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de 19 a 25 NOV/13



apresentação A Tomada Urbana é uma mostra internacional de teatro de rua e 

performance, realizada anualmente pelo Coletivo Teatral Sala Preta desde 

2009 em Barra Mansa/RJ. São apresentados espetáculos de teatro de rua 

do repertório do Sala Preta e de grupos convidados de diversas cidades 

brasileiras e estrangeiras. A mostra acontece em diversas praças e ruas do 

centro, dos bairros, distritos e zona rural da cidade. Em 2013 a  

programação terá atividades como música, oficinas, palestras, cinema e 

ainda intervenções e artes visuais. A Tomada Urbana – ATO V será realizada 

entre os dias 18 a 30 de novembro de 2013. Os projetos serão selecionados 

por uma comissão julgadora técnica, e os participantes deverão fazer as 

inscrições por meio de edital.

A realização contínua deste projeto permitiu compreender a importância 

da troca de saberes e experiências entre agrupações artísticas de diversas 

localidades para a construção e consolidação do processo cultural 

barramansense e também da região onde está inserido o Sala Preta. 

Ato III - 2011 - Bairro Paraíso de Cima



objetivos
A TOMADA URBANA ATO V propende à interação artística entre a silhueta 

urbana e o público barramansense. A ocupação do espaço público com o 

teatro de rua objetiva a re-significação deste território comum e 

cotidiano do cidadão transportando-o para uma “realidade figurativa”. 

A Tomada Urbana pretende na sua 5ª edição ampliar suas ações ao levar 

para os bairros e distritos de Barra Mansa, uma programação com 

espetáculos e artistas de outras cidades brasileiras e da América Latina.

Como conseguinte este projeto almeja os seguintes objetivos 

específicos:

- Promover intercâmbio entre instituições culturais e grupos artísticos 

de diversas linguagens e origens;

- Levar a arte, o lazer, a cultura livre ao contato direto com o público;

- Promover atividades artísticas e culturais de qualidade nos bairros e 

distritos de Barra Mansa/RJ;

- Propagar os valores da cidadania e da diversidade cultural em 

localidades em conflito social; 

- Ampliar os espaços de exibição e produção de arte em Barra Mansa/RJ;

- Despertar o interesse ao consumo e produção de arte nas comunidades 

distantes do centro da cidade;

- Estimular o desenvolvimento local e regional por meio do consumo e 

produção de arte livre;

- Difundir e propagar a noção do exercício dos direitos; 

- Fortalecer e promover o desenvolvimento de uma rede de organizações 

ibero-americanas voltadas para a produção e fruição do saber artístico, 

social e humano.

Ato II - 2010 - Bairro Vila Ursulino

Ato III - 2011 - Bairro Paraíso de Cima



justificativa
público sua arte. O espectador de rua se (trans)forma, transcende no seu 

papel de plateia, porque vivencia a obra, e isso é pra sempre.

Poder oportunizar ao cidadão barramansense o contato gratuito com 

artistas de vários lugares do mundo e com a arte do teatro em seu 

território cotidiano, é sem dúvida, a grande realização da TOMADA 

URBANA. Torna-se imperativa e necessária a realização deste projeto 

para suprir a baixa oferta de atividades culturais gratuitas, 

principalmente nos bairros da cidade. Realizar a TOMADA URBANA – ATO 

V garante a continuidade de um evento exitoso, além de promover o 

intercâmbio nacional e internacional entre artistas de teatro.

Ato IV - 2012 - Centro de Barra Mansa -  Cia. La Dueños de Teatro Itinerante - México

As oportunidades de consumo cultural, especificamente em artes 

cênicas, são economicamente inviáveis para a maioria da população de 

Barra Mansa. Ao tratar de consumo de cultura, não necessariamente 

trata-se de valor instituído ao ingresso pago, mas sim à presença que o 

espectador dedica à “acontecência” espontânea que interrompe seu 

cotidiano. O teatro de rua é, comumente, compreendido como um modo 

espetacular que busca este lugar de convivência pública. A rua é o lugar 

de encontro com um público particular, o público popular. Realizar a 

Tomada Urbana em Barra Mansa promove a formação de plateia. Quem se 

forma é o artista em cena, ao celebrar, vibrar e compartilhar com o 



Ato I - 2009 - Centro de Barra Mansa

A TOMADA URBANA teve sua primeira edição realizada em dezembro de 

2009 pelas ruas do centro de Barra Mansa. A programação foi o 

repertório do Sala Preta em seu primeiro ano de existência, e ainda um 

espetáculo convidado do artista colombiano Edward Tapia.  Em 2010 a 

programação ampliou-se para os bairros Vila Ursulino e Nove de Abril, e 

teve estreia do espetáculo JACKSON compondo a Saga Nordestina.

Em 2011 foram atendendidas cinco comunidades: Vila Independência, 

assentamento dos Sem Teto do bairro Paraíso de Cima, Vista Alegre e o 

Distrito de Amparo. A terceira edição da TOMADA URBANA contou com a 

apresentação de doze espetáculos. Foram quatro do repertório e três 

estréias, do Sala Preta; três espetáculos da capital mexicana; e dois 

espetáculos da cidade do Rio de Janeiro. Neste ano a caravana artística 

passou todo o dia no bairro. Assim a troca de saberes e contato entre os 

artistas e a comunidade foi mais intenso e transformador. Em 2012 além 

de teatro, houve uma intensa programação musical com artistas locais, 

com a participação de 5 grupos musicais e duas cias mexicanas, além de 

um importante intercâmbio com a UERJ, no projeto Zona de A quarta 

edição atendeu os bairros Vila Delgado e Roberto Silveira, além do 

centro da cidade.  

A realização contínua deste projeto permitiu compreender a 

importância da troca de saberes e experiências entre agrupações 

artísticas de diversas localidades para a construção e consolidação do 

processo cultural barramansense e também da região onde está inserido 

o Coletivo Teatral Sala Preta. 

Além do Sala Preta, já participaram da TOMADA URBANA: Edward Tápia 

(Colômbia), Cia. EnvieZada (Rio de Janeiro), Léo Carnevale (Rio de 

Janeiro), Cia de Teatro La Dueños (Ciudad de Mexico/DF – México), Cia 

Coral Soldado (Cidade do México), Abadá Capoeira (Barra Mansa), e de 

Volta Redonda: BeatBass Higth Tech, Bloco de Concreto, As Palhaças 

Bastianas, Quarto do L, Quinteto Vera Cruz, Sara Bentes e Thiago Elniño.

histórico



Junho

Dia 05: Publicação do Edital e inicio das inscrições

Agosto

Dia 25: Fim das inscrições de projetos

Dia 31: Divulgação do Resultado

Setembro

Dia 15: Prazo para os grupos confirmarem a participação

Dia 25: Prazo para informar alterações na equipe.

Outubro

Dia 10: Publicação da Programação Completa

Dia 15: Início da divulgação de mídia paga.

Novembro

Dia 17: Chegada dos integrantes que participarão das oficinas.

Dia 18: Cortejo de divulgação da Tomada Urbana.

Dia 19 a 23: Oficinas, palestras, mesas redondas e workshops.

Dias 21 e 22: Chegada dos grupos internacionais.

Dias 23 e 24: Chegada dos grupos com base no Brasil.

Dia 24: Celebração do Merdão (Confraternização de abertura)

De 25 a 29: Programação de teatro, performance, música, vídeo e artes 

visuais.

Dia 30: Confraternização de Encerramento

Dezembro

Dia 01: Partida dos grupos nacionais.

Dia 02: Partida dos grupos internacionais

cronograma

Ato II - 2010 - Ônibus de linhas regulares de Barra Mansa

Ato II - 2010 - Centro de Barra Mansa

Ato III - 2011 - Bairro Vista Alegre Ato III - 2011 - Bairro Vila Independência

Ato IV - 2012 - Bairro Vila Delgado



plano de comunicação
Cartazes

Quantidade: 200

Formato: A2

Cores: 4x0

Papel: Offset 120g

Programas

Quantidade: 4000

Formato Fechado: A5

Cores: 4x4

Páginas: 16 

Acabamento em grampo

Papel: Couché fosco 120g

Outdoor

Quantidade: 6

Localização: Centro, Ano Bom e 

entradas da cidade.

Tamanho: 9m x 3m

Colorido

Anúncios de Rádio

Quantidade: 200

Duração: 30”

Emissoras: 96,1 FM Sul Flumi-

nense; 104,1 FM  Sociedade; 103,3 

FM Cidade do Aço; 88,1 FM Rádio 

88; 1390 AM Sul Fluminense AM

Carro de Som

Quantidade: 4h/dia em 13 dias.

Locais: Nos bairros atendidos

Anúncios em Jornais

Jornal Diário do Vale: 05 anún-

cios, coloridos, 95 x 60 mm; e 05 

anúncios, coloridos, 145 x 150 

mm.

Jornal Folha do Interior: 02 

anúncios, coloridos, 122 x 140 

mm; e 02 anúncios, coloridos, 240 

x 140,  mm.

Jornal A Voz da Cidade: 10 

anúncios, coloridos, 195 x 150 

mm; 10 anúncios, PB, 195 x 150 

mm.

Camisetas

Quantidade: 200

Formato: Malha Branca. 4x4 cores

Site

www.salapreta.com.br

Vídeos na internet

Quantidade: 20

Duração: de 05 a 10 minutos

Banners

Quantidade: 05

Formato: Lona 4/0 - 2,5 x 1,5 

metros

Acabamento: Tubo PVC



como patrocinar

Patrocínio Não Incentivado

O patrocínio pode ser por meio de depósitos, 

cheques ou em espécie. Cada empresa 

patrocina de acordo com sua estrutura 

financeira.

Patrocínio Através de Incentivos Fiscais

Mecenato Federal – Lei Rouanet (8.313/91)

PRONAC: 133679 – TOMADA URBANA

Proponente: SALA PRETA

Valor Aprovado: R$ 236.330,00

Procedimentos:

1. Projetar o seu IR devido e calcular o 

percentual para patrocínio. 

2. Depositar em conta específica do projeto.

3. Encaminhar o comprovante e os dados para 

emissão do Recibo de Mecenato ao Sala Preta, 

no e-mail salapreta@gmail.com, ou no 

O patrocínio cultural se apresenta como uma 

das estratégias mais eficazes de aproximação 

de uma organização com seus públicos e com a 

comunidade. A legislação de incentivos fiscais 

cumpre ao longo dos anos um papel de alavanca 

para o desenvolvimento do setor cultural. Essas 

leis se tor naram uma das pr incipais 

ferramentas para viabilização de projetos 

culturais, fazendo parte da política pública de 

cultura do país e das unidades da federação. 

Este projeto, sem fins lucrativos ou comerciais, 

se enquadra nos parâmetros propostos nas 

recentes discussões acerca da cultura brasileira 

e regional. Pois, resgata, valoriza e desperta o 

conceito de identidade próprio e necessário 

para a construção da cidadania, tão em voga no 

cenário contemporâneo das ações públicas e 

privadas.

endereço Av. Joaquim Leite, 604 / 208, Centro, 

Barra Mansa/RJ CEP: 27345-590.

4. Recibo de Mecenato: poderá ser retirado no 

Departamento Financeiro da Associação 

Coletivo Teatral Sala Preta ou recebê-lo via 

postal (físico ou digital).

5. Prestação de contas junto à Receita Federal: 

o recibo de mecenato deverá ser informado 

e/ou anexado à declaração do IR para a devida 

dedução.

Pessoa Jurídica – Limite de 4% do Imposto 

devido, tributadas com base no lucro real. O 

valor poderá ser deduzido integralmente.

Pessoa Física – Limite de 6% do Imposto 

devido. O contribuinte deverá antecipar a 

quantia da colaboração, para depois deduzi-la 

na Declaração Completa do Imposto de Renda.



contrapartidas

It ens 
Apresenta 

R$ 107.000,00 
Pat rocínio 

R$ 80.000,00 
Co-patrocínio 
R$ 50.000,00  

Apoio 
(Permutas) 

Cartazes Logomarca em destaque 
Logomarca em 
posição média 

Logomarca em posição 
média 

Logomarca no 
rodapé 

Programas 
Logo Marca na capa e 

Uma página 

Logo marca na 
contracapa e meia  

página. 
Logo Marca na contracapa 

Logomarca na 
contra capa 

Banners Logomarca em destaque 
Logomarca em 
posição média 

Logomarca em posição 
média 

Logomarca no 
rodapé 

Spot de Rádio 
Citação no inicio e no 

fim da locução 
Citação no fim da 

locução 
-  - 

Outdoor Logomarca em destaque 
Logomarca em 
posição média 

Logomarca em posição 
média 

Logomarca no 
rodapé 

Site 
Logomarca em destaque 

e  link 
Logomarca em 
posição média 

Logomarca em posição 
média 

Logomarca em área 
específica  para 

apoiadores 

Anúncio de 
Jornais 

Logomarca em destaque 
Logomarca em 
posição média 

Logomarca em posição 
média 

Logomarca no 
rodapé 

Vídeos na 
internet 

Vinheta  de abertura e 
logomar ca nos créditos 

Logomarca na 
abertura e 

créditos 

Logomarca nos créditos 
finais 

Citação nos crédit os 
finais 

Releases para 
Imprensa 

Citação em destaque 
Citação do 
patrocínio 

Citação do co-patrocínio - 

Camisetas Logomarca em destaque 
Logomarca em 
posição média 

Logomarca em posição 
média 

- 

 

Além do retorno em comunicação, as empresas 

investidoras serão cúmplices da realização de 

um projeto que deixa legados e contribuições 

valiosas para a cultura local, como o 

conhecimento adquirido nas oficinas, a troca 

de experiências entre artistas e estudantes. 

Estes são fatores claros e mensuráveis para a 

consolidação da identidade local.



clipping



Bravo

Produtor 

marcelobrv@gmail.com

(55 24) 8119 0010

(55 21) 9693 8901

www.salapreta.com.br

salapreta@gmail.com

Ato VI - 2012 - Centro de Barra Mansa
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