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Nome do Evento:  FESTIVAL 200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA 
 
Local de realização:  Parque da Independência 

Avenida Nazareth, s/n – Ipiranga – São Paulo - SP 
 

Descrição do Evento 
 
O FESTIVAL 200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA será um evento para comemorar os 200 anos da Independência do 
Brasil. Um festival com uma grande mistura de artes plásticas, música, teatro, literatura e muito mais. Um grande 
movimento de cultura! Que celebrará também a reinauguração do Museu do Ipiranga. 
 
Datas do Evento: 
 
 MONTAGEM  – de 01 a 31/08 – Palco Principal + backstage conforme planta 
   - de 15 a 31/08 – Palco Secundário e demais estruturas  
    

ENSAIOS e TESTES  - entre 31/08 e 04/09 - Teste de Som/Luz/Led e instalação de comunicação 
visual em todas as estruturas 

    - 05 e 06/09 – Ensaios no Palco Principal 
 
 EVENTO   - 02/09 das 18h as 22h 
    - 03/09 das 12h as 22h 
    - 04/09 das 12 as 20h 
    - 07/09 das 12h as 21h 
    - 09/09 das 18h as 22h 
    - 10/09 das 12h as 22h 
    - 11/09 das 12 as 20h 
 
 
 DESMONTAGEM  -  08/09 - Início da desmontagem do Palco Principal  
    12/09 – Início da desmontagem das demais estruturas 
    30/09 – Término da desmontagem de toda a estrutura 
 

Utiliza Área Pública?    Sim 
 
Área Ocupada em área pública (m2) 8.500m2 
 
Necessário fechamento de rua ou alteração temporária de tráfego? Sim – Rua Sorocabanos (no trecho frente ao 
Parque) 
 
Haverá Empresa de Segurança?  Sim 
 
Haverá Publicidade?    Sim 
  
Haverá Fogos de Artifício?   Não 
 
Aberto ao Público?    Sim 
 
Haverá Estrutura?   Sim 
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Estimativa de público   35.000 pessoas rotativas no dia 07.09 / entre 15.000 e 20.000 pessoas 
rotativas nos dias 2, 3, 4, 9, 10 e 11 de Setembro 

 
Haverá Cobrança de ingressos?  Não 
 
Manipulação de alimentos?  Sim 
 
É uma filmagem?    Não (mas terá registro do evento) 
 
Reserva de Vagas?   Sim 
 
Evento ocorre em orla, jardim ou área de preservação Ambiental?  Sim 
 
Terá participação de menores no evento? Sim – será um evento gratuito sem restrição de idade 
 
Tipos de Estrutura 
 > Estrutura Tubular para montagem de palcos, torres de delay 
 > Cenografia 
 > containers habitacionais  
 > Banheiros químicos 
 > Tendas 
 > Estrutura de som e Iluminação 
 > Geradores 
 > Painéis de LED 
 
Observação1: A Amigos da Arte irá providenciar, em parceria com os demais entes federativos que compõem a 
governança do local, todas as autorizações e medidas necessárias referentes ao meio ambiente, segurança, 
limpeza, entre outras providências necessárias para realização de eventos na cidade de São Paulo. 
 
Observação2: Caso as devidas autorizações não sejam obtidas a tempo, a Amigos da Arte poderá relizar o evento 
em outro local, facultando-se ao patrocinador promover alterações em sua proposta, ou cancelar o patrocínio 
ofertado. 
 
Observação3: A Amigos da Arte poderá promover alterações na estrutura do evento, ofertando ao proponente a 
possibilidade de readequação de sua proposta. 
 
 






