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O PROJETO

• Gravação de CD em estúdio, 12 músicas. Estilo sertanejo.

• Apresentações na Capital de São Paulo, e em 09 cidades do
Interior do Estado de São Paulo.

• Captação de som e imagem para DVD, em um dos shows
programados
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OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA
Valorizar a música brasileira de qualidade, e incentivar jovens à
composição, ao canto, e à execução de instrumentos musicais.

Do repertório italiano ao sertanejo, uma viagem pelo tempo de
Viviane, conquistando o público e a crítica pela competência e
versatilidade. Sua carreira diz mais sobre ela que qualquer biografia
escrita; hoje também tem seu programa de televisão, onde não
somente mostra sua arte, mas dá oportunidade a novos valores.
Educação de uma família que lhe deu todas as condições para se
revelar uma pessoa correta, ética, sem vícios. Profissional.

Esse conjunto de atributos acaba servindo de exemplo para quem
quer seguir no mundo artístico. Mais, constatamos que, felizmente,
ainda temos talentos brasileiros que criam e divulgam belos
trabalhos, como verdadeiro fomento à Cultura de nosso país.
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CIDADES PREVISTAS PARA AS APRESENTAÇÕES
(possibilidade de alteração, de acordo com interesse do patrocinador)

• São Paulo / Capital

• Bauru

• Campinas

• Jundiaí

• Mogi Mirim

• Ribeirão Preto

• Santos

• São José do Rio Preto

• São José dos Campos

• Sorocaba
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VIVIANE VIDMAR
Gaúcha de Serafina Corrêa, desde criança já mostrava sua competência vocal cantando
informalmente nas festinhas de parentes e amigos; era um repertório gauchesco
mesclado com italianas bem pronunciadas.

Veio para São Paulo, conheceu o Maestro Zaccaro com quem se desenvolveu sendo
backing vocal da orquestra que fez sucesso pelo Brasil na época. Firmou-se como
intérprete de músicas italianas.

Participou do Concurso “Mulheres que Brilham”, no Programa Raul Gil, onde teve
destaque importante.

Migrou para o sertanejo, juntando-se a um grupo de competentes intérpretes
femininas, aqui também compondo.

Tem um programa de TV semanal, na TV Cinec da web, em abril.22 tomou posse como
Presidente da Cooperarte&Som, cooperativa que fomenta o trabalho de músicos.
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CONTRAPARTIDAS AO PATROCINADOR

COTA OURO – 100%

• Logomarca em anúncios de jornal

• Logomarca em banners colocados nas apresentações

• Logomarca em folders

• Logomarca na veiculação via Rede Social

• Menção em mídia espontânea

COTA PRATA – 50%

• Logomarca em banners colocados nas apresentações

• Logomarca em folders

• Logomarca na veiculação via Rede Social

• Menção em mídia espontânea

COTA BRONZE – 33%

• Logomarca na veiculação via Rede Social

• Logomarca em folders

• Logomarca em banners colocados nas apresentações
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VIVIANE VIDMAR – CD / DVD / SHOW

Projeto aprovado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Estado
de São Paulo, sob o número 90093 Permite a renúncia fiscal do
ICMS a pagar.

Valor total aprovado: R$ 574.695,00

Publicado na página 45, do Diário Oficial do Estado de São Paulo,

de 26.05.2022
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CONTATOS PARA ESCLARECIMENTOS E 

PATROCÍNIO

Viviane Vidmar = 11 99561.2508

ou

Marcelo Conti = 11 99624.3949


