
União dos Palmares 

 

Venha se divertir e aprender sobre a cultura Afro Brasileira e o 
famoso Quilombo dos Palmares em um evento com entrada 
gratuita para público, cheio de atrações para toda a família. 

Local: Atrações: 

Shows Musicais Capoeira 

Danças Feira Gastronômica 

Espaço Kids Artesanato 

Teatro Stand Up Comedy 

União dos Palmares  - AL 

Apoio: 

Para maiores informações acesse: www.consciencianegra2017.com.br 

Data: de 15/11/2017 à 
25/11/2017.  



Aproveite a oportunidade da sua empresa participar do maior festival da cultura  

Afro Brasileira de 2017, com  público diário estimado em 40 mil pessoas. 



Vamos utilizar muitos meios de divulgação e transmissão ao vivo do 

evento, onde sua marca pode ter muito destaque! 



Para a divulgação serão realizadas ações de mídia dirigidas aos 

principais veículos de comunicação de cada região onde será 

realizado o evento com antecedência de 10 a 15 dias da 

realização, e sua marca vai estar presente em tudo! 

Mídia Eletrônica: Em parceria com um Programa de TV aberta, 

proporcionando o maior alcance de público, através de 

comerciais de 30 segundos.  

No rádio, vamos intensificar os veículos locais, de forte 

penetração com a comunidade.  

Mídia Impressa: Divulgação nos Jornais de maior visibilidade nos 

locais onde será realizado o evento, abrangendo as principais 

cidades do Estado.  

Além destes, haverá veiculação nos principais jornais da região 

onde será realizado o evento.  

Divulgação (Material Gráfico e alternativo):  

40 mil flyers /  Carro de som /  2.000 cartazes. 

Todo o material é distribuído num raio de 100 Km das cidades.  

Mídia Exterior Principais pontos de outdoor dentro e na entrada 

da cidade. 

Ação estratégica de mídia  



O evento será realizado no centro de União dos Palmares e 

terá um circuito temático e bem convidativo com diversos 

polos gastronômicos e culturais, tendo a maior concentração 

na arena da estação ferroviária onde vão acontecer os 

principais shows, amostras de áudio visual, fotografia, design, 

moda, teatro, gastronomia quilombola e outros. 



Arena Estação Ferroviária. 



 





 





Para envolver por completo os visitantes, uma 

equipe caracterizada explica tudo sobre a 

cultura e interagi com o público. 



Todos os dias do evento, uma 

feira gastronômica quilombola 

vai ensinar e oferecer os 

melhores pratos típicos da 

região. 



Dança dos Guerreiros, Reisado e Coco de Roda são algumas das 

apresentações culturais que vão enriquecer o evento. 



O espaço kids diverte as 

crianças! 



E a capoeira estimula e agita a galera! 



Algumas atrações musicais:  

 

• Blocos filhos de Zumbi 

• The Prisma 

• Araketu 

• Love Jah e Vibrações 

• Banda velha roupa e Mel Nascimento 

• Raízes de Zumbi e Igbonam Rocha 

• Amigos do Frevo 

• Sabaki 

• Isegoria 

• Escrúpulo Douda 

• Quilombola de Zion 

• Mameto 

 

 
*Sujeito a alteração devido a disponibilidade do artista e verba de patrocínio. 

 

 



Mais alguns shows previstos do evento: 

Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Tribo de Jah, Natiruts, Nana 

Martins, Cidade Negra, Mariene de Castro, Zeca Pagodinho, 

Karol Conk, Tatau do Araketu, Cheiro de Amor, Preta Gil, 

Timbalada, Carlinhos Brow e Margareth Menezes. 

 *Sujeito a alteração devido a disponibilidade do artista e verba de patrocínio. 

 

 



Outros polos de ativação. 



Na Praça do Coreto 

um lounge trás 

conforto para o 

público com muita 

leitura e gastronomia 
de primeira. 



Fazem parte do 

circuito literário a 

escola Rocha 

Cavalcante, a casa 

Jorge de Lima e o 
museu Maria Mariá.  



A  praça Basíliano Sarmento  

será um polo cultural com muitas 

atrações para a família. 



Shows Vips na Serra na barriga. 



Um Lounge na comunidade Muquém, oferece artesanato, gastronomia e música ambiente para os visitantes.   



Além deste completo evento, teremos diversas oficinas e palestras na 

Comunidade Quilombola Muquém e nas seguintes escolas: 

 

Escola Municipal Pedro Pereira (Muquém); 

Escola Estadual Rocha Cavalcante; 

 



Informações Básicas sobre o projeto e a captação de recursos: 
 

Local de realização Brasil. 

 

Evento com capacidade para um diversificado público e aos interessados do patrocinador. 

 

Esse projeto encontra-se aprovado na lei (Rouanet) alterada pela lei 9 874 que permite 100% de isenção do imposto de Renda 

devido. Conforme consta em publicação no Diário Oficial da União. 

 

Pronac 14 14210 – Circuito em Ação – Prazo de captação: 01/01/2017 à 31/12/2017 (prorrogável 2018/2019) 

 

O Circuito em Ação visa Promover os conhecimentos artísticos, instrumentais, culturais e tecnológicos, através da música, visando 

contribuir de forma significativa no desenvolvimento e capacitação de organismos que estejam voltados para o mercado da indústria 

criativa, organizando, qualificando para produzir melhor e ser destaque nesse mercado. 

 

Valor R$ 2.324.400,00 

 

Toda documentação que legitima o processo de isenção, incentivo e parceria com os órgãos Estaduais e Federais será entregue 

antes de qualquer repasse financeiro.  

 

Publicação no Diário Oficial / Recibos de isenção , Declaração específica para o projeto e Roteiro Básico com explicação detalhada 

sobre o procedimento a ser adotado no incentivo. 

 

É válido frisar que o valor descrito totaliza a realização conjunta de todas as atividades culturais do projeto, possibilitando 

readequações financeiras que comportem a realização do evento conforme viabilidade financeira para a sua execução, contando 

com a flexibilidade ou disponibilidade do Incentivador. O INCENTIVO PODE SER REALIZADO EM UM ÚNICO REPASSE OU 

PARCELADO EM QUANTAS VEZES SE FIZER NECESSÁRIO.  



Cotas de Patrocínio 



R$ 1.500.000,00 

• Comunicação em toda mídia de divulgação do 

evento. 

• Marca no pórtico de entrada, infláveis, palco, 

camisetas do staff, ingressos e camarote. 

• Camarote exclusivo da marca para 50 

convidados com direito a Open Drink/Food.  

• Stand exclusivo da marca. 

• Citação do nome da empresa em todas as 

entrevistas do evento. 

 

 

NAMING RIGHTS 



COTA DIAMANTE 

R$ 1.000.000,00 

• Comunicação em toda mídia de divulgação do 

evento. 

• Marca no pórtico de entrada, infláveis, palco, 

camisetas do staff, ingressos e camarote. 

• Camarote exclusivo da marca para 50 

convidados com direito a Open Drink/Food.  

• Stand exclusivo da marca. 

• Citação do nome da empresa em todas as 

entrevistas do evento. 

 

 



COTA OURO R$ 600.000,00 

• Comunicação em toda mídia de divulgação 

do evento. 

• Marca no pórtico de entrada, infláveis, 

palco, camisetas do staff, ingressos e 

camarotes. 

• Camarote exclusivo da marca para 30 

convidados com direito a Open 

Drink/Snacks.  

• Stand exclusivo da marca. 

• Citação do nome da empresa em todas as 

entrevistas do evento. 

 

 



COTA PRATA R$ 300.000,00 

• Comunicação em toda mídia de 

divulgação do evento. 

• Marca no pórtico de entrada, infláveis, 

palco, camisetas do staff, ingressos e 

camarotes. 

• 50 ingressos por dia para camarote 

Open Drink/Snacks do evento. 

• Stand exclusivo da marca. 

 

 



COTA BRONZE 

Todo apoio é muito bem vindo! 

Valores abaixo da cota prata serão 

avaliados e negociados em reunião com 

cada patrocinador . 

 

 



Exemplo do Stand 



Contato Casa Da Cultura Brasil  
Carlos Chagas 
031 031 98726-1309 / 031 99689-1309 
031 3498-7830 scasadacultura@gmail.com 
carloschagas@casadaculturabrasil.com.br 
casadaculturabrasil@gmail.com 

Secretária Municipal de União dos Palmares 
Maria das Dores de Oliveira Cavalcante 
082-9141-3143 
secultpalmares@gmail.com 
 

Planejamento e Captação 
Robson Felix 
011-98418-0775  
robson.ffds@gmail.com 
 

Contatos 

Comercial 
Itla Marinho 
082-99800-3747  
itlamarinho@icloud.com 



Obrigado! 


