A SUA EMPRESA pode reverter
parte dos impostos devidos (IR e ICMS)
em ações através das leis de incentivo
fiscal, aumentando seu valor no
mercado como incentivadora da
cultura, esporte e ações sociais,
gerando inúmeros benefícios de
marketing, relacionamento e imagem.

Conheça a seguir projetos para se beneficiar:

SÉRGIO REIS
CORAÇÃO ESTRADEIRO O
MUSICAL
Com Léo Chaves

O espetáculo pretende passar por todas as “estradas” do
cantor além das composições de sua autoria e clássicos
do mundo sertanejo, desde o balanço da Jovem Guarda.
O coração estradeiro de Sérgio, revela um homem simples por trás do
cantor, sua família, os casamentos, sua personalidade forte, seu senso de
justiça, e a mão que estendeu a muitos de seus amigos. Traz consigo a
admiração do povo e também de personalidades e amigos que passaram
por suas estradas, nomes como Roberto Carlos, Erasmo, Wanderléa,
Renato Teixeira, Almir Sater entre tantos outros.
Texto: Fabio Ricardo
Elenco: Léo Chaves (da dupla Vitor & Léo) e grande elenco.
Direção: André Aquino.
Estreia: Prevista 2 semestre de 2017 ou início de 2018 -Turnê pelas
cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, Porto Alegre, Curitiba,
Goiânia, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo,
sempre em teatro com mais de 600 lugares.

JOSÉ O MUSICAL
Texto de Walter Danguerre e direção de José Possi Neto.

José é o filho predileto de onze irmãos. Em sua juventude
começa a ter e decifrar sonhos, causando ciúme em seus
irmãos, que o vendem como escravo e dizem ao pai que
José foi morto por uma fera.
Foi comprado por Potifar, capitão da guarda do rei do Egito, de quem se tornou
o mais fiel e diligente dos criados, sendo responsável por todos os bens do
nobre. Na prisão, ele decifra os sonhos de outros presos e a fama dos dons de
José se estende pelo reino do Faraó. O Faraó é incomodado constantemente
por um sonho até que ele convoca a José, que faz a previsão de que se
abateria sobre o Egito sete anos de abundância, seguidos por mais sete anos
de seca e fome. O Faraó o constitui Governador sobre toda a terra do Egito.
Quando então chega os anos de seca e fome, José reencontra seus irmãos,
que migraram para o Egito em busca de alimento e ao serem reconhecidos por
ele, agora Governador, temem o castigo e a vingança pelo que fizeram. Eles
assumem arrependimento e José se rende ao perdão. Seus irmãos hebreus
são enviados de volta a seu pai na missão de retornar para o Egito com toda a
sua família. Ao reencontrá-lo, eternizam um dos momentos mais emocionantes
da literatura mundial.
Elenco: a ser escolhido em audição
Iluminação: Wagner Freire
Estreia: Prevista 2 semestre de 2017 ou inicio de 2018 - Temporada: 3 meses
no Rio de Janeiro e 3 meses em São Paulo, depois segue em turnê por 4
cidades, inicialmente Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba.

60 UMA DÉCADA DE ARROMBA
Com Wanderléa

A jovem guarda foi um programa de televisão que surgiu na
década de 1960, apresentado pelo trio Wanderléa, Roberto
e Erasmo Carlos. Grande influência na música, na moda e
no comportamento da época.
Foi um sucesso na época, somente em São Paulo teve 3 milhões de
espectadores , exibido também no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto
Alegre e Recife. Foi o primeiro movimento musical que colocou a música
brasileira em sintonia com o fenômeno que era o rock internacional, em
especial os Beatles.
Repertório:
• Eu sou terrível;
• Gatinha Manhosa;
• Coração de Papel;
• A Última Canção;
• Lacinho Cor de Rosa;
• Era Um Garoto Que Como Eu;
• Prova de Fogo;
• Pode Vir Quente Que Eu Estou Fervendo;
• A Festa do Bolinha.
Venha relembrar este momento nostálgico!
Estreiou: em março no Theatro Net SP, fará uma temporada de 4 meses,
depois segue em turnê em mais 3 capitais, sendo um final de semana em
cada.

ALICE NO PAÍS DO IÊ IÊ IÊ
Musical

Unindo em um só musical muita magia, cenários lindos,
figurinos de arrasar e aquela inspiração nos anos 60
que faz a gente brilhar os olhos de nostalgia! A Alice
sonhadora personagem-título é uma menina deslocada,
que foge aos padrões na escola.
Graças ao avô, dono de lojinha de discos e amante da Jovem Guarda,
ela vai ganhar uma força e ir ao encontro do que sabe fazer de melhor:
cantar. Estimulada e inspirada pelo avô, Alice descobre sua coragem
para cantar.
Ela embarca, então, num mundo de fantasias, quando é engolida pela
rádio vitrola portátil e transportada para a década de 60. Vai parar no
auditório de um programa de TV, encontra o Coelho/Produtor, os
personagens Boyzão, Boyzinho, boyzudo e boyzeco e a Cantora Diva até
chegar ao Rei. Em suas aventuras, Alice enfrenta muitos perigos até
conseguir voltar para o mundo real.
“Com a força e o empurrãozinho do avô, que sempre acreditou na neta,
Alice se enche de coragem e determinação para ir atrás de seu desejo de
cantar", diz a diretora, completando que a peça, além de homenagear os
anos 60, mostra o quanto é importante a criança receber o incentivo da
família para se desenvolver.
Estreiou: 10 de junho de 2017 em São Paulo no Theatro NET, ficará até
agosto , depois segue para o Rio de Janeiro .

A NOITE DO FIM DO MUNDO
Texto de Walter Danguerre e direção de José Henrique de Paula.

No centro velho e abandonado de uma grande metrópole,
existe um albergue conhecido como MUNDO, frequentado
por viajantes, artistas desconhecidos, estudantes idealistas,
jovens apaixonados. Um espaço democrático e acolhedor.
O local é administrado pelo sessentão e viúvo Abílio. Ao mesmo tempo que o
MUNDO tornou-se um espaço viável financeiramente, ficou vulnerável e foi
expedida uma ordem de despejo para a construção de um centro empresarial.
Quando o destino parecia traçado, eis que os frequentadores e moradores se
unem e iniciam um movimento de resistência ao fechamento do MUNDO. Essa
é, portanto, a última noite de funcionamento do albergue. Apesar do abatimento,
o movimento de resistência decide fazer um sarau, o SARAU DO FIM DO
MUNDO, como última tentativa de deter a demolição.
Texto: Walter Danguerre
Elenco: escolhido em audição
Direção: José Henrique Paula
Estreia: Prevista 2 semestre de 2017 ou inicio de 2018 - Temporada: 3 meses
no Rio de Janeiro, mais 3 meses em São Paulo, mais turnê por 4 cidades,
inicialmente Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba.

TIHANY SPECTACULAR - CIRCO
Circo

A companhia Tihany Spectacular, um dos três espetáculos
itinerantes mais prestigiosos e famosos do mundo, que realiza a
sua terceira turnê pelo Brasil.
A turnê brasileira teve início em 2011 por Manaus, no Amazonas, e os
espetáculos já foram vistos e aplaudidos por mais de 2,6 milhões de
espectadores nas 24 cidades pelas quais passou. Em todo o mundo, Tihany
coleciona fãs nas 300 cidades dos 24 países visitados; os espetáculos foram
assistidos por mais de 50 milhões de pessoas.
O PROJETO
Este projeto visa a continuação da turnê do deslumbrante espetáculo circense
Tihany. Ao todo, serão 160 apresentações gratuitas, com capacidade para
1.765 espectadores cada, duração de aproximadamente 2 horas cada, em um
espetáculo que une artisticamente atos de mágica e ilusionismo, acrobacia,
contorcionismo, equilibrismo, humor e dança. Os figurinos são luxuosos e os
cenários trazem efeitos especiais que dividem o inesquecível show em 18
atos.
São Paulo (São Paulo/capital - 8 semanas, com 5 apresentações semanais,
totalizando em 40 apresentações | Campinas - 4 Semanas com 5
apresentações semanais totalizando 20 apresentações).
Estreia: Segundo semestre de 2017 em São Paulo.

MUSSUM
Texto de Heloísa Périssé e direção Tonico Pereira e Marina Salomon.

Muitos conheceram o Trapalhão, mas Antônio Carlos
Bernardes Gomes, ou apenas Mussum, era bem mais do
que isso. Ele foi sambista de sucesso no grupo Os
Originais do Samba, comandou a ala das baianas na
Estação Primeira de Mangueira e até serviu a Aeronáutica.
Uma justa homenagem a um dos maiores nomes da cena brasileira, que
pontuou sua trajetória numa proposta única de fazer humor e ainda contribuiu
para um dos mais importantes ritmos da MPB, o Samba. O espetáculo teatral
Mussum pretende resgatar e preservar a memória do humor nacional,
enquanto uma linguagem formadora da cultura popular.
Mussum abordará, através de uma dramaturgia não biográfica, com
referências ficcionais, a trajetória artística e pessoal deste, que é considerado
por muitos, o mais engraçado dos Trapalhões. Desde o seu modo popular de
falar, eternizando expressões como “forévis”, “cacíldis” e “mé”, passando
pelos Originais do Samba e pela direção de harmonia da ala das baianas da
Mangueira, até chegara o auge de seu reconhecimento em Os Trapalhões, o
espetáculo apresentará ao público este personagem tão presente no
imaginário de várias gerações de brasileiros.
Texto: Heloísa Périssé.
Elenco: Érico Bras.
Direção: Tonico Pereira e Marina Salomon.
Estreia: segundo semestre de 2017, dois meses de temporada do espetáculo
nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo

A DONA DA HISTÓRIA
Texto, coreografia e direção de João Falcão com Heloísa Pérrisé.

Uma comédia divertidíssima sobre o universo feminino, onde
uma mulher de meia idade conversa com seu passado, ela
própria 20 anos mais jovem e reinventando sua história.
Heloísa Périssé e Luana Martau em cena travam uma bem humorada aventura
sobre o tempo e os seus contratempos. Os sonhos de uma jovem, a maturidade
de uma mulher e, no meio do caminho, o destino traçando a sua história. Os
encontros e desencontros da protagonista da história com o tempo causa um
jogo teatral delicioso entre as atrizes, que convida o público a fazer, não só
parte da brincadeira, mas, a refletir também sobre a sua própria história.
O que nos faz perguntar qual vida teríamos se tivéssemos escolhido outro rumo,
outros caminhos, se aquele “não” do passado nos colocaria em uma posição
mais prazerosa na vida, se tivéssemos escolhido fazer aquela viagem, morar
em outra cidade ou país, se a profissão escolhida foi realmente a certa, entre
tantas outras perguntas.
Texto, direção e coreografia: João Falcão
Elenco: Heloísa Pérrisé e Luana Martau
Estreia: Prevista 2 semestre de 2017 ou inicio de 2018 -Teatro em São Paulo:
Fecomercio | Teatro RJ: Theatro Net Rio, temporada: 3 meses no Rio de
Janeiro, mais 3 meses em São Paulo, turnê: as cidades serão definidas em
comum acordo com as empresas interessadas.

GATÃO DE MEIA IDADE
Com Leona Cavalli e Oscar Magrini

Gatão é o retrato mais preciso e bem-humorado desse
homem moderno que sabe rir do seu próprio destino e da
sua própria imagem. Foi criado em 1995 e até hoje suas
tiras são publicadas diariamente pelo jornal o Globo e
outros veículos no Brasil.
O espetáculo “Gatão de Meia Idade” traz o famoso personagem de tirinhas
interpretado por Oscar Magrini e a atriz Leona irá interpretar o
personagem feminino. Em 2006 foi lançado o longa metragem Gatão de
Meia Idade. Agora, pela primeira vez nos palcos, com direção de Eduardo
Figueiredo e dramaturgia de Miguel Paiva, autor e cartunista.
Direção: Eduardo Figueiredo.
Dramaturgia: Miguel Paiva.
Elenco: Oscar Magrini Leona Cavalli.
Estreia: agosto de 2017 no Teatro J Safra em São Paulo.

PROCURO HOMEM DA MINHA
VIDA...MARIDO JÁ TIVE!
Com Paloma Bernardi, Regiane Alves e Adriane Galisteu

Comédia da obra da autora argentina Daniela Di
Segni, teve grande sucesso de público e crítica em
toda América Latina, chegará em 2017 no Brasil.
Relata com muito humor os desencontros entre os sexos. Descreve os
avatares de homens desconcertados frente a mulheres que já não
sonham mais em viver só para o lar e as peripécias daquelas que não
sabem ao certo qual modelo empregar para a sedução e a conquista.
O relato ágil e divertido, cheio de observações agudas, mostra com
clareza a trama de uma sociedade que rompeu com quase todos os
esquemas, mas que ainda não se dispôs a juntar os pedaços.
Adaptação: Miguel Paiva.
Elenco: Adriane Galisteu, Paloma Bernardi e Regiane Alves.
Direção: Eduardo Figueiredo.
Previsão de estreia: temporada São Paulo no Teatro J. Safra em
março de 2018., depois no Rio de Janeiro no Teatro Clara Nunes no
Shopping da Gávea.

A VERDADE
Com Marcelo Medici e Carolina Gonzalez

Uma comédia onde um deputado que ambiciona obter
o cargo de Ministro, receberá em sua casa um
importante industrial. Para que tudo corra bem e não
comprometa sua carreira política, ele tem que
convencer sua mulher, a não andar pelo apartamento
de roupas curtas e transparentes.
Texto: George Feydeau.
Elenco: Marcelo Medici e Carolina Gonzalez
Direção: Marco Antonio Braz.
Estreia: Prevista 2 semestre de 2017 ou inicio de 2018 -Teatro em São
Paulo: Fecomercio | Teatro RJ: Theatro Net Rio, temporada: 3 meses no
Rio de Janeiro, mais 3 meses em São Paulo, turnê: as cidades serão
definidas em comum acordo com as empresas interessadas.

A VINGANÇA DO ESPELHO:
DE ZEZÉ MACEDO
Texto de Flávio Marinho e direção Amir Haddad.

Conta a trajetória desta artista que costuma ser lembrada como
recordista do cinema mundial, foram 108 longas metragens. A
comediante começou na Rádio Tamoio, onde trabalhou durante
três anos com a secretária de Dias Gomes, até começar a
sobressair com o rádio- atriz. Da Tamoio migrou para a Rádio
Tupi, onde fez sucesso no programa “Lar, Doce Lar”,
interpretando a empregada Dorcelina Marlene, passando a
trabalhar também na TV Tupi.
“A maior comediante do Brasil”, dizia Oscarito.
“Ela é nosso Charles Chaplin de saias”, concordava Grande Otelo. Era assim
que eles se referiam a Zezé Macedo, uma das atrizes mais versáteis e
talentosas do Brasil. Não havia tipos que ela não interpretasse, da
empregadinha até a francesa pernóstica. Zezé conquistou fãs nos quatro cantos
do país, e chegou a ser homenageada no carnaval carioca de 1999 pela escola
de samba Foliões de Botafogo. Falecida há uma década, ela ganha uma
homenagem: o espetáculo teatral “A Vingança do Espelho– A História de Zezé
Macedo”.
Texto: Flávio Marinho.
Elenco: Betty Gofman e grande elenco.
Direção: Amir Haddad.
Estreia: segundo semestre de 2017, temporadas nas cidades do Rio de Janeiro
e São Paulo.

VILÕES DE SHAKESPEARE
Texto de Steven Berkoff , tradução e adaptação de Geraldo
Carneiro, e direção de Sergio Modena.

Em Vilões de Shakespeare, o escritor inglês Steven
Berkoff investiga o que torna os vilões tão atraentes para
atores e público, examinando e apresentando alguns dos
personagens do bardo inglês.
O texto é moldado a partir de três bases principais: algumas cenas do
próprio Shakespeare, uma parte de comédia stand-up e outra parte de
análise acadêmica. Estabelecendo um padrão, Berkoff primeiro discute onde
o personagem está no panteão dos vilões e em seguida fornece uma piada
ou duas sobre atores que desempenharam os personagens.
Segundo o crítico do Daily Telegraph e do New York Times: "Em Vilões de
Shakespeare, o autor transforma os personagens mais sutis de
Shakespeare em caricaturas unidimensionais, grotescas, massacrando o
verso com maneirismos".
A peça não tem só vilões típicos, personagens como Hamlet e Oberon
dificilmente poderiam ser identificados como tal. Mas não para Berkoff, ele
vai atrás das cenas de vilania de cada um.
Texto: Steven Berkoff.
Elenco: Marcelo Serrado.
Direção: Sergio Modena.
Estreia: Segundo Semestre de 2017 fará 1 mês na cidade de São Paulo
Teatro a confirmar

BRAVO!!!
A Cia, que atuou de modo independente até este momento,
alcançou grande visibilidade e novos patamares, preparando
agora para o maior projeto até este momento com a
produção do espetáculo “Bravo! Tudo pela Fama”.
O espetáculo narra a trajetória da solitária e severa delegada Rebeca, que
cruza o caminho de quatro artistas "picaretas" e mal sucedidos, que agem de
diversas formas em busca da fama. Rebeca, que por trás da pose de durona,
esconde um grande segredo que mudará o desfecho da vida do quarteto e a
dela mesma. Como a protagonista Rebeca teremos a talentosa Rosi Campos
O musical contará com números de canto, dança e sapateado. Com trilha
sonora inspirada em referências a outros musicais da Broadway, sendo
apontado o Jazz e Pop atual para composições musicais. Contará ainda com
12 bailarinos, a Direção Musical é assinada por Ettore Veríssimo, coreografias
de Keila Fuke e sapateado de Eduardo Martinez.
Temos intuito de temporada a principio em São Paulo, no Teatro Nair Bello ou
no Teatro Frei Caneca. Ao todo serão cerca de 36 apresentações, aos sábados
e domingos em horário nobre.
Elenco: Rosi Campos , mais 12bailarinos/ atores e 3 músicos.
Direção Musical: Ettore Veríssimo
Coreografias: Keila Fuke
Sapateado: Eduardo Martinez
Estreia: Segundo semestre de 2017 em São Paulo.

VIÚVA – PORÉM HONESTA
Texto de Nelson Rodrigues - direção Adriano Suto

Cenário é a redação de um jornal, onde a personagem
fica viúva e resolve ser fiel ao falecido marido e uma das
maneira é nunca mais sentar!! O Pai da jovem resolve
chamar várias pessoa para ajudar a solucionar o
problema: um psicanalista, uma ex-prostituta , um
otorrinolaringologista e por ai vai...
Uma divertida comédia!! Único texto de Nelson Rodrigues que tem este
lado de humor
Elenco: Caco Ciocler + 5 atores
Direção: Adriano Sato
Estreia: Segundo semestre de 2017 em São Paulo.

O GAROTO
Longa Metragem.

O filme é um romance, contemporâneo, sua narrativa
cruza as histórias das personagens até chegarem ao
clímax e desfecho.
João é um escritor que fez muito sucesso com seu primeiro livro, mas
que viu seu mundo desabar depois de uma perda em sua vida que o
levou a ficar preso numa rotina. Em busca de inspiração, João começa a
questionar os seus limites para atingir os seus objetivos. No momento
que passa a enfrentar uma série de reviravoltas, ainda descobre que tudo
o que estava vivendo era mentira. A resposta para todas as perguntas,
surge quando seu mundo colide com o oportunista Breno, um motoqueiro
que frequenta as noites de São Paulo. Enquanto esconde seus segredos
e precisa lidar com a pressão de provar sua competência como escritor,
João também está disposto a transformar seus traumas de desejo e
traição, numa oportunidade de escrever uma obra extraordinária.
Roteiro, direção e produção: Bruno Saglia
Elenco: Allan Souza Lima, Rômulo Neto, Deborah Evelyn, Carol Castro,
Jane Saglia, Thaila Ayala, Pierri Baitelli, Selma Egrei, Eduardo Martini,
Vitor Araújo
Lançamento: 2018

SANTA CONEXÃO
Longa Metragem.

O que você faria se tivesse a oportunidade de ter uma
conexão direta com Santo Antônio?
É o que conseguem 4 encalhados e devotos do santo casamenteiro que
vivem na pacata cidade de Boa Fé que não apresenta muitas opções de
pretendentes. Tudo começa com os pesadelos de Santo Antônio, se
afogando de cabeça para baixo. Seus problemas se agravam quando sua
receita mágica de ambrosia é roubada, sendo que quem prova de sua
ambrosia tem conexão direta com ele. O responsável foi Angélico, que
vendeu a receita para o quarteto desesperado. Ordenado pelo TodoPoderoso, Santo Antônio embarca para Boa Fé para ajudar os 4 encalhados
a encontrarem sua cara metade e resgatar sua receita mágica.
Roteiro: André Silveira e Vitor Oliveira
Direção: Charles Daves
Elenco: Matheus Nachtegaele ( como Santo Antônio) , Fabiana Carla, Letícia
Spiller, Maria Clara Medeiros, Danton Mello, Irene Ravache, Bianca Rinaldi,
Bianca Rinaldi e Henri Castelli.
Realização: Três Sonhos Visuais e Afinal Filmes
Previsão de lançamento: Junho/julho/2018 (entre Dia dos Namorados e Festa
de São João)

O INFERNO DE CADA
Longa Metragem.

Em uma trama surpreendente, conduzida por
personagens muito diferentes, uma misteriosa rede de
coincidências irá aproximá-los, mudando seus destinos
para sempre. Os personagens são indivíduos confusos e
contraditórios, que lutam e enfrentam as escolhas, as
renúncias, e a própria história de suas vidas. Possuem
classes sociais e vivências distintas, encontram-se em
tênues situações que beiram ao limite do controle
emocional.
O Filme acontece na cidade de São Paulo. Uma intrigante história de
quatorze destinos entrelaçados nos faz lembrar que a corrupção, a
liberdade, a vingança, a paz e o perdão estão sempre próximos, mas
podem desaparecer em um instante. Todos nós, por mais puros que
possamos ser, temos sempre um lado perverso. Desta forma, o filme revela
como pessoas comuns são capazes de cometer pequenos erros, ou até
mesmo atrocidades. O filme discute aquilo que conscientemente não
aceitamos. Decisões que desafiam o ser humano diariamente.
Direção: Miguel Rodrigues
Roteiro: Wagner D’Avila
Produção: Leandra Aiedo, Miguel Rodrigues, Nelly Trindade
Elenco: Marcelo Airoldi, Claudiane Carvalho, Ailton Graça, Cynthia
Falabella, Nelly Trindade, Rodrigo Hilbert, Priscilla Alpha, Olivetti Herrera

TEATRO CIDADE SÃO PAULO
Naming Right Disponível

Teatro Cidade São Paulo em breve será inaugurado no melhor lugar de São
Paulo: Avenida Paulista, um teatro a altura das melhores casas do mundo!
São 522 lugares distribuídos entre plateia em arquibancada (stadium) com 395
lugares, sendo 365 poltronas, 15 poltronas para pessoas com mobilidade
reduzida, 4 poltronas para pessoas obesas e 11 espaços para cadeirantes.
Balcão com 122 lugares, 3 poltronas para pessoas com mobilidade reduzida e 2
poltronas para pessoas obesas e palco italiano, com coxias, proscênio e área
de 150m², é ideal para atender também a musicais e grandes produções com
altíssima qualidade, tanto nacionais quanto internacionais!
Sua empresa poderá usufruir também de outras diversas contrapartidas, como a
utilização de um espaço multiuso à disposição durante o horário comercial para
coquetéis, reuniões corporativas, palestras, treinamentos ou qualquer outra
atividade de relacionamento com funcionários, clientes e parceiros em geral.
Um espaço grandioso, compatível com o valor da sua marca e da sua
competência corporativa! Um INVESTIMENTO com retorno financeiro e
sociocultural garantido .
Contrapartidas do teatro
Patrocinar diretamente o teatro recebendo ingressos para todas peças em
cartaz, logomarca em todas as mídias oferecidas, banners e tv dentro do teatro,
etc. Além de ações customizadas e retorno de marca.

THEATROS
Namings Rights Disponíveis
Theatro Bangu

BANGU

Theatro será inaugurado no Bangu Shopping, que está localizado no coração da
Zona Oeste do Rio de Janeiro. É um dos bairros mais populosos da cidade, com
mais de 250 mil habitantes distribuídos por uma área de 4.570,69 alqueires.
Com cerca de 3 milhões de habitantes, a zona oeste representa quase metade
da população total do município. Sendo o único vazio urbano do Rio de Janeiro,
a região apresenta forte potencial de expansão. Hoje, é ocupado por um vasto
perfil populacional, boa parte sendo de classe média e média alta, ávidos por
compras e lazer nas proximidades de casa. O espaço terá uma sala de 500
lugares.
Theatro Tatuapé

TATUAPÉ

O Theatro será inaugurado no Shopping Metro Boulevard Tatuapé, que têm
circulação de 130 mil pessoas por dia durante a semana, aos sábados e
domingos, esse número sobe para 160 mil pessoas. Sua estrutura comportará
02 SALAS MÉDIAS ou uma 01 SALA GRANDE, além de uma sala dedicada ao
público infantil com até cem 100 lugares.
Estará na zona leste de São Paulo, localização privilegiada, ligações rodoviárias
com o Vale do Paraíba e Sul de Minas, fácil acesso à Marginal Tietê, e ao
Aeroporto Internacional de Guarulhos, o bairro atrai visitantes de outras regiões.
Contrapartidas dos teatros – possiblidade de ter um teatro com seu nome
(naming right)
Patrocinar diretamente os teatros recebendo ingressos para todas peças em
cartaz, logomarca em todas as mídias oferecidas, banners e tv dentro do teatro,
etc.

TEATRO J. SAFRA
O Teatro J. Safra, é um espaço novo, na cidade de São Paulo. Referência no
panorama cultural paulista e brasileiro, já reconhecido pelo público e pela
classe artística por oferecer uma programação de extrema qualidade e
diversidade.
Localização:
No bairro da Barra Funda, com acesso aos principais bairros da cidade, na
Rua Josef Kryss. 318 – paralelo a Avenida Marquês de São Vicente.
Capacidade:
São 633 lugares, um amplo foyer em um ambiente requintado e agradável
para o público usufruir antes e depois dos espetáculos . O Café Experimental
com opções de doces, salgados, bebidas e claro um ótimo café.
Investir no Teatro:
É proporcionar diversão, entretenimento, cultura e fluxo de público seleto.
Trazer magia e emoção através da interação com o público e com os artistas,
possibilidade de ver espetáculos de prestígio, sucesso com atores famosos e
consagrados. Oportunidades de relacionamento com clientes e prospects em
eventos, em atividades de lazer de interesse, gerando retorno espontâneo
tanto de mídia e de público.
Contrapartidas do teatro:
Patrocinar diretamente o teatro recebendo ingressos para todas peças em
cartaz, filme institucional antes de cada espetáculo, logomarca em todas as
mídias oferecidas, banners no teatro, etc.

THEATROS NET SP E RJ
NET SP

Theatro Net São Paulo foi inaugurado em 17 de julho de 2014 e é um dos
mais sofisticados espaços culturais da cidade, oferecendo ao público diversas
linguagens artísticas e garantindo a qualidade de cada espetáculo. São 800
lugares distribuídos entre plateia superior com 300 lugares e plateia inferior
com 500 lugares, palco com 160m² , 14m boca de cena, 12m de
profundidade.
Está localizado em um dos bairros mais nobres da capital de São Paulo, no
shopping Vila Olímpia aonde cerca de um milhão e meio de pessoas circulam
mensalmente. Esse público vê a marca do patrocinador em cartazes
colocados na entrada do Teatro e espalhados pelo shopping,.

NET Rio

Theatro Net Rio abriu suas cortinas no dia 4 de abril de 2012, com
convidados da classe artística e empresarial, com o espetáculo "BIB I Histórias e Canções”. O espaço conta com duas salas, sendo a maior, Sala
Tereza Rachel, com capacidade para mais de 622 lugares e a menor, Sala
Paulo Pontes, com 100 lugares. O Theatro Net Rio tem como objetivo ser o
palco de todas as artes.
Situado em Copacabana, um dos bairros mais famosos do mundo, o
Shopping Cidade Copacabana é conhecido pela riqueza dos seus antiquários
e o theatro por sua diversidade de programação.
Contrapartidas dos teatros
Patrocinar diretamente os teatros recebendo ingressos para todas peças em
cartaz, logomarca em todas as mídias oferecidas, banners e tv dentro do
teatro, etc. Além disso, os teatros possuem o patrocínio da Net, o que garante
enorme exposição na mídia.

TEATRO FOLHA
O Teatro
O Teatro Folha foi inaugurado em novembro de 2001 e é um dos mais
sofisticados espaços culturais da cidade, oferecendo ao público diversas
linguagens artísticas e garantindo a qualidade de cada espetáculo. São
305 lugares distribuídos entre plateia geral e camarotes duplos, um
elegante foyer e equipamentos cênicos de última geração.
Vantagens
O Teatro Folha está localizado em um dos bairros mais nobres da capital
de São Paulo, em um shopping center aonde cerca de um milhão de
pessoas circulam mensalmente. Esse público vê a marca do patrocinador
em cartazes colocados na entrada do Teatro e espalhados pelos cinco
andares do shopping.
Além disso, o Teatro possui o patronato da Folha de São Paulo, o que
garante enorme exposição na mídia. Os anúncios publicados atingem mais
de 1,2 milhões de leitores e são veiculados de terça-feira a domingo.
Público-Alvo
Cerca de 250 mil pessoas, sendo 80% das classes A e B, vivem em
Higienópolis. O bairro também exerce grande força de atração do público
jovem devido à grande concentração de escolas e faculdades na região.
Portanto, é um público intectualizado, formador de opinião e exigente no
que diz à qualidade de produtos e serviços.
Contrapartidas
Estas poderão ser utilizadas dentro do projeto patrocinado ou diretamente
no teatro recebendo ingressos para todas peças em cartaz, em todas as
mídias oferecidas, banners e tv dentro do teatro, etc.

PROJETO CLUBE PINHEIROS
Lei Federal do Esporte

O Projeto Olímpico do Esporte Clube Pinheiros foi
desenvolvido para viabilizar a captação de recursos
financeiros através da lei de incentivo ao Esporte do
Governo Federal.
Projetos na prática: oferecer aos atletas as melhores condições para
treinamento, viabilizar a participação dos atletas do EC Pinheiros nas
principais competições nacionais e internacionais, aquisição de materiais e
equipamentos esportivos e manutenção de equipes técnica e multidisciplinar
de alto nível.
Projetos disponíveis:
- Coletivos IV com o objetivo de atender 80 atletas de equipes adultas:
Basquete masc; Handeball masc. e femin. e Volei femin.
- Olímpíco Terrestres VI com o objetivo de atender 130 atletas de equipes
adultas: Atletismo, Esgrima, Ginástica Artística, Judô, Levantamento de peso e
Triathlon.
-Atletas VI com o objetivo de atender de 12 a 19 anos: Atletismo, Badminton,
Baquete, Canoagem, Esgrima, Ginástica, Handebol, Judô, Levantamento de
peso, Natação, Polo aquático, Remo, Saltos Ornamentais, Tênis e Vôlei.
-Aquáticos VI com o objetivo de atender 100 atletas: Canoagem, Natação,
Pólo Aquático, Remo e Saltos Ornamentais
Contrapartidas e período do patrocínio : negociado de acordo com o aporte
Período de aporte: até julho de 2017.
Calendário: Principais disputas de campeonatos estaduais, nacionais, sulamericanos e mundiais.

KARATÊ E TAEKWONDO
CAMINHOS PARA INCLUSÃO IV
Lei Federal do Esporte e PIE

O objetivo do projeto do Instituto Olga KOS é incentivar
crianças e adolescentes com deficiência Intelectual e sem
deficiência, mas em risco social, às práticas das artes
marciais (Karatê e Taekwondo).
Tais práticas possuem a característica de promover amplamente o
desenvolvimento físico saudável, estimular maior sociabilidade e ampliar as
capacidades cognitivas, criativas e motoras a partir de uma atividade que se
desenvolve com um cunho lúdico-educativo, estimulando a propensão ao
envolvimento dos participantes nas atividades.
Serão beneficiadas diretamente cem (100) crianças e adolescentes.
Sendo, 60% das vagas para pessoas com Deficiência Intelectual e 40% para
pessoas sem deficiência intelectual, mas em risco social.
Locais de atuação do projeto, todos na cidade de São Paulo:
CEU QUINTA DO SOL
CEU VILA CURUÇÁ
CEU SÃO CARLOS
CEU PARQUE VEREDAS
Duração do projeto: 12 meses.
Obs: disponíveis para aporte.

KARATÊ KIDS
CAMINHOS PARA INCLUSÃO IV
Lei Federal do Esporte e PIE

A palavra Karatê-Do significa “Caminho das mãos
vazias”. Teve origem nos movimentos dos animais e
com o passar dos anos se modificou para se tornar mais
simples e humano, porém sempre mantendo sua
complexidade e riqueza de detalhes.
Todos os movimentos do Karatê-Do podem ser considerados habilidades
motoras e a maneira como será manifestada, o movimento em si, padrão
motor. Todas as habilidades motoras que o Karatê-Do proporciona têm o
objetivo de transformar a pessoa, pois o aprimoramento dos movimentos
leva à auto superação e a uma modificação da pessoa como um todo.
Locais de Realização do Projeto:
CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO AZUL DA COR DO MAR Cidade
Antônio Estevão de Carvalho – São Paulo – SP
CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO JAMBEIRO Guaianases – São
Paulo – SP
CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO SÃO RAFAEL Conjunto Promorar
Rio Claro – São Paulo – SP
LAR DAS CRIANÇAS Itaquera – São Paulo – SP

KARATÊ VIII
Lei Federal do Esporte e PIE

O Projeto INCLUSÃO PELO ESPORTE visa garantir a
continuidade do projeto Karatê VII: Inclusão pelo
Esporte, e tem como objetivo incluir a pessoa com
deficiência Intelectual, com Síndrome de Down, e
pessoas sem Deficiência mas com vulnerabilidade
social.
Os Alunos serão divididos em quatro (4) turmas, com vinte e cinco (25)
alunos cada, totalizando cem (100) alunos. Para cada turma serão
oferecidas duas (2) aulas semanais, com duração de uma (1) hora.
20% das vagas serão reservadas para pessoas sem Deficiência
Intelectual, com acesso reduzido a oportunidades, das comunidades
carentes próximas aos locais onde o projeto será desenvolvido.
Faixa etária: a partir de 6 anos de idade.
Locais de realização do projeto:
LARES - Legião de Assistência para Reabilitação de Excepcionais Rua
Barão do Rego Barros, 179 - Campo Belo - São Paulo – SP
CENHA - Centro Social Nossa Senhora da Penha Rua Francisco Bueno,
384 - Tatuapé – São Paulo – SP
Tempo de duração do projeto: 12 meses.

FUNDAÇÃO JULITA
Lei FUMCAD

A Fundação Julita é uma iniciativa do fazendeiro e
produtor de café, Antônio Manoel Alves de Lima. Foi
criada em 6 de dezembro de 1951 em uma área de 47
mil m2. Naquela época, o objetivo principal era abrigar
as famílias de migrantes da zona rural do país no
modelo de cooperativa, no qual as famílias moravam,
plantavam, colhiam e aprendiam a ler e a escrever.
Além da moradia e da terra para o plantio, ainda era
oferecida assistência em relação à educação,
alimentação, saúde e orientação profissional
Em 2003 foi criado um novo estatuto e o desejo inicial de abrigar as famílias
foi ampliado para atender as crianças, os adolescentes, suas famílias e a
comunidade de forma integral.
Serão beneficiados diretamente cerca de 1.200 pessoas, com idades
entre 4 meses a 60 anos ou mais.
Duração do projeto: 12 meses.

CORES E FORMAS – A ARTE DA
INCLUSÃO
Lei FUMCAD

O objetivo do projeto é a inserção plena das pessoas com
deficiência Intelectual na vida social. Para isso, por meio de
oficinas de arte, estimularemos a criação de um novo canal
de comunicação e expressão para essas pessoas.
Serão 10 turmas diferentes com 15 participantes em cada uma, num total de
150 pessoas, que farão as oficinas durante um ano, dividido em 4 módulos de
8 oficinas.
Serão beneficiados diretamente 150 crianças e adolescentes.
60% das vagas (90) são destinadas a crianças e adolescentes com
Deficiência Intelectual, com faixa-etária entre 10 a 17 anos e 11 meses, os
outros 40% das vagas (60) serão disponibilizadas para crianças e
adolescentes sem Deficiência Intelectual em risco social e que morem no
entorno dos locais onde são realizadas as oficinas.
Locais de atuação do projeto, todos na cidade de São Paulo:
• CEU CIDADE DUTRA
• INSTITUTO GABI
• ASSOCIAÇÃO NOSSA ESCOLA
• ASSOCIAÇÃO VEM SER
• CAPSI CAPELA DO SOCORRO
Duração do projeto: 12 meses.
Obs: disponíveis para aporte

GRUPAL – GRUPO DE PACIENTES
ARTÍSTICOS DE PORTO ALEGRE
Lei do Idoso

O GRUPAL atende pacientes com doenças reumáticas há
mais de 30 anos, que enfrentam inúmeras dificuldades. O
caminho é longo, desde os primeiros sintomas, a busca por
consulta com o médico Clínico Geral, depois a espera pela
consulta com o especialista, o médico Reumatologista.
Uma doença reumática, crônica e degenerativa, traz grande sofrimento físico
e emocional, o que se agrava com a demora no atendimento, que pode
chegar a dois anos, ou absurdamente mais de quarenta anos em cidades da
região metropolitana.
Com o diagnóstico definido, a próxima etapa é manter o tratamento. E os
pacientes enfrentam mais dificuldades para ter acesso à medicação para dor
e para conter o avanço da doença, nem sempre disponível na rede pública.
O tratamento adequado envolve, além de acompanhamento com o
especialista, a oportunidade de fazer atividade física orientada, a participação
em grupos de convivência e cartilha com orientações sobre seus direitos em
cada etapa do processo.
Diante deste problema, criamos diversas atividades que estimulem os
portadores de reumatismo a prática regular de uma atividade física, atividades
que trabalhem a coordenação, equilíbrio e reforço muscular. Também vamos
oferecer atendimentos psicológicos para que o paciente cuide da sua saúde
como um todo.
Serão beneficiados mais de 200 idosos.

Rua Aureliano Guimarães, 150
Morumbi - São Paulo - SP

