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Sinopse
Musical infantil, baseado no livro “João-Congo – o 
Príncipe da Floresta, de Valdelice Neves. 

João-Congo é um pássaro de inteligência aguçada, possuidor de um 

canto maravilhoso, e também um defensor da floresta, que prega a 

solidariedade entre os membros da família e com os outros animais. 

Sua aliança com os marimbondos flecheiros reflete o espírito de 

amizade e ajuda mútua. Ele reúne ao seu redor um grupo de amigos 

da floresta, como a onça pintada, a ararinha azul, a araponga, entre 

outros, e juntos eles lutarão contra a maldade dos predadores da 

natureza. Sua companheira de todas as horas é Maria-Congo e 

juntos cantam maravilhosamente, tornando a floresta um lugar 

mais agradável de se viver.



Personagens Principais
João-Congo é um pássaro esguio, com a plumagem colorida e aveludada, seu canto belíssimo 
é de uma elegância ímpar. Com tantos predicados, é um predestinado. Qual uma divindade 
grega, com a incumbência de ir aos céus, buscar o elemento da vida e da morte, do progresso e 
da destruição, da alegria e da tristeza, do amor e do ódio.
 
Maria-Congo, tão linda, inteligente e habilidosa quanto João-Congo, embora um pouco menor 
e mais delicada. Todos os integrantes da família de João-Congo cantam maravilhosamente, 
tornando a floresta um lugar mais agradável de se viver. Do menor e mais dócil animal ao mais 
feroz predador, todos ficam embevecidos com a musicalidade de seu canto.
 
Jaeber, o nativo, é generoso por natureza. Filho de pai também nativo da Amazônia e de mãe 
índia, belíssima, chamada Ipona, que lhe ensinou a importância que representa cada criatura, 
ou seja, a importância da vida no conjunto da natureza. Jaeber não deixa e nunca deixou sem 
cuidados nenhum animal da floresta que tenha se ferido, pequeno ou grande, dócil ou feroz.
 
Zulu é uma arara-azul, macho, encontrada por Jaeber com uma das pernas quebradas e curada 
por ele, assim como Bichana, a onça-pintada e Branquinho, o araponga, possuidor de um canto 
que a gente ouve de longe, todos amigos inseparáveis de Jaeber.
 

Mapinguari o grandioso Pai da Mata
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Benefícios
João-Congo – O Musical levará cultura e entretenimento 
de qualidade às crianças e famílias, com abordagem de 
temas essências como:

• Preservação da natureza e equilíbrio do meio 
ambiente e da diversidade das espécies

• Amizade
• Solidariedade
• Trabalho em equipe
• Perseverança
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Ficha Técnica
Idealização: Sandra Mimoto e Rafael Altro 
Direção Artística e Adaptação do Texto: Paulo Ribeiro
Direção Musical e Trilha Original: Rafael Altro
Elenco: 8 atores/cantores
Músicos: 4 músicos
Cenário e Figurinos: Leo Diniz
Iluminação: Cizo de Souza
Produção Executiva: Lucas Olles
Produtores associados: Ampliart Difusão Cultural
Realização: Rafa Music Produções e Eventos
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Elenco
Amanda Acosta
https://www.youtube.com/watch?v=7v6wlxOMbYk

https://www.youtube.com/watch?v=H_K0dxd4kyw

https://www.youtube.com/watch?v=AaUir0jeGcM

Protagonistas:

Luiz Araújo
https://www.youtube.com/watch?v=7L98K4g0wY4

https://www.youtube.com/watch?v=pZIsVpc3aN8

https://www.youtube.com/watch?v=jmOmxSIuUyE

+ 6 atores a definir (seleção através de audição)
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Plano de Comunicação
• Anúncios no jornal Folha de São Paulo e guias 

culturais
• Locução antes do início do espetáculo
• Release produzido e veiculado por assessoria de 

imprensa especializada
• Flyers impressos e eletrônicos
• Banners
• Cartazes
• Backdrop
• E-mail marketing para 275.000 contatos
• Redes sociais: Facebook, Twiter, Youtube, 
• Merchandising



João-Congo
o musical

Contrapartidas Apresenta Patrocínio Apoio

CONTRAPARTIDAS (1 cota) (2 cotas) (4 cotas)
Espaço para publicidade, antes e após as sessões x x x
Vídeo institucional antes das sessões x x x
Citação no áudio antes de cada apresentação x x x
Anúncio no programa do espetáculo 1 página 1/2 página
Assinatura no programa do espetáculo x
Banner da empresa no hall do teatro x x x
Inserção da logomarca em todos os materiais gráficos x x x
Inserção da logomarca em todos os materias de publicidade x
Inserção da logomarca em destaque em todos os materiais gráficos x x
Sessão fechada para empresa 2 1 meia
Ingressos na pré-estréia 100 50 25
Ingressos na estréia 100 50 25
Ingressos durante a temporada 50 30 20
Descontos para funcionários e clientes 35% 30% 25%
Citação no material de assessoria de imprensa x x x

Sessão de fotos e entrevisitas em frente ao backdrop com logo da empresa x x

Utilização de imagens, vídeos, entrevistas e materiais do espetáculo pela 
empresa x x x

Valores em R$ 175 mil 90 mil 45 mil

João-Congo
apresenta

Onça
Pintada

Arara
Azul
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Contrapartidas Sociais
Serão oferecidas 2 sessões gratuitas para alunos de 
escolas públicas;
A cenografia privilegiará o uso de matérias-primas 
naturais, ecológicas e sustentáveis, com total 
reaproveitamento dos resíduos gerados, que serão 
doados a uma ONG ao final da temporada;
Serão disponibilizados programas em braile em todas 
as sessões;
Serão oferecidas amostras de papel-semente junto 
com o programa.
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APROVADO PROAC-ICMS -  R$ 534.435,00

Código do Projeto 20399

Sandra Mimoto Torres
+5511 99322-4919
+5511   3726-8052
sandramimoto@ampliart.art.br

www.ampliart.art.br


