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O projeto VOZ AO VERBO tem como objetivo 
levar poesia para a vida das pessoas de forma 
simples, direta e gratuita, através do rádio e 
meios digitais, facilitando o acesso do público a 
este gênero literário, uma vez que leva os 
poemas do livro até os ouvintes e espectadores 
por meio de versos falados pelo próprio autor: 
Allan Dias Castro. 



Em uma época pós-pandemia, onde todos 
passamos por um período de tantas perdas e 
incertezas, esse pequeno diálogo poético diário 
abordará temas inspiradores, dando voz aos 
nossos sentimentos mais profundos, e tratando 
com sensibilidade de questões essenciais da 
existência humana, como amor, perdão, 
gratidão, raiva, medo e felicidade.



Serão produzidos áudios de 1 minuto para 
inserção na programação diária da Rádio 
Paradiso FM, funcionando como drops diários 
de poesia. O áudio funcionará também como 
um convite ao acesso ao canal no Youtube, 
onde também serão encontrados vídeos com 
cerca de 5 minutos abordando o tema do 
poema falado na rádio.



Além de comentários do poeta Allan Dias 
Castro a respeito da abordagem usada e 
também sobre o que o inspirou a escrever os 
versos recitados. 
Assim, nossos ouvintes e espectadores terão 
além do respiro poético no rádio, um espaço 
maior para elaborarem seus sentimentos junto 
com o poeta, através de uma abordagem mais 
ampla sobre poesia e inspiração. 



Poeta e escritor, Allan Dias Castro impacta 
milhões de pessoas todos os dias com seus 
textos e reflexões através das suas redes 
sociais, músicas e livros publicados. 
Em 2019, lançou o livro Voz ao verbo pela 
editora Sextante. A obra, que teve apresentação 
de Luis Fernando Verissimo e Braulio Bessa, e 
contou com prefácio de Martha Medeiros, 
alcançou o selo Veja dos mais vendidos, e ficou 
entre os 10 mais bem colocados do jornal O 
Globo e do site Publishnews. 



O lançamento lotou livrarias em seus eventos no 
Brasil e até em Portugal. 

O livro Voz ao verbo tem origem no projeto homônimo 
de poesia falada na internet. Os vídeos geraram 
enorme identificação com o público e ultrapassaram a 
surpreendente marca de 100 milhões de 
visualizações nas redes sociais, fazendo com que 
Allan venha cumprindo seu objetivo de facilitar o 
acesso do público à poesia. 

Seu mais recente livro se chama A Monja e o Poeta, 
parceria com a Monja Coen, lançado pela Editora 
Sextante em 2021, desde seu pré-lançamento, já é o 
livro mais vendido da categoria. 



É provedora de conteúdo de música brasileira 
para diversos meios. Além do dial no Rio de 
Janeiro (95,7 FM), a rádio está na web, aplicativo 
de celular e muitos outros projetos. Agora com 
novos programas, agregará muito mais artistas e 
conteúdo para a rádio.





Mídia

Mídia Eletrônica - Rádio

- 80 spots de 30”

- 75 spots bonificados entre 5”e 30"

Internet

Exclusividade comercial, visibilidade no site, redes sociais e em toda 
área do evento e nas peças promocionais e camisetas da equipe.

        Plano de Mídia
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