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o Estado de São Paulo, acontecem
eventos, já tradicionais no calendário anual, que arrastam multidões. No cardápio de opções, tem música, rodeio, festa
religiosa, gastronomia, folclore... Um dos
grandes é o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, que acontecerá de 2 a 24 de julho de 2011.O Festival
de Inverno, realizado pelo governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Estado
da Cultura, é considerado o maior festival
de música clássica do País, reunindo milhares de espectadores diretos. A 42a edição deverá ter cerca de 50 apresentações
de orquestras, grupos de câmaras e recitais nos principais teatros e espaços da cidade. Entre eles, o Auditório Cláudio Santoro, Palácio Boa Vista, Igreja de Santa Terezinha, Igreja São Benedito e a Praça Capivari, onde acontecem os concertos ao ar
livre para milhares de pessoas. A programação artística ainda não havia sido divulgada até o fechamento desta edição.
O outro caráter do megaevento é o pedagógico. As inscrições para o processo
seletivo de bolsas foram recebidas até o

dia 9 de maio, para cursos que abrangem
todos os instrumentos da orquestra, além
de piano, harpa, violão, canto, composição
e técnica de gravação de música clássica.
Os participantes selecionados passam
um mês estudando com importantes nomes da música nacional e internacional
e ainda concorrem a seis premiações: o
tradicional Prêmio Eleazar de Carvalho,
que concede uma bolsa de estudos no exterior (no valor de R$ 48 mil) ao bolsista
de maior destaque; o Prêmio Ayrton Pinto, que oferecerá quatro premiações de
R$ 8 mil ao melhor bolsista por categoria de instrumentos; e a sexta premiação
vai para os bolsistas do curso de composição, que participam do Concurso Camargo Guarnieri, com prêmio no valor de
R$ 15 mil. O Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão é famoso por
formar músicos que são, posteriormente, convidados a participar de importantes escolas na Europa, Estados Unidos e
das principais orquestras do Brasil e da
América Latina.
Criado em 1970 pelos maestros Eleazar

de Carvalho, Camargo Guarnieri e Souza Lima, o evento foi inspirado no Festival de Tanglewood. A partir de 1973, Carvalho, então diretor artístico do festival,
deu início à programação pedagógica. Em
1995, o festival entrou em uma nova fase,
não só na qualidade da programação, que
trouxe nomes internacionais de peso como o tenor Roberto Alagna, Aprile Millo,
a pianista Maria João Pires, o trompetista
Daniel Havens, a cantora Kiri Te Kanawa
e o maestro Kurt Masur. Desde que assumiu a direção artística, em 2004, o maestro Roberto Minczuk, como ex-bolsista do
festival, retomou a principal característica do evento, com ênfase na programação
clássica e na área pedagógica.
A Santa Marcelina Cultura é a responsável pela gestão do festival, optando geralmente por repertório abrangente de
música, da antiga à contemporânea. Ela
também organiza as atividades dos bolsistas. Como parte das ações sociais promovidas pela Santa Marcelina Cultura, parte
dos recursos arrecadados com a venda de
ingressos é usada para levar ensino musi-

cal a comunidades menos favorecidas da
cidade. Já a Tom Jobim — Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp), também gerida pela Santa Marcelina — é a
instituição organizadora do evento, exercendo papel na construção da estrutura
pedagógica e na seleção dos músicos que
vêm ao festival para se apresentar ou para
compor o grupo de professores.
Pop rock

Antes do Festival de Campos do Jordão, acontece o Festival João Rock, em
Ribeirão Preto. A décima edição será no
dia 4 de junho a partir das 16h, e a organizadora espera receber 30 mil pessoas
nas 14 horas de música. Para comemorar
a primeira década, haverá duas atrações
internacionais: Colin Hay, vocalista da
banda Men at Work, e os neozelandeses
do Katchafire, além de outras nove atrações nacionais já confirmadas, nos estilos pop, rock, reggae e música eletrônica.
Entre eles, passarão pelo Palco Principal
CPM 22, Jota Quest, Skank, Charlie Brown
Jr. e Natiruts. Já no Palco Universitá-

Além dos palcos, desde 2008 o evento
inaugurou um espaço para a música eletrônica, que em 2011 terá como entre as
atrações os DJs Ace Ventura, Du Serena,
projeto Vibe Tribe do produtor russo Stas
Marnyanski e o projeto Kings of Swingers
com os DJs Renato Ratier e Mau Mau.
Completa o festival, a Arena de Esportes
Radicais, que reúne skate, simulador de
asa delta, bike, motocross, surf mecânico,
entre outros. Criado em 2002, o festival recebeu esse nome para homenagear todos
os ilustres "Joãos" da música, como John
Lennon (The Beatles), João Barone (Paralamas do Sucesso), John Bonham (Led
Zeppelin), John Densmore (The Doors) e
tantos outros anônimos que fazem música pelo mundo todo.
O investimento para realizar o evento
é de aproximadamente R$ 3 milhões e já
tem confirmados como patrocinadores
as marcas Skol, Pepsi, CNA, MTV. Um
programa especial da MTV, patrocinado
pelo CNA Idiomas, foi o responsável por
escolher a banda de abertura do evento.

rio os shows serão Lenine, Zé Ramalho,
Pablo Domingos e Lobão.
"O João Rock se mantêm fiel a sua essência, garantindo assim a diversão e valorizando a música. Por isso, conseguimos chegar ao décimo ano como um dos

maiores festivais de pop rock do País" afirma Marcelo Rocei, organizador do evento. Luit Marques, que também integra a
equipe dos organizadores, ainda chama
a atenção para os "encontros que marcam a história da música nacional", que
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acontecem todos os anos no festival, ao
lembrar-se de quando Caetano Veloso subiu ao palco com os Mutantes, ou Mallu
Magalhães e Jorge Ben Jor, Marcelo Falcão e D2, Capital Inicial e Paralamas do
Sucesso, entre tantos outros.

Festão do Peão
Shows musicais também são algumas
das atrações de um dos maiores eventos
do interior paulista: a Festa do Peão de
Boiadeiro de Barretos, criada em 1956.
A 56a edição será realizada de 18 a 28 de
agosto no Parque do Peão, um complexo
com 3 milhões de metros quadrados que
inclui o Estádio de Rodeios, projetado por
Oscar Niemeyer, com capacidade para 35
mil pessoas sentadas e que recebe as provas de rodeio e os shows principais. No espaço, há outros cinco palcos, praça de alimentação, feira comercial, área para camping, área de ranchos (onde acontecem
festas particulares), Museu do Peão e vários monumentos que celebram a cultura
do rodeio. O evento mescla, nos 11 dias de
duração, vários estilos musicais, concurso
gastronômico, apresentações típicas e reúne os mais importantes profissionais de
rodeio do País. "Vencer Barretos é o sonho de todo competidor de rodeio em atividade, é um verdadeiro 'carimbo' para o
sucesso e até uma carreira internacional"
diz Marcos Murta, presidente desde 2010
de Os Independentes, a organizadora do
evento. Com relação à grade de shows Barretos também é um trampolim para artistas do gênero sertanejo. Grandes nomes
foram "revelados" no evento como Bruno
& Marrone, Rionegro & Solimões (dupla
que venceu em 1986 o Concurso da Violeira que acontece no evento), Luan Santana, Fernando & Sorocaba, entre outros.
Na realização da Festa do Peão de Barretos, o investimento beira a casa dos R$
20 milhões, viabilizado com a arrecadação
de bilheteria, camping, estacionamento e
patrocínio. Desde 1991, os organizadores
da festa formataram cotas de patrocínio.
Atualmente, são 12 cotas, com preços que
variam de R$ 300 mil a R$ 1,5 milhão. Para a edição 2011, já foram negociadas cotas para Brahma, JBS/Friboi, Minerva e
Savegnago Supermercados — todas renovadas —, além da volta da Oi e dos estreantes Honda e energético Dark Dog. A
expectativa é receber a visita de 850 mil
pessoas — a média de público é de 800
mil; entretanto contabilizou 1,2 milhão na
edição de 50 anos. Pesquisa realizada em
2007 apontou que a festa movimenta cerca
de R$ 200 milhões na região de Barretos.

Os Independentes pretendem não divulgar as novidades da próxima festa de
Barretos com antecedência. "São os nossos segredos, slogan de nosso evento deste ano e que serão revelados somente no
evento" garante Murta. Ele adianta que
neste ano não haverá atração internacional, em virtude do Rock in Rio, que acontecerá um mês depois. "Do country, os
que queríamos não tinham agenda" justifica. Em 2010, houve a apresentação de
Mariah Carey, que gerou mídia extremamente significativa, inclusive internacional. De acordo com Murta, foram quase
1,2 mil downloads e 172 publicações. O
presidente de Os Independentes, que é
publicitário, também informa que, em
2011, uma cantora será a embaixatriz da
festa, mas o nome é mantido em sigilo.
A escola de samba Unidos da Tijuca, como no ano passado, é atração garantida
na próxima edição.
A idealização da Festa de Barretos nasceu em 1955, quando um grupo de 20 jovens, em uma mesa de bar, criaram Os Independentes, com o objetivo de arrecadar
recursos para entidades assistenciais da
região, durante os festejos de aniversário
da cidade. Para ser integrante, o pretendente deveria ter mais de 18 anos, ser solteiro e independente financeiramente. A
fundação de Os Independentes e da Festa do Peão de Boiadeiro — inspirada no
primeiro rodeio do Brasil que a Prefeitura de Barretos havia realizado em 1947 foi formalizada em 1956, por 32 membros

ligados à agropecuária local. A expansão
do evento "foi meio ao acaso, movido pela paixão de seus fundadores. Nem eles
imaginavam que o evento chegaria aonde chegou" conta Murta.
Atualmente, a festa também conta, em
sua programação esportiva, com as finais

da Liga Nacional de Rodeio, da Associação
Nacional dos Três Tambores (ANTT) e da
Associação Nacional de Bulldog (ANB),
além da Prova de Team Penning. O evento
mantém o foco assistencialista, da sua origem. Hoje, são quatro programas, nas áreas de meio ambiente, educação, cultura e

saúde. Dos R$ 20 milhões de custos, cerca
de 20% a 30% são injetados nos programas
sociais. Um dos beneficiários é o Hospital
do Câncer de Barretos, para o qual foram
revertidos R$ 2 milhões em 2010. "É bom
frisar ainda que temos 100% de bons tratos aos animais, incluindo até a super-

visão e aval do Ecoa" destaca Murta. O Ecoa
é o Centro de Estudos do Comportamento
Animal, cujas pesquisas têm convênio com
Fundação de Amparo à Pesquisa da Unesp.
Camarote
Muitas outras cidades paulistas sediam
eventos de peões, e a Santarena se especializou em promover o estilo de vida country.
Ela atua na inteligência e na gestão de entretenimento nesse setor. Atua como agência oficial das marcas patrocinadoras para
o segmento, negociando com organizadores e produzindo os eventos; na qualifica-

ção do evento, com seus serviços e produtos e na comunicação direta com o consumidor. O modelo de negócios da Santarena
começa com uma minuciosa análise, a fim
de idealizar e oferecer para o organizador
do evento a melhor solução para aquela necessidade de negócio. A partir daí, adapta
seu mix de produtos e de serviços para os
diversos tamanhos de eventos.
Entre seus serviços está o Camarote
Brahma Country. Trata-se de uma ampla
área para o público conferir com conforto
e visão privilegiada as atrações musicais
das festas de peão e também os eventos

do Brahma Super Buli PBR. Com beauty center e customização de camisetas,
o receptivo do espaço oferece conforto e
serviço diferenciado ao público. A Santarena também faz a gestão da praça de
alimentação, reunindo fornecedores para imprimir qualidade e padronização do
espaço. Já em infraestrutura, a empresa
organiza bilheteria, arquibancada, estacionamento, entre outras. "A Santarena
qualifica os eventos, fazendo com que
os consumidores saiam deles muito felizes. Essa é a receita do sucesso," explica
Jerônimo Luiz Muzeti, conhecido como
Jerominho, sócio da Santarena. Há ainda
a Carreta Santarena, que além de transportar todo o material de merchandising
também funciona como loja de produtos de montaria; e o site Super Buli, com
conteúdo dedicado à montaria de touros.
Captação de patrocínio e de apoio completa o portfólio da Santarena.
A Brahma é um dos parceiros da empresa. A Santarena desenvolve ações e estruturas da marca durante os eventos. A
Brahma investe em eventos regionais desse segmento há cerca de 30 anos e esteve
presente em aproximadamente 300 rodeios
em 2010, em todo o Brasil. Outros parceiros são o Canal Rural, do Grupo RBS; e a
PBR Brasil (joint venture entre o Canal Rural e a Professonal Bull Riders, dos EUA e é
especializada em montaria de touros). As
quatro empresas juntas realizam o maior
campeonato de montaria em touros do
Brasil, o Brahma Super Bull PBR.

Entre os eventos religiosos do Estado de São, o destaque é a Festa de Nossa Senhora Aparecida, sempre dia 12 de
outubro (desde 1953, antes disso a celebração acontecia em outras datas) na cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba.
Em 2010, o movimento registrado no dia
da festa da Padroeira do Brasil foi de 150
mil pessoas, mas o Santuário Nacional
recebeu no ano passado cerca de 10,6
milhões de visitantes e, em março deste ano, o portal atingiu 21 milhões de visualização de páginas. A festa da santa é
coordenada pelo próprio Santuário, que
divide o trabalho entre 40 equipes diferentes (funcionários de departamentos
específicos); e sua viabilização é feita
por meio de doações dos fiéis, ou seja,
todas as ações do Santuário são realizadas graças à colaboração dos membros da Campanha dos Devotos. Não há
venda de patrocínio ou apoio cultural e
a transmissão é aberta a qualquer meio
de comunicação. A Rede Aparecida - Rádio e TV faz toda cobertura da festa na
íntegra, e fornece àqueles que desejam
entrar em cadeia.
No dia da festa, vão grupos de folguedos como os moçambiques, congadas e
outras manifestações, e muitos devotos
fazem longos trajetos a pé até o santuário,
como forma de pagamento de promessa.
A Festa de Nossa Senhora Aparecida tem
o objetivo de reviver o início da devoção
em outubro de 1717, com o aparecimento
da Imagem no Rio Paraíba do Sul.

Fonte: Meio & Mensagem Especial: Interior e litoral de SP, São Paulo, p. 18-22, 23 maio 2011.

