
HÁ MAIS DE 20 ANOS 
MUDAMOS VIDAS
COM  PROJETOS SOCIOCULTURAIS



SOMOS APAIXONADOS POR
PRODUÇÃO CULTURAL

Tivemos a oportunidade de produzir shows com grandes 

nomes da música popular brasileira, entre eles, Inezita 

Barroso, Jair Oliveira, Silvio Brito, Caju e Castanha, Nelson 

Ayres, Edgard Scandurra, Kleiton & Kledir, Kiko 

Zambianchi, Demônios da Garoa, Originais do Samba, 

Eduardo Dussek, Trio Macaíba, Sérgio Bri�o (Titãs) e 

Pedro Luís e a Parede.

Há mais de 20 anos promovemos e valorizamos 

manifestações ar�s�cas e projetos socioculturais, 

pautados através das Leis de Incen�vo à Cultura,  

transformando vidas e sonhos de milhares de pessoas.

Trazemos em nossa essência, além da qualidade, 

seriedade e responsabilidade, a flexibilidade de trabalhar 

com diversos segmentos, sempre prezando pela 

excelência no atendimento, que direcionam para 

realizações de grandes eventos. 

Uma ponte entre a cultura e a comunidade.

SERVIÇOS

CLIENTES E PARCEIROS



CULTURA 
para mais de

1000 
pessoas por

EVENTO

Proporcionando um encontro e interação entre os 
ar�stas e o público, além de lazer para a população, 
o Projeto Domingo no Parque foi promovido pela 
Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da 
Cultura (Secult) inicialmente em parceria com as 
Secretarias da Cidadania (Secid), e de Relações de 
Trabalho (Sert), com produção da Madia Produções 
durante quatro anos.

Além da programação musical, o projeto também 
levava área de lazer com jogos e a�vidades 
espor�vas, redes para descanso, exposições 
fotográficas, feiras de artesanato, oficina de Pintura 
Solidária e Biblioteca móvel.

OPORTUNIDADE DE
TRABALHO

para mais de

2500
artistas

Mais de

4 ANOS
de apresentações
GRATUITAS

ENCONTRO ENTRE A 
POPULAÇÃO E O ARTISTA.



6 shows
em 4 Estados

diferentes

Pudemos levar shows como Seu Rosa Seu Barbosa, 
Concerto de Rock Sinfônico, Hermeto Pascoal e Grupo 
e Trio Macaíba, para diversos Estados como São Paulo, 
Sergipe, Minas Gerais e Espírito Santo.

Realizamos, através da Lei Federal de Incen�vo à 
Cultura e com patrocínio da empresa Fer�lizantes 
Heringer, incen�vo da SP Vias e apoio das prefeituras 
locais, o Sonoridarte, que apresentou e divulgou a 
música instrumental brasileira de forma a dar acesso à 
população a este segmento da cultura.

Assim, a população, pode ter acesso à cultura de 
música instrumental, sem cobrança de ingressos.  

100% 
EXECUTADO

pela produtora

CULTURA PARA
+ DE 25MIL
gratuitamente

PESSOAS

1 PROJETO
6 SHOWS 

INTERESTADUAIS



VIVÊNCIA
gratuita de

danças 
populares

100% 
EXECUTADO

pela produtora

ACESSO À
CULTURA

a família
PARA TODA

Aprovado pelo Ministério da Cultura, através da Lei 
Federal de Incen�vo à Cultura, com apoio do Sesc 
Sorocaba e patrocínio da Unimed Sorocaba, 
desenvolvemos e coordenamos duas grandes 
edições de um projeto que valorizou as danças 
circulares e levou aos par�cipantes uma vivência 
dentro da história de cada ritmo e seu contexto 
cultural.

Coco, Samba, Ciranda e Maracatu foram alguns dos 
ritmos que reuniram mais de 800 pessoas, 
resgatando a cultura tradicional brasileira.

RESGATE DA CULTURA
TRADICIONAL BRASILEIRA



Mais de
4000 

alunos entre
crianças, jovens

e adultos

Aproximando empresa e comunidade

A Casa de Convivência, que visou a inclusão social, 
assim como recebeu crianças e adultos em situação de 
vulnerabilidade, dispôs de a�vidades como ensino de 
informá�ca, música, desenho, dança, artesanato, 
iniciação profissional, educação para jovens e adultos, 
entre outros. 

Também ofereceu serviços de saúde em parceria com 
o governo local, recebendo campanhas de vacinação e 
ações pontuais para testes rápidos de HIV, sífilis, 
hepa�tes, glicemia e aferição da pressão arterial. 

 Tivemos como patrocinador, a Fer�lizantes Heringer e 
como parceiros, Prefeitura de Paranaguá, SENAI, 
SENAC, SESI, SEBRAE, CIEE, SESC, entre outros.

Mais de

6 ANOS
aproximando empresa

e moradores

20 CURSOS E
80 OFICINAS

 e workshops
GRATUITOS

EMPRESAS QUE LEVAM ÀS PESSOAS
CULTURA E OPORTUNIDADES



Revelando um pon�nho do mapa brasileiro onde as 
pessoas ainda conseguem saborear o passar das 
horas, o documentário, é um resgate poé�co de 
valores primordiais para a convivência humana, como 
a amizade e o espírito cole�vo, a par�r da realidade 
dos moradores de um canto de Paranaguá/PR – o 
vilarejo de Alexandra. A obra teve a direção de 
Werinton Kermes e Míriam Cris Carlos e os cuidados 
de toda a equipe em traduzir o carinho que 
d e s e nvo l ve ra m  p o r  A l exa n d ra ,  at ravé s  d e 
depoimentos comoventes de alguns habitantes, além 
de outros aspectos singulares desta região litorânea 
do Paraná.

TODA UMA COMUNIDADE
ENVOLVIDA NA PRODUÇÃO

DE UM DOCUMENTÁRIO

Participação da
comunidade

crianças, jovens
e adultos

1000 DVDs
com documentário
DISTRIBUÍDO

PRESERVAÇÃO DO

PATRIMÔNIO
histórico do

BAIRRO ALEXANDRA



35 
jovens
com novas

oportunidades

O resultado das oficinas de percussão do Batuque na 
Vida foi um show apresentado durante a tradicional 
Feira de Artesanato no Centro de Convivência Cultural 
de Campinas.

Produzido por meio da Lei Federal de Incen�vo à 
Cultura, com patrocínio da UPL do Brasil e apoio da 
Associação Vida, Batuque na Vida buscou estruturar 
nos jovens do Parque Via Norte, periferia de 
Campinas-SP seu protagonismo social através de aulas 
de percussão.

Além dos jovens, o show teve a par�cipação especial 
de Celso Alvim, Maestro e Coordenador das Oficinas 
do Monobloco pelo Brasil a fora.

8 meses e
15 oficinas

gratuitas

1000 DVDs
com documentário

DISTRIBUÍDO
em escolas e

BIBLIOTECAS

MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA  E
CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL 

NO MESMO PROJETO



MadiaProducoes

+ 55 15 3217-1611   |  15 99721-2485 
carlosmadia@carlosmadia.com.br
Rua Bernardo Guimarães, 105
Jd. Vergueiro - Sorocaba-SP                         


