
RELEASE

Réveillon 2022: prazo para interessados em patrocinar evento
apresentarem projetos é prorrogado até 27/09

Empresas interessadas em serem parceiras na realização da festa de ano
novo de 2021 da cidade do Rio têm até o dia 27 de setembro para apresentarem seus
projetos. O prazo, que inicialmente ia até o dia 06, foi prorrogado após novas edições
dos Cadernos de Encargos do Réveillon serem publicadas pela Riotur no Diário Oficial
da Prefeitura do Rio no último dia 27.

Um caderno é exclusivo para a festa da virada de Copacabana e outro, para os
dez palcos espalhados pela cidade. A contrapartida será a permissão de uso da marca
dos patrocinadores na realização do réveillon. A prefeitura ressalta que a realização
deste evento está condicionada ao cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19 e
as determinações estabelecidas pelos órgãos competentes no combate à doença. 

Os Cadernos de Encargos são uma orientação para as empresas
apresentarem projetos para a festa de Réveillon. A empresa organizadora — ou as
empresas — será responsável pela criação, desenvolvimento do projeto,
planejamento, execução e prestação de contas de todos os itens necessários à
realização do evento, contidos nos cadernos. A empresa deverá providenciar toda a
organização do Réveillon, bem como a preparação da infraestrutura necessária, como
palco, sonorização, iluminação, banheiros químicos, contratação de pessoal de
produção, camarins, montagem de postos médicos, segurança interna,
monitoramento, limpeza interna e brigada de incêndio, entre outras exigências. 

As novas versões dos cadernos trazem modificações em relação ao prazo de
apresentação da Carta de Intenção de Patrocinadores, um dos documentos
necessários no processo, e que agora poderá ser apresentada até o dia 31 de
setembro. Além de terem sido publicados no Diário Oficial, os cadernos também estão
disponíveis no site da Riotur, na aba Editais e Avisos. Os interessados devem
apresentar suas propostas até as 17h do dia 27 de setembro para o e-mail
riotur.selecaopublica@gmail.com.
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