


O projeto Música `a Flor da Pele, pretende fazer da 
música, um instrumento para prevenir e alertar  a 
população sobre a importância da vida saudável. 	
!
Serão  cinco etapas, em todas elas artistas da MPB  se 
apresentarão na abertura e encerramento das palestras e 
ações relacionadas ao tema. 	
!
O projeto conta com a parceria da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia, Regional do Rio de Janeiro, que dará 
suporte para todas as ações, como conscientização, 
prevenção e screening de câncer da pele.Uma doença 
que registra média de 140 mil novos casos por ano no 
Brasil, de acordo com estimativas do Instituto Nacional do 
Câncer (INCA). 	
!
As apresentações serão gratuitas e, todo o entorno será 
beneficiado pelas ações de prevenção e informação.  
!



!
Parece mais um roqueiro que toca piano do que um pianista que 
toca rock. Com seu visual típico Rock’n Roll, ficou conhecido por 
suas apresentações em Shoppings do Rio de Janeiro, onde 
recebeu o convite e se apresentou nas ultimas duas edições do 
Rock n Rio e na ultima edição em Portugal. 
 	
Sentado de frente para um piano de cauda, faz a banqueta 
quase de balanço, chamando atenção e emocionando a todos ..

Glaucio Cristelo

https://www.youtube.com/user/GlaucioPianoRock 	



	
Começou sua carreira ainda criança, cantando na TV - no 
programa semanal Gente Inocente (Globo), ganhando o 
primeiro lugar em sua primeira aparição em rede nacional - 
e no teatro musical. Também foi premiada em concursos e 
festivais até a adolescência. 

Aos 21 anos, foi considerada atriz revelação como 
protagonista no musical Baby (broadway), sendo aclamada 
pela crítica e pelo público.	
Hoje se destaca na cena de música brasileira com seu disco 
de estréia "Flor"(2014), selecionado no Prêmio da música 
Brasileira de 2015, e seu novo show só com canções de 
Belchior, em parceria com o selo Porangareté. 	

DAÍRA SABOIA	

https://www.youtube.com/watch?v=4PyQmcVVhm8



Gabi Drumond

Gabi Drumond é cantora, compositora e pianista. Seus arranjos 
vão do erudito ao popular, nacional e internacional.  Artista notória 
do Festival Internacional de Corais (FIC) 2016. Foi destaque como 
cantora, arranjadora e pianista no projeto “IRIS- Se Essa Rua Fosse 
Minha” do cineasta Ayron Borsari. Protagoniza espetáculos de 
música experimental ao lado do artista contemporâneo Marcelo 
Kraiser, e atualmente se apresenta em conjunto com o compositor 
e multi instrumentista Marcus Viana.

http://www.facebook.com/gabidrumondoficial/

http://www.facebook.com/gabidrumondoficial/


Inspirada	por	cantoras	como	Elis	Regina,	Ana	Carolina,	Maria	Gadú	
e	Alcione,	a	jovem	Annie	Fabbreschi	lançou	sua	carreira	artística	
aos	17	anos.	Natural	da	cidade	de	Rio	Bonito,	no	interior	do	Rio	de	
Janeiro,	Annie	tem	em	seu	repertório	clássicos	da	MPB,	do	Pop	e	
do	Samba.	Apesar	de	jovem,	a	cantora	e	compositora	tem	na	
maturidade	vocal	sua	maior	referência.	
!
Atualmente,	Annie	Fabbreschi	está	em	plena	divulgação	do	seu	
primeiro	EP,	intitulado	“Meu	Lugar”,	gravado	e	mixado	no	
renomado	Estúdio	Century	do	Rio	de	Janeiro.				
. 

Annie	Fabbreschi	

https://www.youtube.com/watch?v=zRfRT_9xBxk&feature=youtu.be





Aprovação Lei de ISS



Aprovação Minc



Mídia

Outdoors	
10 Placas  por etapa 
!
Jornal 
¼ de pagina por etapa 
!
Revista 
¼ de pagina por etapa 
!
Rádio 
60 Spots de 30” por etapa 
!
Cartazes, Banners, Wind Banners em toda área do evento.	
Possibilidade de ações promocionais junto as ações 
preventivas.	
!
Assesoria de comunicação atuallizando as informações 
diariamente no site e redes sociais 	
!
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