


O espetáculo

“Alberto, o menino que queria voar...” é um 
espetáculo da Companhia Karagozwk que através 
da magia do teatro de sombras, apresenta 
diversas histórias da trajetória de Santos Dumont 
contadas através de um amigo mecânico da 
época. Santos Dumont é representado como um 
brasileiro, que munido de perseverança, muito 
estudo e dedicação fez seus sonhos se tornarem 
realidade, revolucionando a sociedade da época. A 
produção leva o público à Paris de 1900 em um 
palco cheio de imagens e sons. Contando a 
trajetória de um dos maiores brasileiros de todos 
os tempos, o espetáculo promove a autoestima da 
população, resgata o orgulho de ser brasileiro e 
lembra que é preciso sonhar e buscar a realização 
dos sonhos. 



Premiações

“Alberto, o menino que queria voar” 
foi o espetáculo que representou o 
Brasil no X° Taller Internacional de 
Titeres de Matanzas – CUBA 2012. 
Um  ano antes, em 2011 já havia 
sido selecionado pelo Edital de Formas 
Animadas da Fundação Municipal de 
Cultura de Curitiba. Cumpriu uma 
temporada de junho à setembro de 
2012, de 24 apresentações,  em Ruas 
da Cidadania, projeto da Fundação de 
Cultura de Curitiba. Em 2014 
integrou a programação oficial do 1°
FIS – Festival Internacional de Teatro 
de Sombras, em Taubaté/SP. Integrou 
também a programação oficial do 
Festival Espetacular de Bonecos de 
Curitiba em 2015 e foi classificado 
em 2º. lugar no Edital Prêmio 
Domingo tem Teatro da Secretaria de 
Estado de Cultura do Paraná, em 
2018. O espetáculo também já foi 
levado aos palcos de São Paulo e Rio 
de Janeiro. 



 projeto aprovado pelo artigo 18 da Lei Rouanet (artes cênicas)
 prazo de captação: 31/12/2018 (DOU, de 04/07/2018)

Proponente: Marcello Andrade dos Santos ME 
 Ano proposto para execução: 2019
 Contato: 42 99118-9007 - alessandra@abcprojetos.com.br

 Abrangência
 Ponta Grossa, Jaguariaiva, Campo Largo, Castro, Carambeí, 

Curitiba, Palmeira, Piraí do Sul, Tibagi e Mauá da Serra.

 Perfil do público
 O espetáculo tem como foco principal o público infanto-juvenil

 Democratização da Cultura e Acessibilidade
 O espetáculo será gratuito, fazendo com que todos tenham 

acesso.
 Haverá tradução em libras

 Resultados esperados:
 Quantitativos
-Levar o espetáculo a 10 municípios paranaenses
-Realizar 24 apresentações gratuitas
-Atingir um público estimado de 4.000 pessoas
 Qualitativos
 - fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a 

história do Brasil e de um dos seus mais representativos 
brasileiros

-despertar a curiosidade e desenvolver no público o interesse pelo 
teatro de sombras como expressão artística

-Valorizar a produção artístico-cultural paranaense
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Orçamento aprovado pelo Ministério da Cultura
Valor : 110.445,00

Dados bancários do projeto:
Banco do Brasil
AG 30074
C/C 422924

Sugestões de cotas de patrocínio e 
contrapartidas para empresas

Cota master: R$ 55.000,00
Contrapartidas:

- Exibição de vídeo institucional do patrocinador de até 30” no 
início de cada apresentação (produzido pelo patrocinador)

- Patrocinador assina a apresentação do espetáculo ao lado do 
Ministério da Cultura em todas as comunicações

- Autorização para ações de ativação de marca antes ou depois do 
espetáculo

- Autorização para distribuição de brindes
- Possibilidade de uma apresentação exclusiva para público 

indicado pela empresa, além das apresentações previstas no 
projeto, com definição de datas e horários em comum acordo

- Logomarca no banner do espetáculo, no saguão de entrada
- Logomarca no  cartaz de divulgação do espetáculo
- Citação e agradecimento no início do espetáculo
- Projeção da logomarca no início do espetáculo
- Citação nos releases encaminhados à imprensa

Captação de Recursos



Cota : R$ 30.000,00
Contrapartidas:

- Exibição de vídeo institucional do patrocinador de até 15” no início de 
cada apresentação (produzido pelo patrocinador)

- Patrocinador assina a apresentação do espetáculo ao lado do Ministério 
da Cultura e patrocinador máster (se houver) em até 6 municípios de 
interesse

- Autorização para distribuição de brindes
- Logomarca no banner do espetáculo, no saguão de entrada
- Logomarca no  cartaz de divulgação do espetáculo
- Citação e agradecimento no início do espetáculo
- Projeção da logomarca no início do espetáculo
- Citação nos releases encaminhados à imprensa

Cota : R$ 20.000,00
Contrapartidas:

- Patrocinador assina a apresentação do espetáculo ao lado do Ministério 
da Cultura e patrocinador máster (se houver) em 2 municípios de 
interesse

- Autorização para distribuição de brindes
- Logomarca no banner do espetáculo, no saguão de entrada
- Logomarca no  cartaz de divulgação do espetáculo
- Citação e agradecimento no início do espetáculo
- Projeção da logomarca no início do espetáculo
- Citação nos releases encaminhados à imprensa

Cota : R$ 10.000,00
Contrapartidas:

- Logomarca no banner do espetáculo, no saguão de entrada
- Logomarca no  cartaz de divulgação do espetáculo
- Citação e agradecimento no início do espetáculo
- Projeção da logomarca no início do espetáculo
- Citação nos releases encaminhados à imprensa

Observações:
1) As cotas são sugestões de valores e contrapartidas podendo ser adequadas à 

realidade da empresa  
2) Os valores referentes ao patrocínio poderão ser depositados em uma única vez 

ou de acordo com cronograma de desembolso definido pelo patrocinador
3) O proponente está à disposição para discutir outras contrapartidas de 

interesse do patrocinador e não mencionadas
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