CÍRIO

2022

“Maria, Mãe e Mestra”

A maior festa religiosa do mundo vai além
da religiosidade e envolve cerca de 2 milhões
de pessoas nas romarias e procissões, que
culminam no segundo domingo de outubro,
em Belém do Pará. O Círio de Nazaré é
Patrimônio Cultural da Humanidade,
título concedido em 2013 pela Unesco Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura.
Neste espetáculo grandioso, acontecem
13 romarias oficiais e inúmeras manifestações
itinerantes que envolvem a população de todo
o Estado e os turistas que chegam
especialmente para a festa.
Além da sua marca estar numa posição
de destaque em todo o material oficial do
Círio, os recursos captados com o projeto de
“Patrocinador Oficial do Círio de Nazaré”,
serão destinados para manter vivas as
comunidades e as atividades das Obras Sociais
da Paróquia de Nazaré, além de promover
a recuperação, manutenção e melhoria da
Basílica-Santuário de Nazaré.

CONTRAPARTIDAS
Selo de Patrocinador
Para utilização em material promocional e publicitário
do Patrocinador, durante todo o ano de 2022.
Logomarca no Site Oficial do Círio de Nazaré
Inserção da logomarca do Patrocinador no site oficial do
Círio de Nazaré: ciriodenazare.com.br
Aplicativo do Círio
Ele terá direito, também, a inserção de sua logomarca
no Aplicativo do Círio: Círio de Nazaré.
Citação destacada
Como Patrocinador Oficial na abertura do Círio 2022.
Broche de Ouro
Um broche de ouro exclusivo, alusivo ao Círio 2022.
Cartaz
5.000 cartazes oficiais do Círio 2022 com a logomarca e a
mensagem do Patrocinador Oficial.

Banner
10 banners do Círio 2022 com a logomarca do
Patrocinador Oficial.
Diploma
Será outorgado ao Patrocinador Oficial um Diploma de
Reconhecimento.
Bênção Oficial
Será facultado ao Patrocinador Oficial solicitar, até o mês
de junho de 2022, sugerindo local, dia e hora, a inclusão
da empresa patrocinadora na Agenda de Visitas da
imagem de Nossa Senhora de Nazaré, desde que a visita
ocorra até o mês de setembro. Nessa visita, os dirigentes e
funcionários da empresa receberão uma Bênção Especial.
Réplica da Imagem Peregrina
O Patrocinador receberá, durante a visita, uma réplica
da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.
Redes Sociais
O Patrocinador Oficial será citado, sempre que possível,
nas divulgações promovidas através das redes sociais do
Círio: site, instagram/facebook e twitter.
Instagram e Facebook
O Patrocinador Oficial terá direito a inserção mensal
de um vídeo, nos meses de agosto, setembro e outubro,
com até 1 minuto de duração nas redes sociais da
Diretoria da Festa de Nazaré (Instagram - @ciriooficial
/ Facebook - @ciriodenazare). O vídeo deverá ser
fornecido pelo Patrocinador, ter cunho institucional,
alusivo ao Círio de Nazaré, e ser previamente aprovado
pela Diretoria da Festa de Nazaré.

Anúncio no encerramento do Círio 2022
O Patrocinador Oficial será citado no anúncio que será
publicado no jornal A Voz de Nazaré, de Belém, por
ocasião do encerramento do Círio 2022.
Arquibancadas da Trasladação e do Círio
O Patrocinador Oficial receberá 5 ingressos para acesso
às arquibancadas localizadas na Av. Presidente Vargas
por ocasião da Trasladação e, também, mais 5 ingressos
para o domingo do Círio.
Testeira da arquibancada
A Diretoria da Festa de Nazaré vai instalar nas
arquibancadas da Av. Presidente Vargas testeiras com
inserção das logomarcas dos Patrocinadores do Círio 2022.
Selo do Círio
O Patrocinador Oficial vai receber, desde que
demonstre interesse, 1.000 Selos do Círio (Produto
Licenciado), para aplicação e uso exclusivo em camisas
que venha a produzir alusivas ao Círio de Nazaré. Os
leiautes das camisas deverão ser previamente aprovados
pela Diretoria da Festa de Nazaré.
TV Círio
O Patrocinador Oficial será citado, sempre que possível,
nos eventos promovidos pela Diretoria da Festa de
Nazaré e transmitidos pela TV Círio (Youtube).
Caso demonstre interesse em contratar uma das cotas
de patrocínio das transmissões dos eventos da Diretoria
da Festa de Nazaré pela TV Círio, ele terá direito a um
desconto financeiro de 50% (cinquenta por cento) sobre
o preço de tabela.

Painel do Estacionamento da Basílica-Santuário
O Patrocinador Oficial terá direito a inserção de sua
logomarca no painel a ser instalado na entrada do
estacionamento da Basílica-Santuário.
Relógio da Praça Santuário de Nazaré
O Patrocinador Oficial poderá veicular, no segundo
semestre de 2022, comerciais de cunho institucional
no relógio instalado na Praça Santuário de Nazaré. Os
comerciais deverão ser fornecidos pelo Patrocinador
e previamente aprovados pela Diretoria da Festa de
Nazaré. Serão realizadas até 30 inserções mensais de
comercial de 10 segundos, a partir do mês de agosto e até
o mês de outubro, inclusive.

INVESTIMENTO
R$ 90.000,00, pagos em até 10 parcelas mensais,
iguais e imediatamente consecutivas, de
R$ 9.000,00 cada uma, com vencimento a partir
de 31 de março de 2022.
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