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ASSOCIAÇÃO CULTURAL
RICARDINA STAMATO

A Associação Cultural Ricardina Stamato (ACRIS) é uma instituição
sem fins lucrativos que tem por objetivo promover, incentivas ou
fomentar a realização de cursos ou eventos culturais e artísticos,
podendo para tanto celebrar parcerias para tal fim com instituições
públicas ou privadas, como com pessoas físicas ou jurídicas. Dessa
forma, a ACRIS desenvolve uma série de projetos promovendo
atividades artísticas das mais variadas, como concertos, recitais,
festivais de música, encontros literários, entre outras.



Um trabalho de pesquisa com obras de compositores dos
séculos XVII e XVIII que eram executadas nas principais
cidades que integravam o percurso conhecido como
Estrada Real. 
O projeto será desenvolvido com a apresentação de obras dos
principais compositores  ouvidos no período, através de 6 concertos
realizados em São Paulo e em cidades do caminho velho da Estrada
Real: Diamantina, Sabará, Ouro Preto, Paraty e Rio de Janeiro; e a
produção de um vídeo-documentário com relatos do
desenvolvimento sócio-cultural das cidades localizadas nessa rota,
a partir do impulso econômico gerado pelo período do ciclo do ouro. 
As obras serão executadas por quatro cantores acompanhados por
uma orquestra de 18 músicos, utilizando-se de instrumentos
históricos com o intuito de reproduzir a atmosfera sonora da época.

REALIZAÇÃO PREVISTA: JULHO DE 2021.

MÚSICA NA 
ESTRADA REAL
6 CONCERTOS COM
TRANSMISSÃO AO VIVO*

1 VÍDEO-DOCUMENTÁRIO

          SÃO PAULO
          DIAMANTINA
          SABARÁ
          OURO PRETO
          PARATY
          RIO DE JANEIRO& ONLINE

*de acordo com as medidas de segurança santitária vigentes no momento da execução.



REGENTE, SPALLA
E SOLISTAS

Marcus Held - Spalla

Paulo Mestre - Contratenor

Jabez Lima - Tenor

Rosemeire Moreira - Soprano

Sabah Teixeira - Baixo-barítonoSérgio Dias - Regente



A TRUPE
BARROCA

Originalmente fundado em 1998 sob o nome de Victoria Ensamble,
a partir de 2017, a orquestra assume a ousada proposta de se
dedicar exclusivamente ao repertório dos séculos XVII e XVIII,
utilizando instrumentos históricos ou cópias perfeitas, e investindo
em pesquisas e sutilezas de performances historicamente
orientadas. Com esta nova missão, o grupo renasce em 2017 com o
nome de A Trupe Barroca.

A Trupe Barroca é um conjunto musical brasileiro
com visibilidade internacional que dedica-se à
pesquisa e execução de música antiga, através de
instrumentos históricos ou réplicas perfeitas.

Depois de atuar em vários estados do Brasil, desde 2019 ele
também expandiu suas operações para a cidade de São Paulo, onde
começou a desenvolver projetos importantes, além de ganhar cada
vez mais visibilidade graças ao seu compromisso de democratizar o
acesso à arte, numa perspectiva de informação cultural socialmente
responsável.



INSTRUMENTOS
HISTÓRICOS 

Nossos instrumentos são, em boa parte, peças originais
do século XVIII e outros são cópias desenvolvidas a
partir de originais dos séculos XVII e XVIII.

O trabalho de execução historicamente orientada, desenvolvido
por A Trupe Barroca, busca trazer para o público toda uma
atmosfera, tanto estilística, como instrumental, apresentando
uma experiência sonora mais próxima daquela em que os
compositores escreveram suas obras.

Todo esse conjunto de procedimentos e compromisso com a
pesquisa contribuem para nos revelar uma nova "música antiga.”

Exposição "Uma nova música antiga", 2019
Vitória (ES)



OBJETIVOS 
DO PROJETO

Oferecer ao público concertos gratuitos de qualidade, com
obras vinculadas ao nosso passado histórico;
Promover concertos musicais acessíveis e democráticos;
Propor espaços de conhecimento através da realização de
ensaios abertos com palestras para alunos e professores de
escolas públicas;
Resgatar a nossa história social e cultural através da música;

Incentivar a criação e renovação de novos públicos para
espetáculos de música brasileira do período colonial;
Incentivar o interesse de jovens músicos e pesquisadores;
Criar um novo olhar sobre a importância histórica da Estrada Real;
Fortalecer o movimento de pesquisa e execução da música
antiga do e no País.
Fomentar o interesse e o turismo nos circuitos da Estrada Real;
Produzir um vídeo-documentário sobre o projeto para registro e
divulgação;
Valorizar nossos patrocinadores, através de uma divulgação
ampla, moderna e eficiente, que ponham em evidência suas
marcas e as ações que desenvolvem.



VALORES 
DO PROJETO

Crescimento
Econômico

Democratização
de Acesso à

Cultura
Acessibilidade

Educação

Trabalho
Digno

Valorização
das Parcerias

Sinergia entre o
Público e os

Patrocinadores

Transparência

Sustentabilidade



A Ç Õ E S  D E  R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

preferência para uso e indicação de materiais recicláveis;
informativo nos materiais impressos: "Não jogue este folheto na via pública. Descarte-o adequadamente no lixo;"
presença de 4 totens de álcool gel.

CUIDADO PELO MEIO AMBIENTE E PELA SAÚDE

ensaio aberto para estudantes de escolas públicas;
palestras;
transmissão on-line dos concertos.

EDUCAÇÃO E FACILITAÇÃO CULTURAL
ingresso gratúito;
programa em braille;
tradutor de LIBRAS ao vivo;
audiodescrição - antes de cada ato.

ACESSIBILIDADE 



Público concertos online
15.2%

publico presente
24.2%

Público atividades formativas
60.6%

PÚBLICO ALCANÇADO
pela campanha de divulgação
1.500.000 - 2.500.000

PREVISÃO DE PÚBLICO 
MÚSICA NA ESTRADA REAL

P ú b l i c o
v í d e o -
d o c u m e n t á r i o
o n l i n e  
5 0 . 0 0 0

P ú b l i c o
p r e s e n t e
4 . 2 0 0

A promoção da campanha de promoção dos
concertos será realizada com foco nas cidades de
São Paulo,  Diamantina, Sabará, Ouro Preto, Paraty,
Rio de Janeiro e região. 

A promoção do vídeo-documentário resultado destes
concertos será realizada a nível nacional e
internacional.

P ú b l i c o
a t i v i d a d e s
f o r m a t i v a s

o n l i n e
3 . 0 0 0



PLANO DE COMUNICAÇÃO

ESTRATÉGIA

O que pensamos?
Utilizar meios e ações

para despertar curiosidade
e chamar atenção para o projeto
e as marcas dos patrocinadores.

 Selecionamos meios 
com boa visibilidade para 

gerar interesse: meios com alta 
circulação de pessoas e de

informação parar gerar buzz.

TÁTICAS

Ações promocionais
Entrega de folhetos encartados em
jornais e em eventos semelhantes.

Envelopamento de ônibus de
viagem.

Propaganda
Rádio/Jornal/Site & Redes Sociais

Cartazes/folhetos/Banners 
Lonas promocionais/Propaganda

Merchandising nos concertos

 Convites especiais para jornalistas e
críticos. Evento de lançamento com

coletiva de imprensa

 OBJETIVO DO 
PLANO DE COMUNICAÇÃO

O plano de comunicação tem como objetivo atrair a atenção do
público para o projeto e divulgar as marcas e a iniciativa de nossos
patrocinadores. Para isso, trabalharemos no sentido de construir uma
campanha exaustiva em todas as fases da produção, criando um
impacto positivo para a divulgação do projeto, além de garantir
visibilidade às marcas parceiras. De acordo com cada cota de
patrocínio, integraremos às marcas de nossos patrocinadores várias
iniciativas de divulgação, primando sempre por valores éticos comuns
a todos. Serão utilizadas ferramentas indispensáveis, considerando
um plano de divulgação a 360 graus com iniciativas físicas e online,
além de possibilitar aos patrocinadores a participação na construção
das estratégias de divulgação em face das contrapartidas garantidas
a cada cota. Priorizaremos como meios de divulgação as folheterias,
rádio, jornais e revistas, mídias eletrônicas e redes sociais, além de
assessoria de imprensa.



PATROCÍNIO

1 COTA APRESENTA
R$ 350.000,00
1 COTA PATROCÍNIO
R$ 150.000,00
2 COTAS COPATROCÍNIO
R$ 50.000,00

APOIO

4 COTAS APOIO 
R$15.000

DOAÇÃO PESSOA
FÍSICA
até R$ 30.000

COTAS 
DE PATROCÍNIO



BENEFÍCIOS DO PATROCINADOR
INCENTIVOS FISCAIS 
garantia de recuperação do valor investido

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
sem esforços de execução

AGREGA VALOR À SUA MARCA
alcançando novos públicos 

DIFERENCIAÇÃO NO MERCADO
ganhe a preferência de escolha dos seus clientes

GANHO DE IMAGEM INSTITUCIONAL
para a fidelização de seus clientes e empregados

REFORÇO NA POLÍTICA DE RELACIONAMENTO
COM ESFERAS DO GOVERNO

EXPOSIÇÃO - logomarca em sites, redes sociais e impressos;
COMUNICAÇÃO - espaços reservados para mensagens ou propaganda, participação de mesa redonda;
ENGAJAMENTO EXTERNO - possibilidade de entrega de brindes;
ENGAJAMENTO INTERNO - ações de endo-marketing dos nossos músicos com seus empregados.

Ao se tornar apoiadora do projeto "Música na Estrada Real", a ACRIS oferece para sua empresa um plano
personalizado de ações de marketing para a sua marca:



Queremos divulgar as marcas e iniciativas de nossos patrocinadores de forma interativa
atendendo seus objetivos  de desenvolvimento estratégico.

Nossa equipe desenvolveu um pacote diferenciado de contrapartidas por cada cota de
patrocínio. Cada pacote de benefícios é sujeito à negociação e pode ser personalizado
para melhor atender os objetivos da sua marca!
 
A lista de benefícios contempla ações como:

nos sites da ACRIS e A Trupe Barroca
no outdoor e material impresso e online como banners,
cartaz, programa 
no vídeo documentário do projeto

 Exposição da sua logo:

Inserção de vídeo publicitário
Espaço dedicado no programa
Fala representantes da empresa no cerimonial de lançamento
Possibilidade de realização de pesquisa de imagem
Possibilidade de organização de atividades de endomarketing

CONTRAPARTIDAS

CLIQUE AQUI E VEJA
A LISTA COMPLETA

DE BENEFÍCIOS!

https://drive.google.com/file/d/1v4URWBgnHmHJEwz3sAUMrW18hpNxXC_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v4URWBgnHmHJEwz3sAUMrW18hpNxXC_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v4URWBgnHmHJEwz3sAUMrW18hpNxXC_o/view?usp=sharing


A  A C R I S  J Á  C E L E B R O U  P A R C E R I A S
A T R A V É S  D E  P A T R O C Í N I O S  C O M :

Fundação Jonice Tristão

Chocolates Garoto BNDES

Ministério da Cultura

Fundação Otacílio Coser Instituto SINCADES

Governo do Estado do Espírito Santo Prefeitura Municipal de Vitória

Arcelor Mittal Vale

Lei Rubem Braga (PMV)

Coimex

COENCO - Concreto, 
engenharia e comércio

BANESTES BANDES



MÚSICA NA
ESTRADA REAL

ACRIS - Associação Cultural Ricardina Stamato
(27) 3013-7328                 (27) 99686-8327
e-mail: acris.institucional@gmail.com
site: acrisorg.wordpress.com/
facebook: fb.me/concertosinternacionaisvitoria

Isa Virgínia Boechat Povoa - Presidente ACRIS
Washington Sielemann - Diretor Geral e Diretor Artístico
Fernando Coelho Sabino - Produtor Executivo 
Alexandra Asanache - Diretora de Comunicação

Fotografia © Sérgio Cardoso

A Trupe Barroca
e-mail: atrupebarroca@gmail.com
site: atrupebarroca.com
facebook: fb.me/atrupebarroca


