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Atuamos no mercado de produção e administração cultural.  Nosso foco é a elaboração e execução de
projetos culturais através das Leis de Incen vo Federal, Estaduais e Municipais, viabilização e produção de
turnês nacionais, séries musicais, shows, espetáculos de dança, peças teatrais, concertos, produção de CDs
e DVDs, livros e eventos coorpora vos.

Produtora  cultural  desde  2005  Cín a  Pereira  foi  responsável  pela  produção  execu va  de  diversos
espetáculos  nacionais  e  internacionais  realizados  em  território  nacional.  Especializou-se  em  Leis  de
Incen vo Fiscais onde presta serviços para diversas empresas, e atua como  tour manager para projetos
culturais e ar stas.

Desde 2015, é responsável pela direção de produção, coordenação geral de projetos e prestação de contas
de  todos  os  eventos  culturais  do  Ins tuto  Musica  Brasilis,  dirigido  pela  cravista  e  pesquisadora,  Dra.
Rosana Lanzelo e.

Entre  seus  trabalhos  mais  recentes  estão  a  direção  de  produção  e  coordenação  geral  dos  seguintes
projetos:
-  tournée Piano para Todos com a pianista Clara Sverner (patrocinado pelos Correios);
-  tournée  VII  Piano  Brasil  e  reedição  da  Coletânea  Piano  Brasileiro  com  o  pianista  Miguel  Proença
(patrocinado pelo BNDES e Caixa);
- tournée das edições VI, VII e VIII Circuito BNDES Musica Brasilis (patrocinado pelo BNDES);
-  Exposição Musica Brasilis – 5 séculos da música brasileira  (patrocinado pela Secretaria de Cultura do
Estado do Rio de Janeiro, SESI/Firjan e BNDES) realizado em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro e
na cidade Belo Horizonte;
- projeto  CD Diogo Ferreira  com direção musical de Luiz Claudio Ramos (patrocinado via mecenato por
pessoas sicas),
- projeto Videoclipe SuperVia de Diogo Ferreira (patrocinado via mecenato por pessoas sicas).

Também assina a produção execu va dos seguintes trabalhos:
- segunda e terceira edição do fes val FLOR Atlân ca na cidade de Vassouras e Sacra Família/RJ;
- Circuito SESC Música com Quinteto Villa-Lobos por diversas cidades do estado do RJ;
- espetáculo Sinestesia com Clara Sverner e Mu  Randolph com gravação ao vivo de DVD;
- espetáculo Couperin -350 anos na cidade do Rio de Janeiro;
- tournée nacional do pianista Aleyson Scopel.

Em 2019, é responsável pela coordenação do projeto e coordenação de produção dos projetos:
- Livro Palácio das Laranjeiras com ragem de 3.000 unidades patrocinado via Lei Roaunet;
- Baroque in Rio – Fes val de música barroca de quatro dias na cidade do Rio de Janeiro com músicos
nacionais e internacionais com o patrocínio da Embaixada da França no Brasil;
- Exposição Musica Brasilis  na cidade Ipa nga/MG durante os meses de julho e agosto;



- Duo Santoro – O compositor é vivo! - contemplado via edital para ocupar a CAIXA Cultural São Paulo
durante quatro dias;
- 21º Salão FNLIJ do Livro para crianças e jovens, realizado entre os dias 23 e 31 de outubro no Rio de
Janeiro;
- Circuito Acordes com Luiz Claudio Ramos – projeto contemplado via edital para ocupar o Teatro BNDES
no Rio de Janeiro.
E também é produtora nos seguintes projetos:
- Exposição Palácio das Laranjeiras na cidade do Volta Redonda/RJ entre os meses de março e abril;
- Recitais da pianista Clara Sverner;
- Concerto PianOrquestra em Londrina/PR.

Em 2020, no dia 29 de agosto, em comemoração aos 84 anos da pianista Clara Sverner, lança o ebook de
poemas inéditos da pianista, com o auxílio do edital Programa Presente nas Redes do estado do Rio de
Janeiro. In tulado “Reminiscências” o ebook reúne 26 poemas e é disponibilizado para download gratuito.

É responsável pela produção execu va envolvendo os trabalhos da pianista Clara Sverner por diversas
cidades, além de desenvolver trabalhos de freelancer para outros ar stas.

Facebook/cin apereiraproducao
Instagram/cin apereira_producaoecultura


