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O Rio de Janeiro é o berço dos principais acontecimentos no País. Capital do Império,

depois da República, apoteose das Diretas Já, a vida política e social brasileira foi

enormemente decidida em solo carioca. Samba, praia, mulata, favela, futebol,
Pão de Açúcar, carnaval, bossa nova, funk, o Rio de Janeiro é a vitrine deste

imensomosaico que é o Brasil.

RIO 450 ANOS

A Turbilhão de Ideias Entretenimento, no ano em que o
Rio de Janeiro comemora seus 450 anos, lançará uma

superprodução do teatro musical, que levará

aos palcos a história, os costumes, os personagens, as
músicas e, acima de tudo, a “carioquice” da Cidade
Maravilhosa. O texto será criado por Geraldo Carneiro e a
direção artística de Ulysses Cruz.



Essa riqueza artística e cultural
s e r v i r á d e a l i c e r c e p a r a a
construção de um enredo ficcional,
ao estilo do filme musical "MOULIN
ROUGE", cujo resultado será um

e s p e t á c u l o diver t ido,

inteligente, lúdico e visualmente
exuberante.

A montagem vai mesclar elementos

do circo, do teatro, da dança,

com referências ao estilo criado
pelo Cirque du Soleil.

P r e v i s ã o d e e s t r e i a p a r a
OUTUBRO de 2015 no Rio de
Janeiro, mantendo-se em cartaz
pelo período mínimo de 3 meses
nesta Cidade. Posteriormente,
excursão por diferentes cidades
brasileiras. Em 2016, intenção de
levar o espetáculo para o exterior.



CONCEPÇÃO DO ESPETÁCULO

O musical é uma grande homenagem ao Rio de Janeiro
no ano em que completa 450 anos de História.

Através da reunião de profissionais renomados nas artes e
entretenimento no Brasil, vamos oferecer um espetáculo de alta
qualidade artística, elaborada seleção musical e um enredo
divertido e emocionante.

A música será um dos principais elementos da encenação.

Vamos garimpar tesouros de nossa riqueza musical antiga,
mesclandocom novas composições e músicas já consagradas.

Oespetáculo será de grande exuberânciavisual, 

musical, espacial. Vamos festejara diversidade e a 
pluralidadeúnicas existentes nesta Cidade.

Duração prevista:                                            2
horas de espetáculo, com intervalo de 15 min.

CONCEPÇÃO DO ESPETÁCULO

O musical é uma grande homenagem ao Rio de Janeiro
no ano em que completa 450 anos de história, às vésperas das

OlímpiadasRIO 2016.

Através da reunião de profissionais renomados nas artes e
entretenimento no Brasil, vamos oferecer um espetáculo de alta
qualidade artística, elaborada seleção musical e um enredo
divertido e emocionante.

A música será um dos principais elementos da encenação.

Vamos garimpar tesouros de nossa riqueza musical antiga,
mesclando com novas composições e músicas já consagradas.

Oespetáculo será de grande exuberânciavisual, 

musical, espacial. Vamos festejara diversidade e a 
pluralidadeúnicas existentes nesta Cidade.

Duração prevista:                                            2
horas de espetáculo, com intervalo de 15 min.



ABRANGÊNCIA DO PROJETO

O projeto “RIO o musical”, engloba uma série de eventos que ultrapassam a realização de um
espetáculo de homenagem aos 450 anos da Cidade.

Baseado em 05 pilares, desenvolveremos ações paralelas, que também servirão como base de
conteúdo para a realização do projeto, proporcionando a inclusão da população, para que ele
seja o mais autêntico e fielpossível ao que o Rio de Janeiro representa:



1)MÚSICA:

a)Pesquisa e resgate histórico de
canções antigas que celebram a
Cidade e marcam os principais
momentosde sua existência.

b)Audições para seleção de
atores/cantores: 05 regiões da cidade
serão sedes para realização das
audições musicais:
A) ZONA NORTE
B) ZONA OESTE
C) CENTRO E ZONAPORTUÁRIA
D) ZONA SUL
E) REGIÃOMETROPOLITANA.





2)PAISAGEM URBANAe BELEZAS NATURAIS:
O público opinará sobre quais pontos da cidade deverão ser reproduzidos
na cenografia do musical. Tanto riquezas da natureza, como construções do

homemserão retratadas.



3)“CARIOQUICE”: Um painel, que ficará

exposto no saguão do teatro, será alimentado com
imagens de habitantes das diversas regiões do Rio de

Janeiro. O chamado “carioca way of life”,
estarápresente tambémno roteiro do musical.



4)HISTÓRIA: O público será estimulado a contar histórias de vida

ambientadas na Cidade. Não apenas habitantes, como também turistas, poderão
participar.

5)RIO DO AMANHÃ: Os JOGOS OLÍMPICOS, o crescimento

sustentável, como será o Rio de Janeiro dos próximos anos? Como evento
paralelo, planejamos um debate com a participação de personalidades que

entendem do tema, para que possamos pensar no Rio que queremos para

nosso futuro próximo.



Por meio desses cinco pilares, vamos pedir aos
cariocas (de nascimento e de coração) que abram seus

baús reais e virtuais para compartilhar depoimentos,
fotos, informaçõescuriosas.

Da nossa parte, vamos resgatar e também distribuir

conteúdo relevante, atraente e divertido sobre a
cidade, costurando a produção e os acervos de
parceiros em órgãos públicos, fundações, movimentos
de defesa do Rio, bem como diversas outras entidades
cujas trajetóriasse confundamcom a vida da cidade.

Nosso desafio é criar um ambiente de celebração do
aniversário da Cidade e também de troca de
informações.



O PALCO INVADEACIDADE

Algumas semanas antes do lançamento do musical,

instalações urbanas com referências ao

espetáculo (reprodução de cenários / personagem do
enredo) serão colocadas em diversas regiões da cidade.

Esta ação, além de potencializar a mídia
espontânea, tem como objetivo reforçar a autoestima da
população carioca e sua conexão com o musical, ao
mostrar as riquezas de sua cidade e das figuras que
moldaramseu percurso através dos séculos.

Uma das instalações deverá ser doada à Prefeitura do
Rio, com o objetivo de integrar o acervo de seu
patrimôniocultural.

Durante a temporada, o público será recepcionado com os
elementos do musical antes mesmo de entrar no teatro. No

saguão, haverá uma grande exposição sobre o

processo de criação do musical, com depoimentos, vídeos,
fotos, maquetes, trechos de músicas, amostras de
figurinos, etc. A exposição deverá ser tão rica e
interessante, que as pessoas vão desejar chegar muito
mais cedo à casa de espetáculos.



CRONOGRAMA

2015
JANEIRO A ABRIL

Lançamento oficial do projeto através de assessoria de imprensa 
especializada;
Captação de recursos;             
Lançamentodo portal na internet; 
Definiçãodo local de realização do musical;

MAIO

Finalização do texto;

JULHO,AGOSTOe SETEMBRO

Ensaios;

SETEMBRO

O palco invade a Cidade: instalações urbanas espalhadas pela Cidade, 
em alusão ao musical;

OUTUBRO:Estreia do musical; 

OUTUBRO,NOVEMBRO e DEZEMBRO:

Temporadade 5ª feiraa domingo, emTeatroa serdefinido;

RIO M
JUNHO

Audições para seleção de elenco e músicos;

USICALo





EQUIPE INTEGRANTE DO ESPETÁCULO
(resumida)

TEXTO: GERALDO
CARNEIRO 
DIREÇÃO:
ULYSSES CRUZ
ELENCO PROTAGONISTA: 4 atores de grande projeção
nacional (a ser divulgado) ELENCO COADJUVANTE: 10 atores,15
bailarinos, 10 circenses IDEALIZAÇÃO E DIR. DE
PRODUÇÃO: GUSTAVO NUNES          DIRETOR DE
CONTEÚDO: ALEXANDRE FREELAND                  DIREÇÃO
MUSICAL: DÉLIAFISCHER                                 
CENOGRAFIA: VERONICAVALLE e MATEUS VIANA           
ILUMINAÇÃO: MANECO QUINDERÉ                                       
FIGURINOS:BETH FILIPECKI e RENALDO MACHADO



GERALDO CARNEIRO
autor

Geraldo Carneiro nasceu em 11 de junho de 1952. Poeta, publicou “Na Busca do
Sete-Estrelo” (1974, Mapa Editora), “Piquenique em Xanadu” (1988, Espaço &
Tempo, Prêmio Lei Sarney de melhor livro do ano), “Folias Metafísicas” (1995,
Editora Relume-Dumará), ”Lira dos Cinqüent’anos” (2002, Relume-Dumará) e
“Como um cometa” (infantil), (2009,IBEP Nacional). Escreveu mais de duas
centenas de letras para músicas gravadas por diversos intérpretes, dentre os quais
Tom Jobim, Ney Matogrosso, Gal Costa, Gal Costa, Lenine, Vinicius de Moraes e
Michel Legrand. Foi traduzido e publicado em francês, inglês, espanhol e italiano.
Escreveu roteiros de cinema e minisséries. Adaptou diversas obras literárias para a
TV, entre as quais “O Sorriso do Lagarto”, de João Ubaldo Ribeiro, e especiais para
as séries “Brasil Especial” e “BravaGente”.

ULYSSES CRUZ
diretor artístico

Diretor consagrado, fez suas primeiras montagens na Fundação das Artes de São
Caetano do Sul, foi diretor assistente de Antunes Filho no Centro de Pesquisa
Teatral (CPT), na remontagem de Macunaíma e nas criações de Nelson 2 Rodrigues
e Romeu e Julieta. Em 1985, com o grupo Boi Voador, cria uma primorosa
encenação de Velhos Marinheiros, inspirado em Jorge Amado. Fora do CPT
encena, em 1986 uma ousada versão para O Despertar da Primavera, de Frank
Wedekind. Em1986 e 1987, cria enredos e desfiles para a Escola de Samba Vai-Vai.
Foi diretor do Projeto Criança Esperança, da Rede Globo/Unicef e, convidado pelo
Vaticano, foi o diretor das encenações e eventos ligados à vinda do Papa Francisco,
na JMJ, no Rio de Janeiro.



ALEXANDRE FREELAND
diretor de conteúdo

Jornalista com 20 anos de experiência em veículos de comunicação e agências no
Rio de Janeiro e em São Paulo. Foi Diretor de Redação dos jornais “O DIA” e “Meia
Hora” e Diretor Executivo do “Brasil Econômico”. Ganhou os mais relevantes
prêmios de jornalismo do País – entre eles, o Esso. Especializou-se no
desenvolvimento de produtos editoriais multiplataforma com conteúdo histórico,
cultural e científico. Em 2008, com a série de revistas “200 anos – A Família Real e a
Viagem que Mudou a História doBrasil”, conquistou menção especial da Associação
Mundial
de Jornais (WAN) como Melhor Iniciativa Editorial do Prêmio Mundial de Jovens
Leitores. Criou a plataforma multimídia O DIA 24 Horas, de cobertura ininterrupta da
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A partir do segundo semestre de 2012,
passou a atuar com foco na área de branded content na agência In Press Porter
Novelli. É formado pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (EcoUFRJ).

GUSTAVO NUNES
idealizador e diretor de produção

Sócio-diretor das empresas Turbilhão de Ideias Cultura e Entretenimento e
Turbilhãozinho de Ideias. Formado em Direito pela UFRGS, formado em Artes
Cênicas pela UniverCidade, cursou pósgraduação em Marketing pela Fundação
Getúlio Vargas e MBA em Gestão de Negócios no Ibmec-RJ. Responsável pela
idealização, execução e captação de recursos de espetáculos, shows, exposições,
workshops e eventos, com profissionais renomados no Brasil e no exterior. Co-autor
do livro Vestindo Nelson, sobre a obra de Nelson Rodrigues, publicado pela Editora
Francisco Alves em 2005. Sua carreira na produção cultural iniciou-se em 2003, no
Rio de Janeiro. Ao longo dos últimos anos, realizou mais de 30 produções teatrais de
projeção nacional, dentre as quais destacam-se: “AHistória de Nós 2”, “OMenino que
vendia palavras”, com Eduardo Moscovis, “Colapso”, com Osmar Prado, e direção de
Hamilton Vaz Pereira; “A Propósito de Srta Julia”, com Alessandra Negrini, “R&J de
Shakespeare- Juventude Interrompida”, vencedor do Prêmio APTR (melhor
produção). Em 2014 lançou “Cássia Eller- o musical”, aguardada produção do teatro
musical nacional, que encontra-seem turnê nacional no momento.



empresa proponente e produtora

A TURBILHÃO DE IDEIAS é uma empresa de cultura e entretenimento com experiência de 11 anos na produção cultural, com profissionais
renomados no Brasil e no exterior. Nosso principal objetivo é a qualidade, tanto dos profissionais que fazem parte da empresa quanto dos
projetosque temos em nosso portifólio.

O foco em qualidade cultural vem sendo reconhecido por indicações aos principais prêmios do país como o Prêmio Shell, Prêmio APTR,
Prêmio APCA e Prêmio Zilka Sallaberry nos anos de 2008, 2009, 2011 e 2013. Indicada ao Prêmio APtR de melhor produção pelo
espetáculo A História de Nós 2 em 2010, e vencedora em 2012 na categoria melhor produção, pelo espetáculo “R&J de Shakespeare –
Juventude Interrompida”. Nosso “expertise” é a concepção e produção de espetáculos teatrais, atuando em todas as etapas de
desenvolvimento e existência do projeto, inclusive a circulação pelo Brasil e exterior. Além disso, nossa experiência inclui a produção de
conteúdoartístico e de entretenimento.

Dentre nossas realizações, destacamos os seguintes projetos: os espetáculos “A HIStÓRIA DE NÓS 2”, um dos maiores sucessos da
temporada teatral no Brasil, com direção de Ernesto Piccolo, “O MENINO QUE VENDIA PALAVRAS”, com Eduardo Moscovis, “A
PROPÓSItO DE SRtA JULIA”, com atuação de Alessandra Negrini, “COLAPSO”, com Osmar Prado, “R&J de Shakespeare”, com direção
de João Fonseca, “ADMINISTRANDOTALENTOS”, com Ricardo Blat, “MINIMANUAL DE QUALIDADE DEVIDA”, com Alexandra Richter,
entreoutros.

Em maio de 2014 lançou “CÁSSIAELLER, OMUSICAL” aguardadaprodução sobre a vida e obra de Cássia Eller.





PLANO DE DIVULGAÇÃO

ANÚNCIOS DE JORNAL: 2 anúncios de pré-venda (1col x 20cm); 2

anúncios antes da estreia (1colx 20cm); 1 anúncio na estreia (3colx 10cm);
1 anúncio por semana (1colx 20cm) durante a temporada;

RÁDIO: Rio de Janeiro: 25 spots (30's) por semana durante a temporada;

BUSDOORS OU MÍDIAEM METRÔ: 20 ônibus por mês a partir de

1 mês antes da estreia até o final da temporada;

REVISTAS: Anúncio de página inteira em revistas de programação

cultural em cada cidade (ex.: Guia Off,Boca a Boca);

IMPRESSOS: Banner de fachada da casa de espetáculos; Convites; 

Cartazes;Programasdo espetáculo;

MÍDIA ONLINE: Site Oficial do espetáculo; Fanpage Oficial

do espetáculo no Facebook; Fanpage Oficial do espetáculo no
Instagram; FanpageOficial do espetáculo no Youtube; Posts patrocinados no
Facebook;

MONITORES DE DIVULGAÇÃO (Elemídia ou similar): 50

monitores por mês a partir de 15 dias antes da estreia até o final da
temporada;

Assessoria de imprensa: Assessoria de imprensa especializada, com inicio 2
mesesantes da estreia até ofinal da temporada.

LEIS DE INCENTIVO

Lei Rouanet (100% de isenção) 
Lei do ISS/RJ (100% de isenção) 

Lei do ICMS/RJ





INTERVENÇOES

+ JEITO
CARIOCA



RIO É MUSICAPARANOSSOS OLHOS

VÁRIOS RIOS NUMASÓCIDADE
MUITOS OLHARES DIFERENTES, GESTOS DIFERENTES

UM SÓRIOMUSICAL



D





CONTRAPARTIDAS

RELACIONAMENTO COM CLIENTES/FORNECEDORES:

Convites por apresentação:                                              
CotaAPRESENTA: 15 convites duplos + 01 sessão exclusiva; 
Cota PATROCÍNIO: 07 convites duplos; 
Cota APOIO:03 convites duplos.

CONTRAPARTIDASOCIAL/AMBIENTAL:

Doação de 10% dos ingressos a entidades carentesou escolas públicas (poderão ser indicadas entidades parceiras do patrocinador); 

Palestra gratuitaao público no teatropara falar do processode criação do espetáculo;                                                          Publicação

de ações de responsabilidade ambiental no folder do espetáculo;                                                                           Inserção da

instruçãode reciclagem em todo o material impresso para o projeto.



BONIFICAÇÃO

● Direito de gravar os ensaiosdos artistasparticipantes do projeto para ser utilizado pelo patrociandor na divulgação do projeto, com custos do Patrocinador;

● Agradecimentodos artistas ao patrocínio no finaldas apresentações;

● Cessão do uso da imagem de todos os artistas em ensaios, shows e entrevistas,quando possível, para ser utilizado nasRedes Sociais.
● Após a realização de todas as apresentações,entregade vídeode no mínimo 3 minutos contendo a coberturadas apresentações;

● Locuçãoem offmencionando o patrocínio antes das apresentações;

● Realização deaçõesde responsabilidade socioambientais no programado espetáculo;

● Anúncio de 1 página inteira no programa do espetáculo (para a cotaAPRESENTA);

● Totem personalizado do espetáculo com logomarca do patrocinador para fotos no foyer do teatro/ casa de shows durante a temporada (para a cota 

APRESENTA);

● Poltronas do teatro revestidas com capas com logomarca do patrocinador;

● Monitores deTV no saguãodo teatrocom exibição de vídeos do patrocinador.



AÇÕES ESPECIAIS DE RELACIONAMENTO

Convites

personalizados;

Brinde para clientesdo patrocinador (a ser definido);

Cliente X recebe 30% de desconto para adquirir souvenirs do espetáculo
(camiseta,botton,miniaturas, copos térmicos,DVD making of do espetáculo);

Cota de 250 (duzentos e cinquenta) DVD's de making of do espetáculo e
Desconto de 30%* de desconto para funcionários do patrocinador (para a
cotaAPRESENTA)

*O desconto para funcionários não será cumulativo nos casos de concessões de meia-entrada
previstasem lei.

COTAS DE PATROCÍNIO

APRESENTA (2 cotas) - A

definir PATROCÍNIO (2 cotas) -

A definir COPATROCÍNIO - A

definir APOIO (2 cotas) - A

definir




