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O Festival
O Carijo da Canção Gaúcha é um festival de música nativista realizado anualmente 
no município de Palmeira das Missões, sempre no último final de semana do mês de 
maio, com duração de quatro dias. É reconhecido no Cone Sul como referência no 
gênero, motivo pelo qual integra o Calendário Oficial de Eventos culturais e turísticos 
do Estado do Rio Grande do Sul, sendo ainda, Patrimônio Cultural do Estado, por 
força da Lei Estadual nº 12. 282/05. 

Em 2017, o festival completará 32 edições ininterruptas de celebração à essência do 
tradicionalismo e às manifestações culturais que permanecem vivas na memória e no 
dia a dia dos gaúchos.

O Carijo da Canção Gaúcha é realizado pela Prefeitura Municipal de Palmeira das 
Missões, com a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a 
Secretaria Municipal da Educação, auxiliada pela Comissão Organizadora e com o 
indispensável suporte financeiro, em grande maioria, das empresas locais e da região.

Com o Carijo da Canção Gaúcha, Palmeira das Missões escreveu uma página de 
destaque no calendário dos grandes festivais nativistas que hoje compõem o mapa 
cultural do Rio Grande do Sul com sucesso incomum. Talvez seu êxito não se deva 
apenas ao sentido de puro divertimento, mas pelo consagrado prestígio da arte. 
Uma forma de regresso às origens, redescobrindo a fonte de nossos mais genuínos 
valores, que devemos manter e aprimorar para o progresso cultural do grande todo 
que é a Nação.



Objetivos
- Incentivar a criatividade artística de compositores, intérpretes e instrumentistas no 
que tange à temática tradicionalista do Rio Grande do Sul;

- Revelar novos talentos e facilitar a difusão de suas realizações artísticas;

- Promover a integração de artistas, grupos e poetas dedicados ao culto da autêntica 
música gaúcha;

- Valorizar os ritmos tradicionais do Rio Grande do Sul de modo a integrá-los ao 
conjunto da cultura musical do Brasil;

- Premiar e difundir as composições destacadas no evento;

- Promover e potencializar o turismo local através da cultura do Rio Grande do Sul e 
do país.



Justificativa
A linha musical do festival é a música tradicional do nosso Estado manifestada em seus 
diversos ritmos, cantando a vida e a lida do povo gaúcho nas perspectivas do amor, do 
civismo, da moral, da religiosidade, da história, das atividades agropastoris, das etnias 
e da preservação ambiental, entre outros temas pertinentes ao convívio social.

O Carijo da Canção Gaúcha se encontra plenamente inserido na vida dos palmeirenses 
e de todos os gaúchos que prezam e preservam os autênticos valores culturais do 
Rio Grande do Sul. Cumprindo também com a sua missão social e comunitária, o 
festival tem contribuído para amenizar as dificuldades enfrentadas por diversos 
segmentos da nossa população, pois colabora para a geração de emprego e renda, 
fortalece o comércio local, incentiva o turismo e o desenvolvimento da cultura local. 
Neste período, segundo pesquisa realizada pelo curso de Ciências Econômicas da 
UFSM Palmeira das Missões no ano de 2013, em torno de R$ seis milhões circulam 
na economia local. Estima-se que, nas últimas edições, esse valor já foi superado, 
totalizando oito milhões.

Marcam presença no local do evento, ao longo da semana de sua realização mais de 
100 mil pessoas de diversos estados, principalmente Santa Catarina, Paraná, Mato 
Grosso do Sul e também de países da América Latina como Argentina e Uruguai, 
bem como emissoras de rádio e canais de televisão que transmitem o evento ao vivo 
ou gravam programas e boletins, divulgando e prestigiando a competição entre 
28 músicas nativistas inéditas classificadas na triagem e apresentadas ao longo de 
quatro dias, além da realização de diversos shows com artistas renomados. No palco 
principal do Carijo ocorre um verdadeiro espetáculo musical e várias outras atrações 
são realizadas no espaço alternativo montado em frente ao pavilhão principal, onde 
o acesso é gratuito.



Justificativa Atividades Paralelas
No entorno do pavilhão, palco principal do Carijo, é organizado um intenso comércio 
em tendas e espaços comerciais, com exposições e apresentações artísticas gratuitas 
aos turistas e ao público em geral, que remetem à cultura local e gaúcha, como a “Casa 
de Cultura”, Lonão (palco paralelo) com shows musicais e um extenso acampamento 
com centenas de barracas, gerando um volumoso comércio de alimentos, bebidas, 
suvenires, vestuário e artesanato local.

Além das atividades culturais, no Ginásio Crispim Miranda Filho, junto ao Parque 
Municipal de Exposições, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Empregos, é organizada a Mostra da Indústria e Artesanato de Palmeira das Missões 
– MIP, com a participação de aproximadamente cem empresas e artesãos.



Acampamento
Muitas empresas e famílias montam verdadeiros ranchos com todo o conforto 
na cidade de lona, contratando assadores, cozinheiros, garçons e até artistas para 
apresentações privativas aos “donos da casa” e seus convidados, numa autêntica 
confraria familiar e cultural, sendo um formato e estilo de confraternização típico da 
cultura gaúcha.

Várias instituições bancárias, empresas, universidades, associações, secretarias, 
CTG`s acampam e fazem uso do acampamento por essa cultura ser intrínseca à 
nossa tradição. Também, palmeirenses que residem em outras cidades e estados 
aproveitam para prestigiar a cultura local e confraternizar com amigos e familiares 
celebrando o raro convívio através da culinária, rodas de chimarrão, conversas e 
músicas que contemplam esses espaços. Todos os rodeios e festivais que cresceram 
e se mantiveram, possuem paralelamente os seus acampamentos, que representam 
a extensão da cultura gaúcha e prática da tradição.



Acampamento Carijinho
O Carijinho da Canção Gaúcha é um festival infanto-juvenil de interpretações 
musicais, o qual ocorre junto ao Carijo, chegando em 2017 à sua 15ª edição. Tem por 
objetivos favorecer a revelação de novos talentos, promover a integração dos jovens 
artistas no contexto da música regional do Rio Grande do Sul, além de premiar as 
interpretações destacadas no evento.

O festival acontece no palco principal durante a tarde de domingo, mesmo local 
em que à noite ocorre a grande finalíssima do Carijo. A administração do Carijinho 
compete à Secretaria Municipal de Educação, com apoio da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo.

Da mesma forma que no festival adulto, o Carijinho possui uma criteriosa triagem 
das músicas inscritas, onde são selecionados trabalhos para subirem ao palco em 
duas categorias distintas: Categoria Piá, na qual poderão inscrever-se candidatos 
que, até o dia da apresentação, tenham completado 13 anos, e Categoria Piazote, 
onde os candidatos deverão ter a idade de até 17 anos. Os três primeiros lugares de 
cada categoria, conforme avaliação do corpo de julgadores, o qual é composto por 
cinco jurados, recebem premiação em dinheiro.

Trata-se de um festival que pode ser compreendido como o caminho que está sendo 
trilhado por aqueles que, no futuro, estarão abrilhantando o grande festival Carijo. 
O Carijinho não é apenas uma importante oportunidade para a revelação de novos 
talentos no cenário da música nativista pois, para além das apresentações e da 
competição junto ao palco, é uma condição ímpar de fomento e perpetuação de 
nossa cultura através das futuras gerações.



Investimento
CONTRAPARTIDAS PATROCINADORES 32º CARIJO DA CANÇÃO GAÚCHA

COTA OURO
Investimento: R$ 150 mil

01) Inserção do logotipo do patrocinador em todos os materiais impressos relativos 
ao evento, quais sejam: adesivos, banners e revista do festival (contendo todas as 
letras das músicas selecionadas pela triagem); 

02) Inserção do logotipo do patrocinador nos encartes dos CD’s e DVD’s do Carijo e 
Carijinho contendo registros em áudio e vídeo das músicas finalistas, a serem lançadas 
posteriormente ao festival;

03) Exposição do logotipo do patrocinador junto ao painel de fundo do palco principal 
do festival, bem como no site do Carijo e, ainda, nos perfis e páginas utilizados para 
divulgação da programação nas redes sociais;

04) Veiculação de vídeo institucional do patrocinador nos telões do festival, com 
duração de 01 minuto, durante os intervalos entre as músicas concorrentes, tanto nos 
telões localizados junto ao palco principal como naqueles fixados na parte externa, 
onde ficam os espaços comerciais, o acampamento e o palco paralelo, em locais de 
grande circulação de público;

05) Citação do nome do patrocinador nos textos de palco (no cerimonial de abertura 
e no protocolo, ao longo dos quatro dias de realização do evento);

06) Veiculação de textos publicitários no sistema de sonorização externa do Carijo;

07) Disponibilização de duas mesas junto à plateia, em local privilegiado próximo ao 
palco, destinadas aos representantes e convidados do patrocinador;

08) Concessão de até 06 espaços na área externa do local de realização do evento 
para fixação de faixas ou banners do patrocinador;

09) Liberação para o patrocinador realizar ações de marketing junto ao público que 
circula pelos diversos espaços externos do Parque Municipal de Exposições, onde 
acontece o Carijo;

10) Serão concedidas 06 credenciais para acesso de veículos ao estacionamento 
privativo do Carijo durante os quatro dias de duração do evento;

11) Serão concedidos 06 convites para participação do patrocinador no jantar de 
lançamento do CD e DVD do Carijo, habitualmente realizado entre os meses de 
outubro a dezembro subsequentes ao evento;



Investimento 12) Serão concedidos 20 ingressos por noite para o acesso aos shows do palco 
principal na área popular;

13) Será concedido 01 terreno na área do acampamento para utilização, com este 
propóstio, pelo patrocinador.

COTA PRATA
Investimento: R$ 70 mil

01) Inserção do logotipo do patrocinador em todos os materiais impressos relativos 
ao evento, quais sejam: adesivos, banners e revista do festival (contendo todas as 
letras das músicas selecionadas pela triagem);

02) Inserção do logotipo do patrocinador nos encartes dos CD’s e DVD’s do Carijo e 
Carijinho contendo registros em áudio e vídeo das músicas filmadas, a serem lançadas 
posteriormente ao festival;

03) Exposição do logotipo do patrocinador junto ao painel de fundo do palco principal 
do festival, bem como no site do Carijo e, ainda, nos perfis e páginas utilizados para 
divulgação da programação nas redes sociais;

04) Veiculação de vídeo institucional do patrocinador nos telões do festival, com 
duração de 40 segundos, durante os intervalos entre as músicas concorrentes, tanto 
nos telões localizados junto ao palco principal como naqueles fixados na parte 
externa, onde ficam os espaços comerciais, o acampamento e o palco paralelo, em 
locais de grande circulação de público;

05) Citação do nome do patrocinador nos textos de palco (no cerimonial de abertura 
e no protocolo, ao longo dos quatro dias de realização do evento);

06) Veiculação de textos publicitários no sistema de sonorização externa do Carijo;

07) Disponibilização de 01 mesa junto à plateia, em local privilegiado próximo ao 
palco, destinada aos representantes e convidados do patrocinador;

08) Concessão de até 04 espaços na área externa do local de realização do evento 
para fixação de faixas ou banners do patrocinador;

09) Liberação para o patrocinador realizar ações de marketing junto ao público que 
circula pelos diversos espaços externos do Parque Municipal de Exposições, onde 
acontece o Carijo;

10) Serão concedidas 04 credenciais para acesso de veículos ao estacionamento 
privativo do Carijo durante os quatro dias de duração do evento;

11) Serão concedidos 04 convites para participação do patrocinador no jantar de 
lançamento do CD e DVD do Carijo, habitualmente realizado entre os meses de 
outubro a dezembro subsequentes ao evento;



12) Serão concedidos 15 ingressos por noite para o acesso aos shows do palco 
principal na área popular.

COTA BRONZE
Investimento: R$ 40 mil

01) Inserção do logotipo do patrocinador em todos os materiais impressos relativos 
ao evento, quais sejam: adesivos, banners, revista do festival (contendo todas as letras 
das músicas selecionadas pela triagem);

02) Inserção do logotipo do patrocinador nos encartes dos CD’s e DVD’s do Carijo e 
Carijinho contendo registros em áudio e vídeo das músicas filmadas, a serem lançadas 
posteriormente ao festival;

03) Exposição do logotipo do patrocinador junto ao painel de fundo do palco principal 
do festival, bem como no site do Carijo e, ainda, nos perfis e páginas utilizados para 
divulgação da programação nas redes sociais;

04) Veiculação de vídeo institucional do patrocinador nos telões do festival, com 
duração de 30 segundos, durante os intervalos entre as músicas concorrentes, tanto 
nos telões localizados junto ao palco principal como naqueles fixados na parte 
externa, onde ficam os espaços comerciais, o acampamento e o palco paralelo, em 
locais de grande circulação de público;

05) Citação do nome do patrocinador nos textos de palco (no cerimonial de abertura 
e no protocolo, ao longo dos quatro dias de realização do evento);

06) Veiculação de textos publicitários no sistema de sonorização externa do Carijo;

07) Disponibilização de 01 mesa junto à plateia, em local privilegiado próximo ao 
palco, destinada aos representantes e convidados do patrocinador;

08) Concessão de até 02 espaços na área externa do local de realização do evento 
para fixação de faixas ou banners do patrocinador;

09) Liberação para o patrocinador realizar ações de marketing junto ao público que 
circula pelos diversos espaços externos do Parque Municipal de Exposições, onde 
acontece o Carijo;

10) Serão concedidas 02 credenciais para acesso de veículos ao estacionamento 
privativo do Carijo durante os quatro dias de duração do evento;

11) Serão concedidos 02 convites para participação do patrocinador no jantar de 
lançamento do CD e DVD do Carijo, habitualmente realizado entre os meses de 
outubro a dezembro subsequentes ao evento;

12) Serão concedidos 10 ingressos por noite para o acesso aos shows do palco 
principal na área popular.



COTA PARTICIPAÇÃO
Investimento: R$ 10 mil

01) Inserção do logotipo do patrocinador em todos os materiais impressos relativos 
ao evento, quais sejam: adesivos, banners, revista do festival (contendo todas as letras 
das músicas selecionadas pela triagem);

02) Inserção do logotipo do patrocinador nos encartes dos CD’s e DVD’s do Carijo e 
Carijinho contendo registros em áudio e vídeo das músicas filmadas, a serem lançadas 
posteriormente ao festival;

03) Veiculação de textos publicitários no sistema de sonorização externa do Carijo;

04) Citação do nome do patrocinador nos textos de palco (no cerimonial de abertura 
e no protocolo, ao longo dos quatro dias de realização do evento);

05) Disponibilização de 01 mesa junto a plateia, em local próximo ao palco, destinado 
aos representantes e convidados do patrocinador;

06) Disponibilização de 10 ingressos por noite para acesso aos shows do palco 
principal na área popular.

COTA APOIO
Investimento: R$ 5 mil

01) Veiculação de vídeo institucional do patrocinador nos telões do festival, com 
duração de 20 segundos, durante os intervalos entre as músicas concorrentes, tanto 
nos telões localizados junto ao palco principal como naqueles fixados na parte 
externa, onde ficam os espaços comerciais, o acampamento e o palco paralelo, em 
locais de grande circulação de público;

02) Citação do nome do patrocinador nos textos de palco (no cerimonial de abertura 
e no protocolo, ao longo dos quatro dias de realização do evento);

03) Liberação para o patrocinador realizar ações de marketing junto ao público que 
circula pelos diversos espaços externos do Parque Municipal de Exposições, onde 
acontece o Carijo;

04) Disponibilização de 01 mesa na área lateral ao palco (mezaninos), destinadas aos 
representantes e convidados do patrocinador;

05) Serão concedidos 02 convites para participação do patrocinador no jantar de 
lançamento do CD e DVD do Carijo, habitualmente realizado entre os meses de 
outubro a dezembro subsequentes ao evento.





Contato
O projeto está aprovado na Lei Rouanet – Ministério da Cultura, e está apto a 

captar o valor de R$608.461,42 (seiscentos e oito mil, quatrocentos e sessenta e 
um reais e quarenta e dois centavos) para sua execução.

Enquadra-se no artigo 18, o que permite a dedução de 100% do valor do patrocínio 
no imposto, limitado a 4% do imposto de renda devido.

Podem patrocinar empresas que declarem o imposto de renda pelo LUCRO REAL.

Pessoa Físicas também podem patrocinar, desde que declarem o Imposto de Renda 
no FORMULÁRIO COMPLETO, e podem direcionar até 6% do imposto devido.

(51) 3209.7568 / 9675.5546
flavio@quattroprojetos.com.br

Flavio Enninger

Informações
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