe Hirsch, 
Marieta Severo, Möeller & 

Botelho, Sarau Agência, Anima 
Mundi, Festival de Teatro de 
Curitiba, entre muitos outros. 

Vanessa Damasco Pedro Neves
Cenografia

É artista, cenógrafo, pesquisador e 
curador independente, vive e 

trabalha entre São Paulo e Rio de 
Janeiro. Doutorando em Arte 

Contemporânea na Universidade de 
Coimbra, realizou exposições 

individuais no MAC Niterói, Centro 
Cultural FIESP, Caixa Cultural 

Fortaleza e Paço das Artes. Foi 
premiado por instituições como Itaú 
Cultural, Instituto Tomie Ohtake e 

Funarte e sua obra está nas 
coleções do MAM-SP e CCSP. É 

autor das obras públicas Monumento 
ao Horizonte (2016) em Niterói e 
Monumento a Euclides (2017) na 

Romênia.

Felippe Moraes 



Realização/ Comunicação

ADS Mais é uma empresa que 
realiza projetos na área de 

educação e cultura. Entre as 
principais atividades estão as 
produções dos musicais de 

sucesso "Os produtores", "A Gaiola 
das loucas" e "Hairspray". Estão no 

currículo da empresa os 
espetáculos "Apareceu a 

Margarida" e  "Kool Kids" infanto 
juvenil realizado no parque 

Kidzania em São Paulo.
Está em pré-produção do 

espetáculo "Te amo até o céu", 
também com Rosamaria Murtinho e 

"Alargar o Instante" de Viviane 
Mosé com direção de Duda Maia. 

Co-Produçã0

A LP Arte Soluções Culturais vem 
se destacando como uma 

empresa realizadora de projetos 
nos mais diversos segmentos da 

cultura. Espetáculos teatrais, 
shows, exposições de arte, 
workshops, publicações e 
gravações de discos são 
algumas das atividades 

concebidas e desenvolvidas nos 
últimos anos. 

Ao longo dos anos a empresa 
teve seus projetos apresentados 
não só no Rio de Janeiro, mas 

em diferentes cidades do Brasil,  
alcançando um público que 

ultrapassa 600 mil de pessoas.

A mais experiente e inovadora 
empresa especialista no planejamento 

de mídia OOH da América Latina, 
focada em multiplicar a rentabilidade e 

a efetividade dos investimentos em 
mídia exterior de grandes marcas, 

transformando inteligência estratégica, 
análise de dados, conhecimento 

profundo do mercado e tecnologia em 
resultados mensuráveis. Nosso 

objetivo é conectar marcas com seu 
público, com maior eficácia, 

multiplicando oportunidades e 
potencializando a convergência da 

mídia com o digital e outros meios, no 
complexo mundo do Data-Driven e 

Location-Based Marketing
www.altermark.com  



Economia criativa
Como já falamos anteriormente, a cidade 
tem vocação para atividades ao ar livre, e 
esse movimento carrega consigo uma rede 
de trabalhadores que fazem parte dessa 
cadeia produtiva da economia criativa. 

Esse projeto pretende, tal como no carnaval, 
shows e outros eventos da cidade, cadastrar 
trabalhadores e comerciantes, para que 
haja uma oferta harmônica de produtos e 

serviços. Acreditamos que contribuir para 
que a economia paralela da cultura tenha 
espaço é possibilitar que, cada vez mais, 
possamos melhorar a estrutura dos eventos 
realizados na cidade, principalmente os ao 
ar livre. 

Agregar é a palavra chave desse 
movimento.



Ocupar, acolher e preservar
O espaço contará com lixeiras de coleta 
seletiva, distribuídas por toda área ocupada. 
Além disso totens informativos estarão no 
espaço, como objetivo comunicar e 
estimular a realização de boas práticas 
ambientais, mostrando que atitudes simples 
fazem diferença na relação de cada um de 
nós com a nossa cidade, que tem uma 
relação simbiótica com a natureza.

Esse projeto parte do desejo de ocupar a 
cidade com arte. 

Realizar um projeto no espaço público de 
uma grande cidade como o Rio de Janeiro 
demanda uma serie de ações, que são 
importantes ferramentas de comunicação 
com o público.

Democratizar é o principal ativo social deste 
projeto. 

Acessibilidade é pilar fundamental para que 
todos se sintam acolhidos nestes espaços.

A questão ambiental terá destaque.



Números do projeto

20
Shows 

realizados

10
Bairros

atendidos

150km
Área percorrida 

pelo projeto

55mil
Público atingido
 (diretamente)

500mil
Público total 
alcançado 

(direta e indiretamente)



Entre outro órgãos que são fundamentais para a execução de 
eventos ao ar livre.

Com relação à comunicação do projeto, estão sendo 
construídas parcerias com as rádios locais e com:

Parcerias 
Estratégicas
Prefeitura da 

Cidade do 
Rio de Janeiro

Polícia Militar
do Estado do

Rio de Janeiro

Guarda 
Municipal do

Rio de Janeiro





COTA APRESENTA
Titulação “Apresenta” com nome da 
empresa na parte superior das peças de 
divulgação, e na parte inferior com aplicação 
da logomarca da  em todo material gráfico e 
mídia (incluindo digital) produzidos pelo 
projeto.

Citação do patrocínio em entrevistas 
concedidas pelos artistas participantes e 
curadores para divulgação dos shows 
(Jornais, revistas, rádios e programas de 
TV). 

Assinatura da empresa em destaque no site/ 
APP de votação do projeto. 

Criação de páginas do projeto em redes 
sociais e canais virtuais com o objetivo de 
promoção através de posts impulsionados, 

juntamente com a marca do patrocinador em 
destaque;

Assinatura da empresa como APRESENTA 
no release do projeto, bem como em todo 
material de comunicação enviado à 
imprensa, artista e formadores de opinião
Participação da empresa na coletiva de 
imprensa e no coquetel para jornalistas e 
influenciadores.

Utilização de imagens dos shows e dos 
artistas para divulgação institucional da 
empresa.

Marca da empresa presente, com destaque, 
nos uniformes de toda equipe do projeto, 
durante todos os dias de evento.

01 cotas R$ 650.000,00



Destaques exclusivos 
da cota APRESENTA: 
Possibilidade de dar o nome do patrocinador ao palco do evento, 
oferecendo visibilidade da marca com destaque.

Cessão de espaço com destaque para publicidade/ texto 
institucional da empresa patrocinadora em área de grande 
visibilidade do evento.

A empresa poderá criar produtos ou brindes exclusivos (não 
comercializados) utilizando a marca do projeto, a serem 
distribuídos durante o evento.

Marca da empresa presente durante a transmissão dos shows 
(quando houver) via plataforma online;

Realização de 06 postagens de agradecimento/ promoção da 
marca da empresa em destaque no conteúdo publicado/ 
impulsionado nas redes socais do projeto com a utilização de até 
03# da empresa.

Possibilidade de ação promocional da empresa/ criação de 
espaço para ativação de marca ou produto dentro de 05 shows.



COTA PATROCÍNIO
03 cotas de R$ 300.000,00/cada

Titulação “Patrocínio” com destaque para logomarca da 
empresa na parte inferior das peças de 
divulgação, material gráfico e mídia (incluindo digital) 
produzidos pelo projeto.

Citação do patrocínio em entrevistas concedidas pelos 
fotógrafos e curador para divulgação da exposição (Jornais, 
revistas, rádios e programas de TV).

Utilização de imagens dos shows e dos artistas para 
divulgação institucional da empresa.
Criação de páginas da exposição em redes sociais e canais 
virtuais com o objetivo de promoção através de posts 
impulsionados, juntamente com a marca do patrocinador;

Participação da empresa na coletiva de imprensa e no 
coquetel para jornalistas e influenciadores.
Assinatura da empresa como PATROCÍNIO no release do 
projeto e em todo material de comunicação enviado à 
imprensa, artista e formadores de opinião.

Assinatura da empresa no site/ APP de votação do projeto.

Marca da empresa presente nos uniformes de toda equipe 
do projeto, durante todos os dias de evento.

Marca da empresa em destaque em Totens / Painéis de 
divulgação dentro do evento.

Marca da empresa na abertura/ encerramento da 
transmissão online dos shows.

Possibilidade de ação promocional da empresa/ criação de 
espaço para ativação de marca ou produto dentro de 05 
shows.

A empresa poderá criar produtos ou brindes exclusivos 
(não comercializados) utilizando a marca do projeto, a 
serem distribuídos durante o evento 
 
Realização de 02 postagens de agradecimento/ promoção 
da marca da empresa em destaque no conteúdo publicado/ 
impulsionado nas redes socais do projeto com a utilização 
de 01# da empresa.



COTA CO-PATROCÍNIO
03 cotas de R$ 180.000,00/cada

Titulação “Co-Patrocínio” juntamente com a 
logomarca da empresa na parte inferior das 
peças de divulgação, material gráfico e mídia 
(incluindo digital) produzidos pelo projeto
Utilização de imagens dos shows para 
divulgação institucional da empresa.

Assinatura da empresa na programação dos 
shows.

Marca da empresa presente nos uniformes 
de toda equipe do projeto.

Assinatura da empresa no site/ APP de 
votação do projeto.

Marca da empresa presente nos Totens / 
Painéis de divulgação dentro do evento.

Marca da empresa na abertura/ 
encerramento da transmissão online dos 
shows.

Realização de 02 postagens de 
agradecimento/promoção da marca das  
empresas co-patrocinadoras (em conjunto) 
no conteúdo publicado/ impulsionado nas 
redes socais do projeto.

O projeto está aprovado e apto a captar recursos

Lei do ISS- RJ WEC703: R$658.560,00 | Lei do ICMS – RJ: R$400.000,00



Luiz Prado
Diretor de Projetos

(21) 99924-4727
luizpraddo@gmail.com
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