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O Polo Copacabana foi criado em 2009 por um grupo de empresários de gastronomia 
e turismo, para promover a cultura e a integração entre moradores e turistas. 

!
Projetos destinados a revitalização e valorização do bairro, enfatizando datas especiais, 
Cultura  e Gastronomia, trazem mais alegria, originalidade e bem estar aos moradores e 
visitantes de Copacabana e Leme, dão visibilidade ao Polo e colocam definitivamente o 
bairro no mapa da gastronomia e da cultura carioca. 

!
Esses projetos, somados ao Cine Estrela, Samba no Lido, O Lido Dança e às 
atividades esportivas, formam o conjunto de atrações do Polo Copacabana. 
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O Cine Estrela, levará sessões gratuitas de cinema ao ar livre pela cidade do Rio de Janeiro. 
Serão 4 edições, sendo 2 filmes por edição, totalizando 8 exibições em todo o projeto. 
Durante as exibições, distribuição de pipoca e suco. Pelo menos uma sessão exclusiva com 
Audiodescrição para deficientes visuais.	
Durante o dia, ações sociais sobre saúde e bem estar, campanha de adoção de animais de rua 
e shows de abertura. Tudo gratuito, é só chegar e fazer parte do cenário.







A	Praça	do	Lido,	em	Copacabana,	será	um	dos	locais	contemplados	em	2020.



Fique	Bem.	
Para	cada	edição,	um	dia	inteiro	de	ações	sociais,	abordando	os	benefícios	da	vida	saudável	
com	informações	preventivas	sobre	doenças	como:	câncer	da	pele,	próstata,	mama,	entre	
outras.	Haverá	também	aferição	de	pressão	e	campanha	de	doação	de	sangue.	
Exposições	contemplando	saúde,	ciência,	pesquisa,	medicamentos	e	biotecnologia.	
!



!
Uma	área	especial,		com	distância	
confortável,	será	destinada	a	idosos	e	
pessoas		com	dificuldade	de	locomoção.	
Para	deficientes	visuais,	teremos	pelo	
menos	uma	exibição	exclusiva	usando	a	
Áudiodescrição,	que	é	a	técnica	de	contar	
ao	portador	desta	deficiência	o	que	está	
sendo	exibido,	descrevendo	com	o	máximo	
de	detalhes	possíveis,	tudo	o	que	acontece	
nas	cenas	de	uma	obra	audiovisual.	



Sabores de Rua   
Os “Chefs”, receberão o desafio de criar receitas para destacar pratos de comidas de rua. Carnes 
ganham versões em sanduíches, cachorros quentes, pastéis, croquetes e até pipoca ganham 
releituras sofisticadas para encantar os mais exigentes paladares e enriquecer cada vez mais a já 
celebrada comida de rua. 
!
Sabores da Casa 
Cada restaurante participante criará uma receita especial, de acordo com a especialidade da casa. 
Além do cuidado no preparo, o preço  será mais um grande atrativo para os clientes visitarem todas 
as casas.


      No período do Cine Estrela, os restaurantes e bares associados apresentarão ao publico suas 
especialidades gastronômicas a preços populares. 


      As ruas de Copacabana e Leme estarão integradas com oficinas de pratos populares, sobremesas, 
degustações, livros, tendências e novidades do setor.






Projeto	certificado	pela	Lei	de	Incentivo	federal	e	municipal,	podendo	ser	enquadrado	pela	Lei	estadual.



Mídia Eletrônica - Rádio  
- 80 spots de 30”   
!
Mídia Exterior 
 - Outdoors em pontos estratégicos. 
 - Totens em torno da área do evento 
 - Banners nas laterais e testeira  da tela e palco 
!
Mídia Impressa 
- ½  jornal local 
- Encarte com a programação 
- Flyers e cartazes 
- Banners estandartes em diversos pontos da orla. 
!
Exclusividade	comercial,	visibilidade no site, redes 
sociais e em toda área do evento, inclusive telão, totem, 
nas peças promocionais e camisetas da equipe.



Patrocínio:

Av.	Das	Américas,	3665,	Lj	241,	Barra	da	Tijuca	
Rio	de	Janeiro	–	Brasil	
55	21	3217-3858	–	98894-8081	
jb@infinitproducoes.com	
www.infinitproducoes.com

www.cineestrela.com
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