


O Cine Estrela é um projeto de cinema, com sessões gratuitas ao ar livre em diferentes pontos 
da cidade do Rio de Janeiro. 
Serão 3 edições em 2023 e pelo menos uma sessão exclusiva com Audiodescrição para 
deficientes visuais.
Itinerante, está em sua oitava edição e já passou por praias, parques, ruas, shopping e jardins.



Um dia inteiro de ações sociais, abordando os benefícios da vida saudável com informações 
preventivas sobre doenças como: câncer da pele, próstata, mama, diabetes, entre outras. 
Haverá também aferição de glicose e pressão, campanha de doação de sangue, exposições 
contemplando saúde, ciência, pesquisa, medicamentos e biotecnologia. 



Além de ações sociais, campanha de adoção de animais de rua, shows de abertura, 
pipoca e suco. Tudo gratuito, é só chegar e fazer parte do cenário.
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Uma área especial, com distância confortável, será destinada a idosos e pessoas com dificuldade de 
locomoção. Para deficientes visuais, teremos pelo menos uma exibição exclusiva usando a 
Audiodescrição, que é a técnica de contar ao portador desta deficiência o que está sendo exibido, 
descrevendo com o máximo de detalhes possíveis, tudo o que acontece nas cenas de uma obra 
audiovisual. 
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Mídia Eletrônica - Rádio Sulamérica Paradiso FM

- 80 spots de 30”

Mídia Exterior

- Outdoors em pontos estratégicos.

- Totens em torno da área do evento

- Banners nas laterais e testeira da tela e palco

Mídia Impressa

- ½ pagina jornal local

- Encarte com a programação

- Flyers e cartazes

- Banners estandartes em diversos pontos da orla.

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



Mensal



Lei Municipal de Incentivo a Cultura 
       WEC1542/01/2021 

A Comissão Carioca de Promoção Cultural - CCPC declara que a Produtora Cultural  
INFINIT PRODUCOES E EVENTOS LTDA 

está apta a captar recursos para o projeto  
CINE ESTRELA 

(Inscrição WEC1542/01/2021 – Valor R$ 396.939,00) 
 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2021. 
 



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

http://www.infinitproducoes.com
http://www.cineestrela.com

