






Territórios Criativos

Sambaterapia

Consultoria em produção cultural para o projeto Prospecção e Capacitação em Territórios Criativos, 
no território Madureira – projeto da Universidade Federal Fluminense em parceria com o Ministério 
da Cultura. O principal objetivo foi mapear empreendimentos e ações culturais criativas, identificar 
as demandas locais e oferecer capacitação em produção cultural e processos comunicativos, 
reforçando e valorizando a produção cultural local. Além de Madureira (RJ), o projeto foi, também, 
desenvolvido em Paraty (RJ), Quilombo Machadinha (RJ) e Cariri (CE).

Produção da roda de samba realizada no Centro Cultural Municipal Laurinda Santos Lobo, no bairro
boêmio de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. O projeto – que teve o apoio da Prefeitura do Rio - reuniu
novos e talentosos músicos e cantores do samba de raiz da cidade, além de oficinas gratuitas de 
dança de salão. Durante o primeiro ano de projeto, centenas de sambistas puderam conhecer novas 
vozes cantando clássicos do samba acompanhados pelos grupos Panela Di Barro e Samba de Lei.



Som de Verão

Produção dos shows carnavalescos gratuitos para o público que decidiu aproveitar o Carnaval no 
Sesc São Gonçalo, com grupos de samba e blocos carnavalescos.

Produção do encontro de academias de dança de salão, realizado em parceria com o SESC Rio, 
aberto ao público em geral com apresentações de coreografias, show da Orquestra Tabajara 
entre outros grupos musicais, com monitores para que todos pudessem dançar.



Maratona Cultural UFF

Produção Logística do evento que levou música, dança, teatro, artes visuais, circo e 
cultura popular para as cidades de Niterói, Rio de Janeiro e Duque de Caxias. O evento 
aconteceu simultaneamente às Olimpíadas e Paralimpíadas no país.O evento fez parte 
do Programa de Cultura nos Jogos Olímpicos, do Ministério da Cultura, que levou dois 
mil espetáculos e atividades gratuitas a 80 cidades do país.

Summer Beat

Produção do evento que reuniu grandes músicos com as maiores vozes da cidade de 
São Gonçalo, para presentear o público com os hits do verão que marcaram e que ainda 
vão marcar suas vidas. Samba, pagode 90, mpb, rock, funk, sertanejo...Não faltou nada 
para o público começar a semana no ritmo do sucesso e ao som das vozes de Gau Silva, 
André Petiazze e Carlos Pompeu!

Sambaterapia - Edição Especial 100 anos de Samba

O Sambaterapia não parou, o Sambaterapia só deu um tempo! Edição especial, em casa nova! 
Com homenagem aos 100 anos do samba e a Walter Alfaiate - na voz de sua filha Maria 
Cláudia, samba de raiz com o Panela de Barro, samba de roda com o Samba Di Nego, os 
queridos cantores Carlos Pompeu e André Petiazze, os amigos de sempre e o novos amigos, 
o samba rolou solto no Centro Cultural Municipal José Bonifácio, na Gamboa. Samba, 
amizade e alegria!!!amizade e alegria!!!
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