
Festival Adore traz para Teresina a cantora
Aline Brasil
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Ansiosos por ver e ouvir uma das cantoras de maior representatividade na música católica, o público
cristão da cidade de Teresina já se organiza para o shorv da cantora Aline Brasil. Ela será uma das

principais atrações do Festival Adore, promovido pela Comunidade Católica Ore. Esse ano o momento
de louvor e adoração será dia 29 de setembro no Shopping Rio Poty, a partir das l6h.

De acordo com Francinete Clara, essa será uma oportunidade dada por Deus para renovar a fé das
pessoas. "E um mornento em que as pessoas poderão se desligar de suas atividades do dia a dia para
ouvir o que Deus lhes quer falar, seja por meio de uma canção ou de uma ministração. Acredito ainda
que, por meio da iniciativa da Comunidade, Deus já havia preparado algo para que todos nós
partilhassemos juntos essa Missão", expressa a responúvel pela organinção do evento.

A programação terá início às l6h, com um momento de adoração na Capelania São José, que fica ao
lado do Shopping Rio Po§. Depois, às l7h, será celebrada missa pelo padre Neto Rego (fundador da
Comunidade Ore). Em seguida, todo o público é convidado a se deslocar para a praça de alimentação do
Shopping onde acontecerão as apresentações musicais. Por volta das 18:30h, terá início ao show com o
Ministério de Música da comunidade ore, seguida de uma apresentação do padre Neto Rego na
companhia de amigos. E para fechar a programação, show com a cantora Aline Brasil.

"Eu sinto que podemos ser instrumento pra faza x pessoas recuperarem a fé, motivada por aquilo que
vivenciamos na compaúia de Deus. E e essa a oferta da Comunidade Ore, oferecer uma oportunidáde
de evangelização". reforça Francinete.
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Festa de Santo Amaro terá show da cantora
Aline Brasil

Por: Anna Luiza Paixão - Foto: - 1010112017 - 12:37:30

A união de forças vai garantir a tradição da274 ediçáo da festa de Santo Amaro, na Baixada

Campista. A paróquia local intermediou e a cantora Aline Brasil fará o show de adoração no

domingo (15), dia do santo, a partír das 2lI no palco oficial montado pela Fundação Cultural
Jomalista Oswaldo Lima (FCJOL), no distrito.

O pároco local, Alcimar Pereira, disse que fez contato com a cantora, que se sensibilizou à

questão e aceitou se apresentar na festa sem custos.

- A Aline e membro da comunidade católica, é da região, e tambem já se apresentou em outÍa
edição da festa de Santo Amaro. Foi sensivel e abraçou a causa. Agora a festa está completa. A
programação religiosajá esul acontecendo, Todos estão convidados a paÍiciparem deste

momento de devoção e fé - disse padre Alcimar.

A presidente da FCJOL, Cristina Lima, enfatiza que a prefeitura, através da Fundação, vai
garantir a logística da festa fomecendo serviços com ambulâncias, seguranç4, manutenção da

iluminação pública, instalação de banheiros quimicos, montagem do palco e a Cavalhada.

Nascida na região

Natural do município de Italva, no Noroeste Fluminense, Aline Brasil ficou coúecida
nacionalmente com apresentações em programas de viirias emissoras de televisão. O trabalho
mais recente, sob o titulo de Salve Maria, foi lançado no ano passado. O CD conta com um
repertório de canções já conhecidas, e uma faixa dedicada à Nossa Senhora.

x

Inç
a

t

'l

!
t

l
I

E

{

rta



A comunidade católica teresinense vai poder ver de peÍo uma das figuras mais coúecidas da musica
católica no Brasil. Carioca, â cantora Aline Brasil e bacharel em musica com graduação em piano pelo

conservatório brasileiro de musica. EnÍe as trilhas mais coúecidas do grande público estão'Colisão'e
'Em nome de Jesus'.

A festa é gÍatuita, mas quem quiser ajudar com as despesas do evento pode se deslocar até a loja da

Comunidade, que fica piso L2 do Shopping. Lá estilo sendo comercializados a camisa do Festival e
outros utensílios produzidos pela comunidade. A camisa pode ser adquirida pelo valor de R$ 25,00
(vinte e cinco reais).

Comunidade ORE

Em fevereiro de 2019 t Comunidade Católica Ore completa 19 anos de missão. A Ore é uma associação

de cunho filantrópico, sem fins lucrativos ou político-partidiirios. Em sua essência, é um organismo de

ação social, constituindo-se numa entidade subordinada à Igreja Católica Apostólica Romana.

Tem como objetivos a evangelização, educação e orientação, em obediência aos fundamentos cristãos

cató[icos.

{

Para mais informações a organização disponibiliza o telefone (86) 99981-0389.

Por Vera Alice Brandão
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Aline Brasil estreia no Círio Musical
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Aline Tarouquela Vieira Brasil e casada com Fábio Brasil, mãe de dois filhos, Malu e Pedro. Nasceu em

Italva-RJ. Atualmente reside em Campos dos Goytacazes-RJ.

Iniciou seus estudos musicais aos 5 anos de idade. É bacharel em Música com gÍaduação em Piano pelo

Conservatório Brasileiro de Música. Começou a dar aulas de piano aos l5 anos e atuou como professora de

Educação Musical, na rede pública, de 2001 a2012.

Católica desde o nascimento, na adolescência tocava teclado pa.ra corais infantis e casamentos. Nesse

período, ainda não tiúa comprometimento e experiência com Deus. Após uma perda, passou um período

totalmente afastada de Deus, üvendo um verdadeiro ateismo, retomando à IgÍeja somente para seu

casamento.

Em agosto de 2000, Aline Brasil teve a graça de viver uma experiência com o amor e com a fidelidade de

Deus após o nascimento de sua filha, Malu, recebendo o batismo no Espírito Santo. Seu primeiro desejo foi
SERVIR! Então passou a tocar teclado nos grupos de oração da RCC de Italva, onde participou durante 12

anos, ate se mudar de cidade. A partir do seu SlM, Deus foi derramando novos dons, como cantar, compor

e pÍegaÍ. Partic'ipou de uma serie de festivais de música, sendo premiada em todos eles. Isso foi uma

confirmação de seu chamado: pregar a palavra de Deus, clamar o avivamento e adorar a Deus atraves da

música!

Em 2007 recebeu uma convocaÇão do coordenador do grupo de oração, Márcio Luís: "Compor uma canção

para ser tema do Retiro de Camaval, baseada em João 7, 37'. Quando a canção foi apresentada no retiro, o

coordenador Diocesano da RCC Noroeste fluminense, Leandro Rabello, lançou a palawa profética para

que a Aline registrasse em um CD as composições que Deus estava derramando. O trabalho foi iniciado

sem pretensões, loi feito um CD simples, com instrumentos sampleados e com a intenção de divulgáJo
apenas na RCC local. Em setembro de 2007, lançou o CD "Vinde Beber", do qual floram feitas apenas 2

mil cópias.

Mesmo sem ter nenhum conhecimento no meio católico, Deus foi abrindo as portas e confirmando a
missão dia após dia. Era perceptível que a vontade d€ Deus não era que ficasse apenas em um ministerio

local, mas um ministério para o Brasil e para as nações. As canções foram além da expectativa, alcançando

outros estados do Brasil, sendo bastante executadas em nídios e grupos de oração. Aline começou a receber

diversos convites para shows, pregações e também foi convidada para participar do seu primeiro progÍama

na televigo católica: Programa Academia do Som na TV Canção Nova.

Deus confirmava tudo e, em juúo de 2010, lança o seu primeiro CD profissional, intitulado "Em Nome de

Jesus", Produzido por Adelso Freire, o CD traz 13 canções. Tendo como destaque "Colisão", considerada

uma das canções mais executadas nas rádios de todo o Brasil, assim como as canções "Sopra, Espirito".
"Em Nome de Jesus" e "Maria, Rainha e Serva". O CD conta com a belíssima participação do produtor do
CD, Adelso Freire, na Íaixa "Quero te tocar".

Em junho de 2013, lança o CD Te Enconüo em Mim, dessa vez produzido por Silas Femandes, e com
canções, tendo como participações especiais os amigos Tony Allysson (Filho, Estou Contigo) e Fátima

12

Souza (Deus é Fiel). "Filho, estou Contigo", "Jugo Suave", "Te Encontro em Mim" e "Meu Redentor
Vive" são alguns dos destaques do álbum.

Em julho 2015, Aline lança seu terceiro cD, "santidade", produzido novamente por Adelso Freire, o
primeiro pela Gravadora Canção Nova. Com l2 canções (sete composições próprias e mais cinco de
amigos) baseadas em experiências de fe com a Palavra de Deus, de forte clamor ao Espírito Santo, no es
musical pop, louvor e adoração. Orações cantadas clamando por cura do corpo, libeÍação, Íestauâção e
conversão. Destaque para as canções "Fogo Alto", "Augusta Raiúa", "colo de pai", "Es Bem-ündo",
"Corpo e Sangue" e "Escolhas", quejá se consolidaram como sucessos deste trabalho e tiveram vídeo

\

clipes e lyric vídeos lançados na web, contabilizando mais de I milhão de visualizações no youtube. Com
o lançamento do álbum "Santidade", Aline Brasil apresentou-se em diversos eventos católicos de muita
expressão pelo pais. como o PHN - na canção Nova, onde realizou o show de lançamento do cD com
transmissão para todo o Brasil pela TV Canção Nova, Halleluya Fortaleza/CE - Càmunidade Shalom,
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transmitido para todo o Brasil pela Rede Vida, Círio Musical - no Círio de Nazaré em Belem,/PA,

transmitido paÍa todo o Brasil pela TV Aparecida, enre outros eventos.

Após a vivência de diversos momentos onde pôde experimentar o poder da intercessão de Maria, até

mêsmo antes de nasc€Í e em vários momentos de sua vida, estando em sintonia com todo o mover mariano

que aconte6 na Igreja, em dezembro de 2016 a cantora Aline Brasil lança "Salve Maria", um álbum

Composto por 08 canções marianâs e 0l canção de avivamento para o Brasil, com o objetivo de propagar o

verdadeim sentido da devoção à Nossa Senhora, que tem por fim ultimo a pessoa de Nosso Senhor Jesus

Cristo. O álbum possui seis canções inéditas que exprimem o valor de Maria na história da salvação e a

respeito de sua presença em diversos momentos importantes do ministerio de Jesus, duas outras

regravações de tanções marianas da cantora e mais uma inedita. As cançôes do álbumjá contabilizam

cerca de 250 mil visualizações no Youtube no canal oficial da cantora.

Aline Tarouquela Vieira Brasil é casada com Fábio Brasil, mãe de dois filhos, Malu e Pedro. Nasceu em

Italva-RJ. Atualmente reside em Campos dos Goytacazes-RJ.

Iniciou seus estudos musicais aos 5 anos de idade. E bacharel em Música com graduação em Piano pelo

Conservatório Brasileiro de Música. Começou a dar aulas de piano aos 15 anos e atuou como professora de

Educação Musical, na rede pública, de 2001 a2012.

Católica desde o nascimento, na adolescência tocava teclado para corais infantis e casamentos. Nesse

período, ainda não tinha comprometimento e experiência com Deus. Após uma perda, passou um período

iotalmente afastada de Deus, vivendo um verdadeiro ateismo, retornando à Igreja somente para seu

casamento.

Em 2007 recebeu uma convocação do coordenador do grupo d€ oração, Márcio Luis: "Compor uma canção

para ser tema do Retiro de Carnaval, baseada em João 7, 37'. Quando a canção foi apresentada no retiro,

Em agosto de 2000, Aline Brasil teve a gÍaça de viver uma experiência com o amor e com a fidelidade de

Deusãpos o nascimento de sua filha, Malu, recebendo o batrsmo no Espírito Santo. Seu primeiro desejo Í'oi

SERVIR I Então passou a tocar teclado nos gÍupos de oração da RCC de Italva, onde participou durante 12

anos, até se mudar de cidade. A partir do seu SIM, Deus foi derramando novos dons, como cantaÍ' compor

e pregaÍ Participou de uma sérié de festivais de música, sendo premiada em todos eles. Isso foi uma

confirmaçao deieu chamado: pregar a palavra de Deus, clamar o avivamento e adorar a Deus atraves da

música!

coordenador Diocesano da RCC Noroeste fluminense, Leandro Rabello, lançou a palavra profética para

que a Aline registrasse em um CD as composições que Deus estava derramando. O trabalho foi iniciado
sem pretensões, foi feito um CD simples, com instrumentos sampleados e com a intenção de divulgá-lo
apenas na RCC local. Em setembro de 2007,lançou o CD "Vinde Beber", do qual foram feitas apenas {
mil cópias.
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Mesmo sem ter nenhum coúecimento no meio católico, Deus foi abrindo as portas e confirmando u 61 \
missão dia após dia. Era perceptivel que a vontade de Deus não era que ficasse apenas em um ministério\\ _
local, mas um ministério para o Brasil e para as nações. As canções foram alem da expectativa, alcançand\{
outros estados do Brasil, sendo bastante executadas em rádios e grupos de oração. Aline começou a receber (§
diversos convites para shows, pÍegações e também foi convidada para participar do seu primeiro progÍama
na televisão católica: Programa Academia do Som na TV Canção Nova.

Deus confirmava tudo e, em juúo de 2010, lança o seu primeiro CD profissional, intitulado 'Em Nome de
Jesus". Produzido por Adelso Freire, o CD traz 13 canções. Tendo como destaque "Colisão", considerada



uma das canções mais executadas nas rádios de todo o Brasil, assim como as canções "Sopra, Espírito",
"Em Nome de Jesus" e "Maria, Raiúa e Serva". O CD conta com a belíssima participação do produtor do

CD, Adelso Freire, na faixa "Quero te tocar".

Em juúo de 2013, lança o CD Te Encontro em Mim, dessa vez produzido por Silas Femandes, e com 12

canções, tendo como participações especiais os amigos Tony Allysson (Filho, Estou Contigo) e Fátima

Sonza (psu5 é Fiel). "Filho, estou Contigo", "Jugo Suave", "Te Encontro em Mim" e "Meu Redentor

Vive" são alguns dos destaques do álbum.

Em julho 201 5, Aline lança seu terceiro CD, 'Santidade", produzido novamente por Adelso Freire, o

primeiro pela Gravadora Canção Nova. Com 12 canções (sete composições próprias e mais cinco de

àmigos) baseadas em experiências de fé com a Palawa de Deus, de forte clamor ao Espírito Santo, no estilo

musical pop, louvor e adoração. Orações cantadas clamando por cura do corpo, libertação, restauração e

conversão. Destaque para as canções "Fogo Alto", 'âugusta Raiúa", "Colo de Pai", "Es Bem-vindo",

"Corpo e Sangue" e "Escolhas", quejá se consolidaram como sucessos deste trabalho e tiveram vídeo

clípes e llric vídeos lançados na web, contabilizando mais de I milhão de visualizações no Youtube. Com

o lànçamento do álbum *Santidade", Aline Brasil apresentou-se em diversos eventos católicos de muita

expressão pelo pais, como o PHN - na Canção Nova, onde realizou o show de lançarnento do CD com

transmissão para todo o Brasil pela TV Canção Nova, Hatleluya Fortaleza/CE - Cornunidade Shalom,

transmitido para todo o Brasil pela Rede Vida, Cirio Musical - no Cirio de Nazaré em Belém,/PA,

transmitido paÍa todo o Brasil pela TV Aparecida, enfre outros eventos.

Após a vivência de diversos momentos onde pôde experimentar o poder da intercessão de Maria, ate

màsmo antes de nascer e em lários momentos de sua vida, estando em sintonia com todo o moveÍ mariano

que acontece na Igreja, em dezembro de 2016 a cantora Aline Brasil lança "salve Maria", um álbum

iomposto por 08 canções marianas e 01 canção de avivamento para o Brasil, com o objetivo de propagar o

verdadeiro sentido da devoção à Nossa Senhora, que tem por fim ultimo a pessoa de Nosso Seúor Jesus

Cristo. O álbum possui seis canções ineditas que exprimem o valor de Maria na história da salvação e a

respeito de sua presença em diversos momentos importantes do ministerio de Jesus, duas outras

regravações de ôanções marianas da cantora e mais uma inedita. As canções do álbum já contabilizam

cerca de 250 mil visualizações no Youtube no canal oficial da cantora.

u h
\



I €
I
It

I

H I
I
I

ü

I
SI

ilI
I

I

rgf,h.

-r
lit

I

tü'E
l

i.'

I

t
II

tI
t.\

I

il

t

r

a

-t

{

i Ít

I
I

I

I

J7
\

l:7

SS
Eil "lt

l1 I rrd I a t
,I
§

,(\

I.

\

a
a

)5

ti.\,t;-i

t

§\\í

T !
a

§

)

§t

L



§

o ttg

5--

\1-\
I I\ N

I
I

.t

[fr'i

I

lt,

t

t:

EI

t,
;t!t

i

I

t!

I{
It,

Gr,.
)

9'
I

1

)

I

,-'J.

ILI

Y

ÂtI
-1

I 'p:rv=
rt!

4

1'

'..),,ir't.tt
/*l'I

a

t
I 1l

iLN .l
I

lr
t

í
I I I tEt

L.
F

i o ot F ,-r-
t
'1

I ...',:. r.f
l

,
I

\

7
\t/

{ ?À
.fl

.,. I I t
IF rI

s,



CARTA DE EXCLUSI DADE

Goiânia, 26 de novembro de 2018

Por este instrumento jurídico pârticular, de acordo com art. 25, inciso lll.
da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de LicitaçÕes) e alteraçÕes
posteriores, para todos os fins de direitos e obrigaçÕes, a empresa MAA
PRODUÇOES ARTISTICAS ElRELl, inscrita no CNpJ sob no 22.316.617/0001-53,
estabelecida a Rua Teresina, 380 Ed. Evidence Office Sala 1204, Bairro da Alto Glória,
Goiânia-GO CEP 74815-715, neste ato representado porsua procuradora MARIA JOSE
ALVES CABRAL , portadora do RG 1456850 SSp-GO e CpF 44i.311.271-12, concede
a presente CARTA DE EXCLUSIVIDAE à C CARDOSO DA STLVA EtREtLt,
inscrita no CNPJ 14.698.70810001-72, com sede em ltaituba-PA, neste ato
representado pelo seu representante legal, Claudio Cardoso da Sllva,
empresário, para fins de representaçáo da dupla "HUMBERTO E RONALDO",
perante a Prefeitura Municipal de ltaituba-PA, podendo a representante aqui
constituída apresentar propostas, projetos culturais referente a espetáculos
artísticos, requerer, assinar contratos e outros instrumentos jurídicos similares,
receber valores financeiros referentes a caches artísticos, emitir notas fiscais e
recibos de quitação, com recolhimento dos tributos previstos na legislaçâo
vigente, tudo objetivando a realização da apresentação artística da dupla, na
cidade, no dia 1411212018, pennitindo todos os órgãos de controle a total
fiscrrlização por todos os meios cabíveis.

Sem mais, colo€mo-nos a disposição para maiores
esclarecimentos

MAA ODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI
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Humberto & Ronaldo voltam ao Villa Country

Dupla se apresenta na véspera de feriado, 6 de setembro, tocando
os grandes sucessos e o mais recente hit de trabalho, "Inimigos do
Fimtt

Humberto & Ronaldo voltam ao Villa Country para mais uma apresentação epica. O gÍande show

aconteceú na quarta-feira, vespera de feriado, dia 6 de setembro, e a dupla prepara um set-list especial

para a apÍesentação.

A dupla é hoje uma das mais coúecidas da música popúar. Com diversos sucessos que ultrapassam a

casa dos milhões de views no YouTube, Humberto & Ronaldo voltam ao Villa Coun§ para

apresentâÍem o mais recente single, "Inimigos do Fim", que hoje já soma mais de 1.2 milhão de views no

canal oficial dos sertanejos.

Além da faixa citada, Humberto & Ronaldo não deixarão de fora do show outras grandes canções.

"solteiro Sim", "Carência",, "Só Vou Beber Mais Hoje", "Alô DJ", "Podia Ser a Gente", "Hoje Sonhei

com Você", entre outras. "E sempre um astral múto bom fazer uma apresentação no Villa Country. Já

tocamos algumas vezes na casa e este show que estii por vir, com certeza, também será muito divertido",
promete Ronaldo.

Os ingressos já estão à venda. Para adquiri-los basta ir pessoalmente às bilheterias do Villa Country (de

segunda a sábado das 10h as 22h e aos domingos das l3h às 22h) ou acessar o site da Ticket 360

(gão.gli0Aes3T). Os preços vão de R$ 30,00 (pista feminino) | R$ 50,00 (pista masculino) | R$ 80,00

(camarote Brahma).

Serviço: Humberto & Ronaldo I Villa Country

Show: Humberto & Ronaldo
Data: 6 de setembro 20 17 (quarta-feira) | véspera de feriado
Horário de Abertura da casa: 20h
Horário do Show: 00h30
Local: Villa Country (Av- Francisco Matarazz o,774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Censura: 18 anos
Capacidade: 8.000 pessoas

Acesso para deficientes: sim
Ingressós: R$ 30,00 (pista feminino) lR$ 50,00 (pista masculino) IRS 80,00 (camarote Rrahma)

Cãmpra de ingressos: Nat bilheterias do Villa Country (de segunda a sábado das lOh às 22h e aos

domingos das 13h às 22h) ou Online no goo.gl/OAes3T
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Humberto e Ronaldo lançam música e o clipe de "Não Fala Não
pra Mim" com participaçâo especial de Jerry Smith.

Goiánia foi o local escolhido como o cenário para rodar do novo clipe da dupla Humberto e Ronaldo com a

participação de Jêrry Smith.

história de um homem que foi largado pela mulher e agora anda bebendo de bar em bar com vontade de

ver e ligar para a ex, mas ao mesmo tempo com medo de ser rejeitado.

. Confira a agenda dos pnncrpals artlstas sertaneto

Humberto e Ronaldo apostam no trabalho com participação especial de Jerry Smith que tem um

timbre único. composta por Thales Lessa e com produção de Blener Maycom a faixa vem em uma

pegada totalmente sertaneja.
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Humberto e Ronaldo

Tudo começou em 2008, quando dois jovens amigos se uniram. Escolheram a música como opção de vida

e o enoÍme sucesso não deixa dúvida que acertâÍam nessa escolha!

Não diferente de outros grandes cantores, a dupla goiana começou tocando em bares e festas de amigos.

Foram longas madrugadas e incansáveis noites em busca de um sonho.

Acompanhe a trajetória

2008

A dupla gravou seu primeiro CD independente Humberto & Ronaldo Ao Vivo

2009

Ali começava uma grande história! Goiás conhecia então dois fortes talentos que em breve

ganharia o cenário nacional.

20t0
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Jorge e Mateus, com a musica "Romanc.e" (autoria de Humberto e que deu o nome ao disco),

Bruno e Manone com o hit "Aí que o amor acontece", e Gusttavo Lima, com "Chega mais Pra

Sucesso total, o novo DVD também lanç

No ano seguinte, a dupla chamou atenção de uma das produtoras mais fortes do pais, a Audio

Mix. A enipresa que ábraçou Jorge & Mateus e Gusttavo Lima agora abria as portas para os mais

novos talentos do mercado. os empresários Marcos Araújo e Peniúa Borges investiram no que

achavam de mais diferente no cenário musical. Humberto já trazia na bagagem grandes

composições como "Amo Noite e Dia" (música mais executada no ano de 2010) e "chove,

Chove" ambas interpretadas pela dupla Jorge & Mateus.

Em Fevereiro deste ano, Goiânia recebeu o palco do Festival villa Mix. A lu edição do evento na

cidade reuniu glandes artistas em uI mega show que rendeu o CD,DVD intitulado "Noite e Dia",

lançado pela glavadora Som Liwe. A divulgação do sucesso se tomou nacional e logo a dupla foi

convidaáa a participar da novela Araguaia, transmitida pela Rede Globo. cantaram "vendendo

Beijo',, cançâo que fez parte da trilha sonora e os tomaram coúecidos nacionalmente. Em maio

des-se mesrno ano veio à realizaçáo de mais um projeto, a gravação do segundo CD e primeiro

DVD de Humberto & Ronaldo. Juntos nessa parceria contaram com as participâções das duplas

vendas nas principais lojas do país

Som Liwe, disparou com as
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2012

Humberto e Ronaldo gÍavaram o segundo DVD da carreira, com uma produção incrível jamais

vista em Goiânia. Contaram com a participação de Xandy (Banda Aviões do Forró) com a música

"Espelho Meu", Cesar Menotti & Fabiano cantando "Quem vai chorar" e os artistas Jorge &
Mateus e Gusttavo Lima, que ficaram por conta do hit "Eu vou cantar procêis", canção que

intitulou o álbum.

2013

Surge a oportunidade de mais um novo trabalho. Foi durante a Festa Agopecuária de Goiânia,

que a dupla gravou o 3o disco. A canção romântica "Hoje Soúei com Você", tambem

composição de Humberto, deu nome ao disco e foi no mesmo ano uma das músicas mais

executadas em todas as rádios do Brasil.

20t4

Fechando com chave de ouro, mais um CD da dupla Humberto & Ronaldo foi lançado em

Setembro desse ano. São mais de l6 músicas autorais e duas participações. Dessa vez, quem

completa são as vozes de Wesley Safadão (Banda Garota Safada) e Bruninho & Davi.

20 t5

A dupla Humberto & Ronaldo segue na estrada di,,ulgando o novo trabalho com a música "Canto,

Beboe choro,,, nome do disco que já gaúou também um clipe musical. o novo cD glavado em

2014 já eúi disponível nas principais lojas do pais.

2016

2017

Em nova fase após o lançamento na intemet do seu quarto DVDe quinto CD da carreira intitulado

"Playlist", gravado no mês de março em Goiânia, o projeto mostra mais uma vez a essência de

uma dupla óada vez mais madura e exigente no repertório. O resultado não poderia ser oulro, as

músicai do novo projeto já são sucesso por onde Ilumberto & Ronaldo passam! Lançada a nova

música de trabalho "Carência" que conta com a participação da dupla Jorge & Mateus já figura

desde o seu lançâmento entÍe as dez mais pedidas das rádios do país. o projeto já teve,

seu lançamento oficial em São Paulo no mês de novembro 2016, a duplajá segue um forte

trabalhó de divulgação nos shows, nas rádios e em programâs televisivos do Brasil apresentando o

último trabalho. O DVD uinda t.a, outros sucessos como "Amigo Cachaceiro", "Podia ser a

Gente", 
..Playlist", .?lural" "casalziúo" e "como e que eu vou fazer" com a participação de Jads

& Jadson.

Lançado no dia 5 de maio de 2017 mais uma faixa de sucesso da dupla, a músicachama Intmtgos

do Éim, um estilo reggaeton misturado com sertanejo. E um ritmo dançante e muito alegte e claro

com a pegada romântica sertaneja.

Humberto
Ronaldo

Umberto Aparecido Teixeira Junior ou simplesmente Humberto, e o filho mais velho de Umberto e

Eliana e possui um irmão chamado João viior. com 25 anos, nasceu no dia 06 de abril em Goiânia, um

ariano cheio de personalidade com muita coragem e audácia para buscar a realização de seus sonhos'

Em sua carreira musical teve influencia das duplas que marcaram época como: Leandro & Leonardo,

chitãozinho & Xororo, Bruno & Marrone e Jorge & Mateus, dai o talqnto nato para cantar e compor
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ôançôes belíssimas que fazem parte de seu repertório e emocionam o público: "E deixa o tempo veC',

"Romance", 'Eu vou contar Procêis", "Medo", além de outras na voz de grandes artistas brasileiros.

Perfume: Allure home Chanel
Presente que gosta de ganhar: Roupa
Em seu quarto você encontrará: Privacidade
Um lugar: Minha casa

Vício: Música
Mania: Mexer no cabelo

Qualidade: De bem com a vida
Defeito: Agoniado
Vaidade: Cabelo

Música predileta: Romance
Instrumento: Violão e guitana
Som: Escuto de tudo
Sonho: Viver de musica pelo resto da vida
Objetivo: Construir uma carreira
Meta de consumo: Fazenda

Cantor: Bruno, Jorge, Ronaldo
Cantora: lvete, Ana Carolina
Dupla: Jorge & Mateus

Prato preferido: Strogonoff
Sobremesa: Não gosto de doce

Fruta: Laranja

Mico: Enar o nome de algumas cidades por onde passamos na hora de falar com o público

Show inesquecívet: Villa Mix 2012 em Goiânia
Sucesso: Quando sua musica e reconhecida de forma positiva, e seu trabalho respeitado por todos

Futuro: A Deus pertence
Frase: Fé em Deus que ele é jtsto
Recadinho prp o. iãr, Um beijo a todos os nossos tãs ! Muito obngado pelo carinho de sempre! Tudo

que fazemos, e com muita dedicação a vocês!

am

Cor: Branco
Nas horas vagas: Durmo, compoúo e me divirto com amigos e família
Filme: Cavalo de guerra
Time: Corinthians

)
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CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE

INSTRUMENTO PARTICULAR DE REPRESENTAÇÃO ARIiSTICA QUE ENTRE Si
CELEBRAM DE UM LADO COMO REPRESENTANTE GRD ASIIESSORIA E

SERVIçOS EIRELI ME E DO OUTRO LAOO COMO REPRESENTADO CIIYTOÍ{
DE .,ESUS VIAI{A DE NOME ARTiSTICO CLAYTOTI VIAT{A NA FORMA ABAIXO:

PoÍ eíe irÉrumento paíticular de Contrato de representação artística que entre si celebram de um lado
como representante 6nD ASSESSORIA E SERVIçO§ EIRELI t{E. situada a Rua José Ahxandre Buaiz,
Enseada do Suá, Nô 160, Edlído London OfÍice Tower, Salô 311 Odade: Mtoria ES CEP.29150-955, CNI
29.235.168/000168, atrdves do s€u repres€ítante legal cÉnoeon sArfTA cLmA cPF 030.907.727-36
RG 1.525.591 SSPES residente Rodoüa do sol, 3420, Residencial VeraGuz AÉo 1!'OSA vib Velha ES. E do

orrtro lado, como rêpíesentado CLAYToI{ DE rEst s VlAl:A, brasibrro, residente e dornkiliado na Rua

Aquidauana 4{,3, apto 112 EdlÍrcio B€las Artes CEP 153.850-00, nha SofreiÍa - SP CPF No 004'305.892'20
RG N0 5297132 PC/PA tem justo e cmtratado o seguinte:

CúUSI tâ PRIITIEIRA - constitui óleto do presente contrato a rçresentação em caráter exdusivo, do
representado pelo representante, na gualidade de seu empresário artstico.

CúuSUt SÉGUÍ|DA - O empresário poderá firmar contrato em rnrne de seu repíesentado eín caráter
exdusMo, çnra a realização de apresenEsõês artísticas, em show ou eventos, em quãhuer parte do
teÍritório nacional, ajustado em nome do represêntado, valor do cachê, número de apresentações, local e
horário.

cr-Áusuu tncEIRA - Pelo pÍeseFte, declara o contÍatado arti§ta que o cffttratante empresário é o seu

único repesentante em todo o território nâcional, deterÉo a exctrsMdade pard contÍatação de suas

ôpresentaçõ€s podendo ôJustü coÍÍr terceiros as condições das mesrnas,

CúuSUtA QUARÍÂ - O presêÍte cono-dto ó válido por tempo indeterminado, a contar da data de

ãssinatura.

cúUsUU qplfíTÂ - Este ãjuste obrirlE as partes contsatantes s€m herdeir6 e s{rcessores.

cúUsull sExT^ - Fica eleito o foro da cidade de vitória, dirimir qualqueí dúvida ou questões

deconentes do preseÍrte.

E por estârem as§lm de plano acordo corn as CúUSULÀS, termos e mÍÉições deste instÍum€nto, assinam o
'4Rt sente em duas vias de igual t€or,. jrEtamente com as testemunhas abaixo, para que produur o§ seus

ars.

GÉR §ÂT{TA CLARA

TESTEMUNHAs:

CLAYTOí{ DE .IESUS VIANA

,UfuJ C4r,bàO/rú
lr ur{r!.

mI

\

6.ilr
I

I

IÂI[ Im,rs iiir.otü luÀ§orEn .$

\Ê\r
§

§

rêüj5rl4,

:



§
zrrS

CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVICOS ARTISTICOS

PeIo pTesente CONTRATO PARTICULAR - PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS
ARTiSTICOS, que entre si Íazem de um lado GRD ASSESSORIA EIRELI mE,
inscritâ no CNPJ sob o no 29.235.168/0001-68. com sede na Rua José Alexandre
Buarz. no 160 - Ed: London Office Tower. Salas 309 e 31 '1 Baino. Enseada do Suá.
Vitória ES, CEP: 29.055960 rêpresentada por Gérdson Sanla Clare, portâdor do
CPF. 030.907.727-36 e RG 1.525.591 SPTC/ES doravante denomrnado
srmplesmente CONTRATADO, e de outro lado C CÂRDOSO DA SILVA E,RELI.
CNPJ: 14.698.708/0001-72 com Sede em ltaituba - PA neste ato representada por
cLÁUolo CARDOSO DA SILVA doravante denominada srmplesmente
CONTRATANTE. tudo de acordo com as CLÁUSULAS e CONDIÇÔES seguintes.
a que mutuamente se obrigam.

CLÁUSULA PRIíI'EIRA _ DO OBJETO
1.1. O presente CONTRATO tem por obietivo a contrataÇão dos serviços de

intérprete do artista CL^AYTON VIANA DA SILVA, doravante denominada
como "CLAYTON VIANA", pare ume apresentação no EVENTO
FESTIVIDADE NA CIDADE DE ITAITUBA PA.

1.2
CLÁUSULA SEGUNDA - DA OATA DA APRESENTAÇÀO
2.1. O contratado CLAYTON VIANA & BANDA. fará 01 (UMA) apresentaçào, a ser
realizado na cidade de ITAITUBA - PA Na Praça da Cidade, no dia 15/1212018,
com início previsto para 20:00 horas, e com duração de ãpresentaçáo do show de
60 (sêssenta) minutos.

Parágrafo pnmeiro - O CONTRATANTE terá que deixar o palco ltvre para a
apresentação do CONTRATADO no horário estipulado acima. sendo tolerável até
60 minutos de atraso. sob pêna de. a critério do artista. reduçáo do tempo ou
cancelamento da apÍesentaÇão, sem que caiba qualquer direito à CONTRATANTE
restituiçáo do valor pago.

Parágrafo segundo - A apresentaçáo do artista e sua banda no evento contratado
não outorgam á CONTRATANTE exclustvidade nas dâtas e localidades. podendo o

artista realizar evenlual apresentaÇão na meEma data, e em horário diversos, em
têmplos religiosos da cidade.

cúusuLA TERCEIRA - OAS D|SPOS|ÇÕES ESPECIAIS
3.1. Pâra a presenÇâ do cantor CLAYTON VIANA. com o total de 05 componentes,
o CONTRATANTE deverá providenciar passâgens aéreas, coníorme instruções que
serão enviadas pelo CONTRATADO, contendo sugestão da agência de viagens de
preferênoa do CONTRATADO. As despesas com aéreas seráo cusleadas pelo
contratante e deverá ser descontado postenormente sobre os valores recebiveis do
Artista. 3.1.2. Caso a localidade do evento não pertença a uma das rotas aéreas
das companhias de preferência do artrsta. caberá exclusivamente o CONTRATADO
a escolha da companhia substitutã. conforme constar das instruçôes. 3.1.3. O
CONTRATADO fornecerá ao CONTRATANTE os nomes e trechos de cada
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Responderá o CONTRATANTE por todos os danos que vier a causar ao
CONTRATADO. aos artistas, sua equipe e acompanhântes. ou a terceiros, direla ou
rndiretemente, ressalvados os casos fortuitos ou de Íorça maror. 7.3. Ficam
automaticamente canceladas es ãpresentaçôes que não forem possíveis em virtude
de imprevistos provocados por circunstância tats como: perigo iminente de risco de
vida: greves locais; problemas sociâis de grande vulto: catástrofes, inundaçôes.
problemas aéreos por culpa da companhia aérea (como cancelamentos e atresos),
doença do artista programado. etc. Nestas hipóteses. segundo entendimento entre
as partes. poderá haver transferência do(s) evento(s) para outra(s) data(s). 7.4. O
cancêlamento da apresentação pelas Íazôes elêncadas nesta Cláusula nâo
ensejará o pagamento de multa a qualquer das partes. 7.5, Não se considera caso
fortuito ou de força maior: a interrupÇão ou cancelamento do evento por danos aos
eguipamentos decorrentes de negligência ou imperícia, a ocorrência de tumultos no
local por íalta de segurança; atraso no transporte dos cantores, da equipe, bem
como a carga, descarga e montagem dos equipamentos; descumprimento de
Íormalidades legars. ausência de pagamenlo de tercetros ou do CONTRATADO,
embargos judiciais, bem como qualquer ação ou omissáo atnbuída ao
CONTRATANTE. seus empregados, prepostos ou contratados. 7.6. O
CONTRATADO não se responsabiliza por danos materiars ceusados pelo público
presente ao(s) espetáculo(s).

CLAUSULA OITAVA - DO FORO 8.1. Fica êleito o foÍo da comarca da Capital da
Cidade de Vitória - ES, para dinmir quaisquer dúvidas na interpretaçâo e execução
das cláusulas contidas no presênte CONTRATO PARTICULAR DE
CoMPROMISSO - PRESTAÇÀO DE SERVTÇOS ARTíSTICOS, renunciando as
partes â qualquer outro, por mais privilegiado que seJa. E por se acharem justas e
contratadas as partes assinam o presente CONTRATO'

Vitória, 26 de novembro de 2018

CONTRATANTE - CLAUDIO CARDOSO DA SILVA CNPt: 14.698.708/0001-7 2

e

CONTRAT CI.A

a firlnt dc,loí tdnairtrçt
Taataú!fio da

07 5€

dê

3.lo 0iglt.l:
i-in.lu$trÍO! Rl51

N

.-:cirúê aúlnt§daól ê'ú v/Y'Yr tjas j'rt 5r

n3 -.:3

1d

à

À

{

CLAtÂ

.J
(q
.5

,,:

\
rít

2tl11

§
§

§



»
i(J..

'IA
partes e de acordo com a disponibilidade da agenda do artista, uma nova data,
ressaltando. porém que as despesas concernentes e transporles hotel.
alimentação. provenientes dêsta nova ida. íicarão por conta do CONTRATANTE e
um adicional de 30% do valoí integral do cachê referente a BANDA, essa data e ser
remarcada terá validade de no máximo 03 (três) meses, passando esse periodo
estará automaticamente findado o compromrsso com o CONTRATANTE. 6.2. Caso
não sela realizado o evento por responsabrldade do CONTRATADO. deverá ser
devolvida toda e qualquer importância 1á recebrda para a rcalzaçào do evento. A
impossrbihdade de apresentar-se só será aceita sem ônus para o CONTRATADO,
no caso de enfermidade, devidamente constatada e atestada por órgãos da saúde
pública. ou por situaÇóes de calamidade pública, ou ainda em decorrência de
Íenómenos naturais ou quaisquer situaÇões de Íorça maior alheias à vonlade dos
contratantes. Nesse caso. em âcoído com o CONTRATANÍE e de acordo com a
disponibilidade da agenda do CONTRATADO. remarcará a data do evento não
alterando condiçôes de pagamento. 6.2.1 . No caso da equipe já estar na cidade do
evento e ha,a situaçôes de calamidade pública, Íenômeno da natureza. impedindo
assim a apresentação, será combinado em comum acordo entre CONTRATANTE e
CONTRATADO e de acordo com a disponibilidade da agenda do artista, uma nova
data; ressaltando. porém. que as despesas concernenles à
transportes/hotel/alimentaçào provenienles desta nova ida, ficarão por conta do
CONTRATANTE e um adicional de 30% do valor integral do cachê referente a
BANDA, essa deta a ser remarcada terá vahdade de no máximo 06 (seis) meses.
passando esse periodo estará automattcamente findado o compromisso com o
CONTRATANTE, sem que caiba ao CONTRATANTE qualqueÍ restituiÇão quanto ao
valorjá pago. 6.2.2. O cancelamento da apresentação pelas razões de situaçóes de
calamidade públca, ou ainda em decorrência de fenômenos naturais ou quaisquer
situaÇóes de ÍorÇa maior alheias à vontade dos contretantes não ensejaráo a
devoluçáo, pelo CONTRATADO, dos pegamentos efetivados pela
CONTRATANTE.6.3. O não cumprimento dos pagamentos no dia e valor corÍetos
estabelecidos na CLÁUSULA 5.2. lmplicará nó cancelamento automático dã
apresentação do CONTRATADO sem ônus algum para a mesma. sem prejuízo des
disposições contidas nos arts. 389 a 416 da Lei .10.406/02. 6.4. O não cumprimento
por uma das partes em qualquer cláusula ou condiçâo. no todo ou em parte,
acanetará em multa de 50% (crnquenta por cento) do valor desde contrato em favor
da parte lesada, exceto se â mesma concordar na suspensão da multa assinando
TERMO ADITIVO MODIF|CAT|VO AO PRESENTE CONTRATO deste item na
presençâ de testemunhas. 6.5. Caso seja necessária a cobrança ludicial ou
extra.ludicial, os valores constantes do presente serão acrescidos das custas
processuais (cartorárias e/ou Judiclais) e de honorários advocatícios. estes
calculados a base de 20olo (vinte por cento).

CLÁUSULA SÉnTA - DA RESPoNSABILIDAoE CIVIL 7.1, A CoNTRATANTE
assume a responsabilidade da segurança da arttsta, dos músicos, técnicos e demais
integÍantes da Equipe do CONTRATADO durante a permanência destes na Cidade
para a realização da apresentação ora a.,ustada e, principalmente, no local da
apresentaçáo A apresentação será interrompida. a qualquer momento, se
constatado o comportamenlo inadequado do púb|co com a artista. ficando o
CONTRATADO livre de responsabildade ou do pagamento de multa. 7.2.
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apresentaÇâo e na passagem de som o CONTRATANTE deverá disponibilizar água
sem gelo para todos os integrantes da banda. 4.21. O CONTRATADO podãrá
interromper sue apresentâção se houver comportamento inadequado ou hostil do
público para com o CONTRATADO. ftcando com o direito de náo ressarcir o cachê
acertâdo na CúUSULA eUlNTA. 4.22. Enquanto o show estiver acontecendo o
palco só poderá ser ocupado pelos rntegrantes da equipe do CONTRATADO. O
CONTRATANTE se assim deseiar poderá colocâr uma tnbuna ao lado do palco,
onde será possivel colocar as pessoas que desejar. 4.23. O CONTRATANTE
providenciará ainda um locel de venda dos materiais do CONTRATADO, e
exclusividade na venda dos mesmos. o reíerido local deve estar visivel ao público
com uma distância máxima de í00 metros do palco. provido ainda de um seguranÇa
junto ao Íeferido Stand de vendas, antes e durante o show.

CLÁUSULA QUINTA - DA REMUNERAÇÀO
5.1. Como remunereçâo pela apresentação do artista CLAYTON VIANA & BANDA
o CONTRATANTE pagará a importância a lítulo de CACHÊ no valor de R$
20.000.00 {Vinte Mil Reais} da seguinte Íorma: S.2. A Íorma de pagamento do
cachê. como previamente já acertado serão feitos através de depósito bancário na
conta abâixo: cRD ASSESSORIA E SERVTÇOS ETRELE tTE
BANCO |TAU AG- 8517 C/C- 17s47 ? CNPJ 23.235.15810001-68

O inadimplemento dos valores estabelecidos nesta Cláusula. ou o atraso no
pagamento das parcelas acarretará o imediato cancelamento do presente Contrato.
ex,mindo o CONTRATADO da apresentaÇáo aiustada na Cláusula primeira.
independentemente de qualquer avtso ou notificaÇão 5.4. A quântia ajustada nesta
Cláusula corresponde ao valor liquido devrdo ao CONTRATADO. livre de quaisquer
taxas e impostos. bem como dos valores devidos ao ECAD - Escritório Central de
Arrecadação e Distíbuiçâo de Dirertos Autorars, cujo recolhimento deveíá ser
providenciado pelo CONTRATANTE. O CONTRATADO não autoriza a liberaçáo
dos Direitos Autorais referentes ao ECAD. podendo ser analisado a liberaçáo
apenas em eventos beneficentes. ainda assim não se obrigândo, 5.5. o
coNTRATADo é a exclusrva responsável pelo pagamento dos valores devidos aos
músicos integrantes da banda responsável pela apresenlaçáo ora contratado.

cLÁsuLA sExTA - DA REstLtçÃo E oAS PENALTDADES
61. O CONTRATANTE poderá requerer o cancelamento da âpresentação. em até
15 (dias) antes da deta aiustadâ para o evento. mediante o pegamento do valor
correspond_ente à 50% (cinqüenta por cento) da quantia eslabelecida como
remuneraçáo total na cráusura Quinta deste rnstrumento, ou no caso de contratação
de 

.9ive.rs11-aryesentaçóes por meio de um único contrato, haverá aplicação demulta de 50% sobrê o valor dê cada dta que venha a ser cancelado. Caso oCONTRATANTE requeira o cencelâmento da apreseniação após o prrro- àr"
:il"!99 deverá_efeúvar o pagamento inlegíal da quantia iixaoa nêste lnstrumento.
i"^. pjr_r.o_.qu_! (cinco) dias contados da sua maniÍestaÇão. No câso doCONTRATANTE requerer o cancelamento do evento por Força Maior. isto e.situações de calamrdade púbrrca. entraves oe natuieia tãiar ou'quaisquer outrassituações que, embora absolutamente ,.pr"rirG"-', ambas as partes,
impossibilitem a realizaçáo do evento será combinado em comum acordo entre as
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contratar o seguro para gerantia do materiâl da CONTRATANTE. utilizado para a
apresentaçáo oÍa ajustade, tais como os tnslrumentos, equipamento de som e etc.,
arcando com as respectavâs despesas perante â Empresa Seguradora. 4.10. O
CONTRATANTE se obriga aínda a enviar ao CONTRATADO. com antecedência
minima de 30 (trinta) dias, o mapa de palco contendo todas as informações técnicas
de ilumrnaçáo e som. sob pena de cancelamento da apresentaÇão. sem preluízo das
penâs convencionadas na CLAUSULA SEXTA. bem como observar todas as
recomendações do Rider técnico enviado pelo CONTRATADO. 4. j 1 . O
CONÍRATANTE deverá providenciar por sua lnteira responsabilidade financetra, o
equipamento de som e iluminaçáo, instalações elétrrcas dos locais de realização do
evento com observância de normas da ABNT. devendo observar todas as
recomendaçóes do Rider técnico envrado pelo CONTRATADO. 4.12. A iluminação
do palco deverá ser complementâda pelâ CONTRATANTE conforme eventuais
instruçóes 4. í3. Estará á disposição do CONTRATADO um técnico com
conhecimento das rnstalaçóes do local do evento para auxiliar na instalaÇáo dos
equipamentos e aparelhagem do CONTRATADO sendo o CONTRAÍANTE
responsável por qualquer dano causado ao equipamento por impericia ou
imprudêncra deste técnico. 4.14. O CONTRATANTE deverá disponibilizar local
Íechado, no mesmo hotel onde ficarem hospedados o artista e demeis componentes
de sua banda, paÍa o armazênamento dos equipamentos e instrumenlos,
preferencialmente no andar térreo. ou com acesso por elevador. sendo a cheve
entregue aos cuidados do rcadie.
4.15. O CONTRATANTE deverá disponibilizar ainda canegadores em quantidade
solicitada pelo CONTRATADO para, sob as ordens do roadie do CONTRATADO.
auxiliar no transporte dos equipamentos até o palco, quando da montagem dos
equipamentos. bem como, ao íinal da apresentaçáo. para o transporte dos ieferidos
equipamentos após a sua desmontagem, bem como deverá Íomecer ainda água
maneral à equipe e à banda durante a montagem. a passagem de som e
desmontagem dos equipamentos. 4.16. Ceso não seja posslvel ao roadie retornâr
ao hotel antes do show, ou ser necessário permanecer no palco. deverá o
CONTRATANTE. nos termos da CLAUSULA TERCEIRA fornecer alimentação ao
toadie. 4 17. são de inteira responsabilidadê do CoNTRATANTE todas as lióenças
e alvarás necessáÍios para a rcalizaçáo do evento. junto aos órgãos públicos e
entidades de classe. tais como. Juizado de Menores. ECAD. e todai as demais que
possam interferir na realização do mesmo devendo. por força de lêr. apresentar o
recabo de recolhimento correspondente ao ECAD no ptazo máximo e impronogável
de 05 (cinco) dias após a data da apresentação no evento. 4.1g. Segurança púiblica
durante a apresentação de acordo com as exigéncias legais (corpõ de Bombeiros
e Força Pública). o CONTRATANTE deverá ainda provúenciar todas as medidas
necessanas para a seguranÇa e integridade física do CONTRATADO e sua equipejuntamente com seus equlpame ntos. durante todo o periodo em que estepermânecer à disposiçáo do CONTRATANTE para a realizaçáo do EVENTO,fornecendo 4 (quatro) seguranças. desarmados e em trales civis. devidamentehabilitados para a ÍunÇáo. destinados à proteÇão de equrpamentos e garantiapessoal dos artistas du rante a sua enlreda e saida 4. 19. O CONTRATANTE deveráprovidenciar um cama rim exclusivo pera o artista e sua BANDA. com banheiro ecadeiras. e abastecid os com: água mineral (gelada ). reírigerantes, sucos, frutasdiversas. biscoitos, sanduiches. salgados. copos e gelo. 4.20. No palco, durante a
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integrante da equipe, para a emrssáo das passagens aéreas. e informará o
CONTRATANTE caso ocorra à modificaçáo destas informaçóes (nome ou local)
para que a alteração seja providenciada pelo CONTRATANTE. 3.1.4. Para os
eventos realizados no Estado de SP, cujo deslocamento terrestre demandar mais
de duas horas de viagem. o CONTRATANTE deverá reservar hospedagem para o
artista os membros da equipe, em Hotel de categoraa máxima existente no local,
com quartos dolados de ar condtcionado. e um quarto diÍerenciado para o cantor
CLAYTON VIANA, para a hipótese de este entender necessário, em razão de fadiga
ou oulros fatores de sua conveniência. 3.1 .5. As refeições do artista bem como dos
membros da equipe, deveráo ser realizadas em um bom restaurante local. tanto
para o almoço quanto para o jantar após cada show. O café da manhá e lanche da
tarde poderá ser feitos no restaurante do próprio Hotel. 3. 1,6. A água consumida no
hotel pela equipe é da responsabilidade do CONTRATANTE. 3.1 .7. Para os eventos
realizados dentro do Estado, o CONTRATADO rndicará os meios de transporte que
serão ônus do CONTRATANTE. 3.1.8. Caso o CONTRATANTE sela representante
de uma pessoa jurídica. o stgnatário do presente contrato por parte do
CONTRATANTE se obriga a apresentar ao CONTRATADO uma procuração. com
firma reconhecida, concedendo ao signatário poderes específicos para a celebraçáo
do presente contrato, mesmo que o srgnalário tnlegre o contrato social do
CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA - OA PRODUçÀO DO EVENTO

4. 1. A eventual participação de qualquer outÍa banda ou artista para realizar a
aberturâ de cada show. salvo se a apresentação destes se Íizer exclusivamente com
a utilização de playback. deverá ser prêviemente comunicado ao CONTRATADO.
inclusive no tocante ao tempo de apÍesentaçáo para avaliaÇáo e aprovação.
considerando as condiçóes técnrcas, garantido ao CONTRATADO o direito a veto
ou exigências de aiuste.4.2. Obriga-se o CONTRATANTE à produçáo do evento
com as seguintes condições mintmas. sem qualquer ônus para o CONTRATADO:
4.3. Preparaçâo e veiculaçáo de todo o material publicitário para a divulgação do
evento. Excluem-se da divulgaçáo. enlrevistas com horário pre-agendado de ácordo
com a contÍatada, programes, gravaçóes. etc.. de natureza publicitária.4.4. Caso o

9gltIlAIAryTE deseje um anúncio no site oficiat. estes só serão cedidos peta
CONTRATADA após a integralizaçáo do pagamento do show. conforme
estabelecido na cúusulA QUtNTA. 4.5. Fica elpResseueNTE pROtBtOA A
GRAVAÇÃO sonora ou audiovisual da apresentâção do artlsta, total ou
parcielmente. em qualquer tipo de midia existente (MD. CD, FITA, VIDEO, DVD) ou
qualquer outro tipo de mídia que venha no futuÍo a existir. Havendo a insistência
poderá ser INTERRoMPIDA ou alé mesmo cANcELADA a apresentaÇão do artista.
sem qualqueÍ ônus ao CONTRATADO. 4.6. pare a rcalizaçeo de cada evento, a
CONTRATANTE deverá provrdenciar a Montagem de um palco de acordo com o
Rider técnico que será rnformado pelo CONTRATADO, 4.7. O palco deverá ser
montado na data de realização do evento. até as og horas antes do evento. e a
CONTRATANTE disponibilizará uma pessoa com conhecimentos das instalaçôes
elétrrcas do local para a equipe do CONTRA IADO. 4.g. A montagem do palco
deverá suportar quâisquer cargas, tais como Planta de Luz e P. A. (sonorizaçáo),
devendo a CONTRATANTE obter os documentos de segurança para apresentação
medrante o requerimento do CONÍRATADO, 4.9 CONTRATANTE deverá
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BDS: quadro Meu Tâlento apresenta a
Banda do cantor Clayton Viana

Assista a reportagem e conÍira o talento dos garotos

rmpnnlrr

'Meu Talento' pretende revelar artistas que trabalham na área cristâ (Foto:
Priscila Miranda - TV Tapajós)

Para estÍear em grande estilo o quadro começa lalando de uma turma pra lá especial, é a
Banda do cantor Clayton Viana. Assista a reportagem e conhra o talento dos garotos.

!

Hoie (17) teve estreia de quadro, no,lgrn-pj3;§gp1ggfo. A proposta e de um espaço

que revele talentos ainda anônimos da arte sântaÍena.

Os repórteres do quadro- Ugg- Ialen11ql vão atrás de artistas quem têm seus trabalhos

voltados para a iirea cristã, no oeste paÍaense. O telespectador da TV Tapajós pode

esperar grandes novidades.
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