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O show musical que chegou a
ser chamado pela imprensa de
“Woodstock brasileiro” já tem
nome, local e dia para aconte-
cer. Batizado de SWU Music
and Arts Festival, ele ocorre nos
dias 9, 10 e 11 de outubro, em
Itu, a cerca de 70 quilômetros
de São Paulo. O evento será
promovido pelo grupo Total-
com, do publicitário Eduardo
Fischer, e faz parte de uma
campanha patrocinada pela
Nestlé, Oi e Heineken chamada
SWU, sigla em inglês para “co-
meça com você”, focada em
sustentabilidade. Além do fes-
tival, a ação prevê anúncios em
rádio, TV, mídia impressa e in-
ternet sobre conscientização
ambiental e com colaboração
voluntária de artistas como o
apresentador Serginho Grois-
man, o ator Reynaldo Giane-
chini e até a banda americana
Pearl Jam, que compôs uma
música para os comerciais.

Com a proposta de unir arte
ao conceito de sustentabilida-
de, o SWU vai ser realizado na
Fazenda Maeda, em Itu, em três
palcos e uma tenda eletrônica
no espaço de 200 mil metros
quadrados. O prefeito da cida-
de, Herculano Passos, afirma
que não haverá investimento
de capital por parte da prefei-
tura, apenas apoio em questões
como logística e atendimento
médico durante o festival.

As bandas confirmadas até o
momento para os três dias de
shows, cuja expectativa é de
200 mil pessoas das quais 8 mil
estarão acampadas no local, são
Pixies, Dave Matthews Band,
Linkin Park e Incubus. No total,

segundo a The Groove Concept,
empresa responsável pelas atra-
ções e sócia da Totalcom na em-
preitada, serão 60 atrações. A
companhia, no entanto, não in-
forma qual será o valor do in-
gresso mas, no último festival
organizado por ela, o Maquiná-
ria Festival, que aconteceu em
novembro do ano passado e teve
presença de bandas como Faith
no More e Jane’s Addiction, o
ingresso custava R$ 200 para a
pista. Mantendo essa quantia
como base para o SWU, embora
seja um evento de proporções
maiores, levando em conta que
cerca de metade do público pa-
garia meia, a receita do evento
pode chegar a R$ 20 milhões.

Lucratividade
Segundo Eduardo Fischer, a
Totalcom não pretende lucrar
com as cotas de patrocínio
que está vendendo. Além de
Oi, Nestlé e Heineken, que fe-
charam contrato, há negocia-
ções com mais três empresas.
Haverá nove patrocinadores
no total, a serem definidos
nos próximos 30 dias. A em-
presa não divulga os valores
de investimentos. Fischer diz
que a Totalcom só vai lucrar
com a venda dos ingressos,
que ficará a cargo da Ingresso
Rápido. O valor investido na
campanha e no festival, se-
gundo Fischer, só será divul-
gado em setembro. ■

TELECOMUNICAÇÕES

América Móvil paga US$ 2 bilhões
a acionistas da Telmex Internacional
A América Móvil anunciou ontem que pagou US$ 2,12 bilhões a
acionistas da Telmex Internacional que entregaram suas ações como
parte do plano do magnata mexicano Carlos Slim de consolidar suas
empresas de telecomunicações. A América Móvil, controlada por Slim,
informou que emitiu 1,35 bilhão de papéis a acionistas que optaram por
receber títulos em troca de suas participações na Telmex Internacional.

TV DIGITAL

Governo confirma escolha do
padrão nipo-brasileiro pelas Filipinas
O Ministério das Comunicações confirmou ontem que o padrão
nipo-brasileiro de TV Digital também foi adotado pelas Filipinas.
“É o primeiro caso asiático, depois do Japão, a decidir oficialmente pelo
serviço”, afirma a nota do Ministério. “Com essa decisão, já são dez países a
compor o conjunto de nações que reconheceram a qualidade da tecnologia
nipo-brasileira e resolveram adotá-la oficialmente”, acrescenta a nota.

“Não vamos lucrar
com o dinheiro
dos patrocinadores,
que serão nove no
total, apenas com
a venda de ingressos
para o festival

Eduardo Fischer

Nestlé, Oi
e Heineken
investem
em festival
Empresas vão patrocinar evento,
promovido pela Totalcom, que reunirá 60
atrações durante três dias em Itu (SP)

● As bandas Pixies, Dave
Matthews Band, Linkin Park
e Incubus estão confirmadas
no SWU Music and Arts Festival.

● No total, segundo os
organizadores do evento, serão
60 atrações, 20 por dia, entre
artistas nacionais e estrangeiros.

● Serão três palcos e uma
tenda de música eletrônica
em um espaço de 200 mil
metros quadrados na Fazenda
Maeda, em Itu, a cerca de 70
quilômetros da capital paulista.

ATRAÇÕES CONFIRMADAS

Evandro Monteiro

O publicitário Eduardo Fischer,
presidente do Grupo Totalcom,
espera 200 mil pessoas no SWU
Music and Arts Festival, em outubro

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 32.
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