


MÚSICA PARA O CIDADÃO.
MÚSICA COMO UMA INTERVENÇÃO DIRETA 
NO DIA A DIA DAQUELE QUE OCUPA A URBE. 
O projeto “Música na Cidade” consiste em apresentações musicais em 12 

cidades do interior do Paraná, em terminais de ônibus, rodoviárias e logra-

douros públicos de grande circulação, nos quais a música produzida por 

artistas curitibanos será utilizada como mote de entretenimento dos tran-

seuntes de sua própria cidade, qual seja. É música do Paraná para os 

paranaenses. 

O objetivo do projeto é montar palcos exclusivos nesses locais de grande 

circulação para realizar um show por dia, nos horários de maior movimen-

tação de passageiros. 

O projeto “Música na Cidade” se justifica por propiciar a veiculação da arte 

musical diretamente aos ouvidos da população, em uma via de mão dupla na 

qual temos de um lado o auxílio à divulgação dos trabalhos musicais aqui 

inseridos, e do outro lado, a devolutiva do pacto social entre cidadão e Mu-

nicípio, com a beleza da música paranaense ecoando pelos terminais e 

praças das cidades.

Levando-se em conta a dificuldade de divulgação de trabalhos artístico-mu-

sicais de cunho autoral, os quais na última década se viram desalojados de 

uma indústria, ocupando apenas o espaço virtual daqueles que tem acesso 

à internet; bem como a ausência de locais específicos que permitam e criem 

no público um interesse pelas novidades estéticas apresentadas pelos artis-



tas, o projeto “Música na Cidade” vem propor uma solução paliativa a esses 

entraves, com a ocupação direta desses trabalhos dentro dos espaços públi-

cos de grande circulação populacional. 

O projeto “Música na Cidade” propiciará o aumento da entropia entre artistas 

e cidadãos, em uma equação onde todos os lados saem ganhando. Ganha o 

artista por poder tocar para um público novo, ganha o cidadão por ter seu 

dia a dia permeado por boa música, e ganha o poder público por cumprir 

com os princípios constitucionais de livre acesso à cultura. 

LOCAL DOS EVENTOS
Terminais de ônibus, rodoviárias e demais logradouros públicos devida-

mente autorizados pelas prefeituras

ESTIMATIVA DE PÚBLICO
Projeto acessível a toda população. Entretanto, estima-se em 350.000 mil 

pessoas de todas as idades em cada cidade (de acordo com cálculo sobre a 

quantidade de população circulante em praças e terminais). 

CONTRAPARTIDAS INSTITUCIONAIS
Logomarcas em todos os banners impressos do projeto, presença na divul-

gação feita na internet e anúncios. Busca-se reduzir o impacto ambiental e 

buscar formas alternativas de divulgação, que sejam tão ou mais efetivas 

que as tradicionais e fortaleçam ainda mais a relação patrocinador-públi-

co-projeto.



  (41)3501-3699
(41)9881-9507

contato@whoisproducoes.com.br
www.whoisproducoes.com.br


