
NEI LISBOA 40 ANOS
A utilidade das palavras
LEI ROUANET • PRONAC 183662



3

3

4

4

6

7

8

9

10

Apresentação

Objet ivos  

Justificativa  

Ficha Técnica

Locais de Realização

Etapas  

Lei de Incentivo à Cultura

Contrapart idas

Contato



Um dos mais populares e  

conceituados artistas urbanos  

gaúchos, Nei Lisboa vai comemorar,  

ao longo de 2019, quarenta anos de  

carreira como cantor e compositor  

(e também como escritor e cronista,  

com dois livros publicados). Este  

projeto visa dar suporte a tal  

celebração e atender a demanda do  

público que o acompanha ao longo  

dessa trajetória, através do registroe  

consolidação de sua obra musical.

Objetivos Específicos

Songbook

Produção desongbook  

intitulado Nei Lisboa  

40 anos – A Utilidade  

das Palavras, reunindo  

transcrição de parte  

significativa de suas  

canções, do acervo de  

imagens da carreira e  

com textosinéditos de

Nei. Tiragem de dois mil  

exemplares. Eventos de  

lançamento e autógrafos  

em Porto Alegre, Caxias do  

Sul, Pelotas e SantaMaria.

1

Shows

Apresentação musical  

conjunta ao lançamento  

em cada cidade, com  

seleção de canções do  

repertório transcrito  

para o songbook,  

acompanhado de uma  

formação de banda  

acústica, com músicose

parceiros de longa data do  

compositor.

2

Site

Redesenho de site e  

redes sociais do artista,  

propiciando acesso  

universal e interativo

a este acervo musical,  

poético e imagético  

de quatro décadas,

incluindo aaprendizagem  

audiovisual das principais  

canções contidas no  

songbook através de  

videocifras.
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Nei Lisboa vem construindo ao longo de quatro décadas uma

densa obra de caráter universal e urbano, somando onze CDs

lançados, além de várias coletâneas. É autor de dois livros,

publicados no Brasil e na França. Cinco vezes premiado com o

Troféu Açorianos, angaria constantes referências elogiosas da

crítica, reconhecimento que se confirma por grandes nomes que

já gravaram e que interpretam suas músicas: Caetano Veloso, Zélia

Duncan, Cida Moreira, Luiza Possi e Ná Ozzetti, entre muitos outros.

O público de Nei é numeroso e consolidado no Rio Grande  do

Sul, e em capitais e grandes cidades das demais regiões,

predominantemente com um perfil adulto contemporâneo e

informação musical de espectro amplo. As ações de divulgação e

mídia deste projeto visam a um ótimo alcance de público-alvo,

dentro deste segmento.

Destaca-se aqui também o valor agregado e significativo da  

preservação e organização de acervos, que tem recebido intenso

e crescente reconhecimento como instrumento de inserção

contemporânea de nossa cultura, em toda sua riqueza, diversidade

e memória.

JustificativaFicha Técnica

Coordenação Geral

Nei Lisboa

Produção Executiva

Débora Plocharski

Coordenação Editorial

Luis Antonio PaimGomes

Projeto Gráfico

Cintia Belloc

Transcrições  

Gilberto Salvagni  

Luiz Mauro Filho  

Paulinho Supekóvia

Guitarra e Vocais

Paulinho Supekóvia

Piano, Teclados e Vocais

Luiz Mauro Filho

Percuteria e Vocais

Giovanni Berti

Sonorização

Celito Borges

Iluminação

André Hanauer de Freitas

Direção de Palco

Piquet Coelho















Locais de  

realização

Lançamento do  

songbook em quatro  

cidades do RioGrande  

do Sul, com sessão

de autógrafos nos  

espaços de foyer dos  

teatros, seguida de  

apresentação musical  

no palco principal.

Theatro  

SãoPedro

Porto Alegre

Teatro  

Murialdo

Caxias do Sul

Theatro  

Guarany

Pelotas

Theatro  

Treze de Maio

Santa Maria



1.PRÉ-PRODUÇÃO

2. EXECUÇÃO

3. PÓS-PRODUÇÃO

• Pesquisa, organização e  

seleção de material para  

songbook e sítio de internet,  

seleção de repertório para a  

apresentação musical;

• Projeto gráfico e plano de

mídia, com integração de

todos os produtos;

• Contratação de pessoal,

locação de espaços para

o lançamento, salasde
teatro para apresentação e

equipamentos;

• Preparatórias com  

assessoria de imprensa;

• Agendamento e cronograma  

geral da execução.

2 meses 45 dias4 meses

• Transcrições, produção textual e fotográfica, diagramaçãoda  

publicação;

• Programação e design do sítio de internet, produção deconteúdo,  

gravação de vídeoaulas;

• Execução do plano de mídia e divulgação em meios físicos edigitais;

• Acompanhamento gráfico, impressão e distribuição comercial e  

institucional do songbook;

• Lançamento do sítio na internet. Eventos de lançamentoe autógrafos,  

com apresentação musical conjunta, a partir de Porto Alegre, e em  

sequencia nas demais cidades previstas.

• Relatórios de resultado,  

avaliação e prestação de  

contas;

• Clipagem de imprensa.

Etapas



PATROCÍNIO EXCLUSIVO

Visibilidade

• Logotipo em destaque exclusivo, sob a chancela Patrocínio:

• Nacontracapadosongbookeempáginainternadapublicação,comtextodeagradecimento.

• Em mídia externa de alto impacto e cartazes internos.

• Em convites de lançamento, ingressos dos shows e programas distribuídos aopúblico.

• Em releases de imprensa, na abertura do site de internet e nos créditos das vídeo-aulas.

• Citação destacada do patrocinador em mídia de rádio do lançamento.

• Locução em off antes do início de cada apresentação, citando o patrocínio da empresa.

• Agradecimentos ao patrocinadorao final de cada apresentação.

Relacionamento

• Patrocinador recebe 10% dos exemplares do songbook e 10% dos ingressos para osshows.

• Atendimento especial no lançamento e acesso exclusivo ao camarim das apresentações para  
representantes e convidados do patrocinador.

Responsabilidade Social

• Doaçãode20%dosexemplares parabibliotecas,escolaspúblicase instituiçõesdeensino musical.

• Showscompreçospopulareseingressosgratuitosparacomunidadescarentes,escolaseinstituições.

• Acessibilidade à pessoa com deficiência, cadeirantese idosos.

Transparência

• Relatório bimestralde atividades e utilização de recursos.

• Clipagem de imprensa.

• Relatório final de avaliação e prestação decontas.

PATROCÍNIO PARTILHADO

• Logotipo em destaque partilhado, sob a chancela Patrocínio:

• Nacontracapadosongbookeempáginainternadapublicação,comtextodeagradecimento.

• Em mídia externa de alto impacto, banners de divulgação e cartazesinternos.

• Em convites de lançamento, ingressos dos shows e programas distribuídos aopúblico.

• Em releases de imprensa, na abertura do site de internet e nos créditos das vídeo-aulas.

• Citação destacada dos patrocinadores em mídia de rádio do lançamento.

• Locução em off antes do início de cada apresentação, citando as empresas patrocinadoras.

• Agradecimentos aos patrocinadores ao final de cadaapresentação.

Visibilidade

Relacionamento

• Patrocinadores recebem 10%dos exemplares do songbook e 10%dos ingressos para os shows  
(partilhado entre as três cotas).

• Atendimento especial no lançamento e acessos ao camarim das apresentações para  
representantes e convidados dospatrocinadores.

Responsabilidade Social

• Doaçãode20%dosexemplares parabibliotecas,escolaspúblicase instituiçõesdeensino musical.

• Showscompreçospopulareseingressosgratuitosparacomunidadescarentes,escolaseinstituições.

• Acessibilidade à pessoa com deficiência, cadeirantese idosos.

• Relatório bimestral de atividades e utilização derecursos.

• Clipagem de imprensa.

• Relatório final de avaliação e prestação decontas.

Transparência



(51) 3737.0809

contato@vrprojetos.com.br

www.vrprojetos.com.br

Contato

mailto:contato@vrprojetos.com.br
http://www.neilisboa.com.br/

