


No Escurinho do cinema, em vez de poltrona cadeira portatil, esteiras e bancos. Sob a 
cabeça estrelas no céu, acompanhado de pipoca, suco e emoção.   
Cine Estrela  leva a magia do cinema para ruas, praças, praias das cidades do pais. 
Antes de cada evento, show de abertura, work shops, grafite e artistas da região terão 
espaço para mostrar sua arte. Tudo gratuito, só chegar e fazer parte do cenário. 
O Projeto que percorreu praias e praças do Rio de Janeiro, pega estrada para levar suas 
sessões por todo o país.



Serão três sessões em diferentes, todas gratuitas de acordo com o número de lugares 
disponiveis.  
Teremos uma carga de convites reservada para  escolas publicas e ONGs parceiras da 
prefeitura. 
!
Os artistas da região se apresentarão antes e depois das sessões, além de participarem 
durante a semana dos work shops e exposições integradas. 



Os locais escolhido serão obrigatoriamente de fácil acesso , principalmente para pessoas 
com necessidades de locomoção. 
Uma área especial,  com distância confortável, será destinada para deficientes e idosos com 
dificuldade de locomoção, mesmo quando a cidade estiver com o nível de água acima. 
!
Para deficientes visuais, teremos pelo menos uma exibição exclusiva , usando a Auto 
Descrição, que é a técnica de contar para o cego o que esta sendo visto.  
Na programação de cinema, grandes sucessos de bilheteria, escolhidos em voto direto pelo 
publico durante a semana que antecede cada evento no portal do Cine Estrela. 





Detalhe	do	Palco/Tela



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



Mídia Eletrônica - Rádio 
- 100 spots de 30”   
!
Mídia Exterior 
 - 20 Outdors em pontos estratégicos da estrada. 
!
 - 10 Totens em torno da área do evento 
 - Banners nas laterais e testeira  da tela e palco 
!
Mídia Impressa 
- ½  jornal local 
- Flyers e cartazes 
- Banners estandartes em diversos pontos da cidade 
!

Visibilidade no site e em toda área do festival, inclusive telão, totem e nas peças 
promocionais e camisetas da equipe.



Av.	Das	Americas,	3665,	Lj	241,	Barra	da	Tijuca	
Rio	de	Janeiro	–	Brasil	
55	21	3153-5712	–	98894-8081	
jb@infinitproducoes.com	
www.infinitproducoes.comwww.cineestrela.com


