


 Mateus & Cristiano começaram cedo, na cidade de 

Taquarituba, no interior de  São Paulo, além de cantar, 

tocavam piano e violão quando crianças, ao gravarem o 

primeiro CD e  tiveram a canção “Se é para falar de 

amor” como trilha sonora na novela “A Favorita”, da 

Rede Globo. 

 Em muitos quilômetros de estrada, outros sucessos de 

Mateus & Cristiano foram disparados entre as músicas 

TOP 10 das rádios do segmento e, a cada novo repertório, 

a dupla se consagrava e entrava para o hall de grandes 

nomes da música sertaneja. 

  Conquistando cada vez mais espaço no mercado 

sertanejo, Mateus & Cristiano continuam esbanjando 

talento e carisma por onde passam. 
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NA VARANDA 

“Na Varanda” marca uma nova jornada 
de possibilidades na carreira da dupla 
Mateus & Cristiano, que fará um 
mergulho na música sertaneja de raiz 
com o objetivo principal de resgate 
cultural e exaltação aos grandes 
clássicos do estilo, outros gêneros 
musicais que têm inspirado a dupla em 
sua trajetória na música também serão 
revisitados, além do mais novo trabalho 
de inéditas. “Esse projeto é muito especial e também um desafio, pois 

respeitamos muito os clássicos sertanejos que são nossa 
referência desde o inicio de nossa carreira artística” – 
Mateus e Cristiano  



O PROJETO 
Gravação de DVD em um show “ao vivo” para 
convidados e fãs da dupla em São Paulo. 
 
Além do show ao vivo em São Paulo, Mateus & 
Cristiano ainda realizarão 05 (CINCO) shows 
extras nas cidades de Avaré, Piraju, Taquarituba, 
Fartura e Taguaí, totalmente gratuitos a 
população e com previsão de público de 5mil 
pessoas por cidade. 
 
Os espetáculos reapresentam sucessos com 
arranjos que preservam a essência das canções 
além de composições inédita da dupla, 
compartilhando e estimulando o público a cantar 
e dançar com o êxito e o prestigio adquirido por 
quem faz a cultura da música brasileira se 
renovar e acontecer. 



Assinatura em todo material de Divulgação do evento: 

  Cartazes e flyers distribuídos em cada cidade ; 

 Assinatura no site do evento; 

Assinatura nos Banners laterais do palco; 

 Assinatura no transporte oficial da dupla ; 

Assinatura no palco e placas nos shows; 

 Mídia espontânea aliada ao evento; 

Redes sociais 

Assinatura no DVD. 

BENEFÍCIOS AO PATROCINADOR 



APROVAÇÃO 

PUBLICADO NO DIÁRIO 

OFICIAL UNIÃO – 03/01/2018 

VALOR DO PROJETO APROVADO 

 

PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS  

 

ATRAVÉS DA LEI 8.313/91 LEI 

ROUANET - DEDUÇÃO DO IR: 

 

 

R$ 1.740.803,77 
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