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O EVENTO
A JORNADA DOS
PRÍNCIPES É UM
EVENTO HISTÓRICO
E CULTURAL DE
CELEBRAÇÃO AO
BICENTENÁRIO DA
INDEPENDÊNCIA DO
BRASIL, EM 2022.

Seguindo os passos de Dom Pedro I, o Chefe da Casa Imperial do
Brasil, Dom Luiz de Orleans e Bragança, seus irmãos, príncipes
Dom Bertrand e Dom Antônio, seus sobrinhos e outros
descendentes da família imperial, refazem o caminho para a
Independência do Brasil.
Os príncipes visitarão o Rio de Janeiro, passarão por cidades do
Vale do Paraíba e chegarão finalmente a São Paulo e Santos,
visitando, assim, os locais por onde passou Dom Pedro I e neles
proferindo palestras, conferências, visitas e encontros de cunho
histórico e cultural. Haverá festejos e apresentações musicais e
folclóricas em cada parada.

O ITINERÁRIO
A JORNADA DOS
PRÍNCIPES VAI
REPRODUZIR O
CAMINHO FEITO PELO
IMPERADOR D. PEDRO I
EM 1822, VALORIZANDO
A HISTÓRIA BRASILEIRA
E AS CIDADES DO VALE
DO PARAÍBA
RIO DE JANEIRO, SANTA CRUZ, SÃO JOÃO MARCOS, BANANAL, SÃO JOSÉ DO BARREIRO, AREIAS, SILVEIRAS, CACHOEIRA PAULISTA, LORENA,
GUARATINGUETÁ, APARECIDA DO NORTE, ROSEIRA, PINDAMONHANGABA, TAUBATÉ, PARAIBUNA, JACAREÍ*, MOGI DAS CRUZES, SANTOS E SÃO PAULO

O VALE DO PARAÍBA
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O Vale do Paraíba é uma região socioeconômica de grande importância para
o País, sendo o eixo entre Rio e São Paulo e reunindo uma população de
cerca de 3 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE, e uma parcela
considerável do PIB do Brasil.

Apesar de ser altamente urbanizada e industrializada, a região também tem
reservas naturais importantes - como a Serra da Mantiqueira, um dos
pontos mais altos do Brasil, e a Serra da Bocaina, localizada entre os estados
de São Paulo e Rio de Janeiro -, as áreas de Mata Atlântica, além de cidades
pequenas e locais de interesse histórico, turístico e arquitetônico.
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Segundo dados do Governo do Estado de São Paulo, os municípios que
compõem a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte
respondem por R$ 52 bilhões do PIB, o que equivale a 5,2% do PIB paulista
e 1,72% do brasileiro.

Etapa
Jacareí
A primeira etapa da Jornada dos Príncipes foi realizada na cidade de Jacareí, em
19 de agosto de 2018 (domingo). O evento aconteceu no Agrocentro do Sindicato
Rural de Jacareí, reuniu cerca de 300 pessoas e contou com diversas atrações,
entre elas um tradicional almoço tropeiro com o príncipe D. Bertrand de Orleans
e Bragança e apresentações musicais. Estiveram presentes o diretor da
Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga, Felipe Angelin;
o presidente da Academia Jacarehyense de Letras, Benedito Veloso; e a vereadora
e presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Lucimar Ponciano.

ATIVIDADES
01

Recepção em logradouro público com a participação
da Cavalaria da Polícia Militar de São Paulo

06

Apresentação de corporação musical da Polícia
Militar e de grupos musicais locais

02

Desfile de exibição de cavalos da raça manga larga
do Haras Lagoinha

07

Exibição artística do folclore local (dança, teatro etc)

03

Exibição de filmes culturais e históricos sobre a
Independência do Brasil

08

Visita à igreja e a pontos turísticos onde D. Pedro I
esteve durante a caminhada da Independência

04

Café da manhã, almoço ou jantar de recepção com
membros da família imperial

09

Encontro com autoridades e lideranças locais, além
de palestras culturais sobre a Independência

05

Distribuição de milhares de bandeirinhas do Brasil
Império e atual, além de um grande bandeirão

DIVULGAÇÃO
TODAS AS ETAPAS DA
JORNADA SERÃO
DIVULGADAS PARA A
MÍDIA LOCAL E
CONTARÃO COM
APOIO DE VEÍCULOS
DA REGIÃO DO VALE

PLANO DE DIVULGAÇÃO:
• Press release um mês antes da etapa
• Press release uma semana antes da etapa
• Press release no dia seguinte à etapa, com fotos, para revistas e
colunas sociais
• Ações diárias nas redes sociais a partir de quinze dias antes
• Criação de eventos no Facebook
• Distribuições de flyers na cidade na semana do evento
• Anúncios em veículos parceiros
• Campanha de anúncios no Facebook para atingir 100 mil pessoas
com interesses na Jornada do Príncipe ou em assuntos similares
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Releases durante a Jornada

CALENDÁRIO
2ºS/20
SÃO JOSÉ DO BARBEIRO
AREIAS
SILVEIRAS

1ºS/20
SANTA CRUZ
SÃO JÃO MARCOS
BANANAL

2ºS/21
CACHOEIRA PAULISTA
LORENA
ROSEIRA

1ºS/21
APARECIDA DO NORTE
PARAIBUNA
TAUBATÉ

SET/22
Evento na data do
bicentenário na
cidade de SÃO
PAULO, capital

1ºS/22
PINDAMONHAGABA
MOGI DAS CRUZES
SANTOS

PATROCÍNIO
COTA
IMPERIAL
R$ 15.700

Valor único referente a
toda a ação, até 2022

BENEFÍCIOS:
• Inserção do logo da empresa com destaque (antes dos demais patrocinadores) em todos
os materiais promocionais impressos (flyers, anúncios, brochuras etc)
• Inserção do logo da empresa com destaque (antes dos demais patrocinadores) em todos
os materiais promocionais digitais (site, posts em redes sociais [Instagram e Facebook],
disparos de artes em grupos de WhatsApp, newsletters etc)
• Inclusão do nome da empresa nos press releases
• Inclusão de banner ou anúncio nas newsletters mensais para mailing exclusivo
• 6 ingressos para a mesa dos príncipes no almoço/jantar em cada etapa
• Locução citando o nome da empresa durante todos os eventos de cada etapa
• Exibição do logo da empresa com destaque (maior que os demais patrocinadores) no
backdrop para fotografias que haverá em cada etapa
• Distribuição de brindes institucionais durante as etapas e possibilidade de ativações
• Cópia de um livro a ser definido e uma medalha comemorativa exclusiva da Casa
Imperial com agradecimentos dedicatória assinada pelos príncipes

PATROCÍNIO
COTA
REGENTE
R$ 6.500

Valor único referente a
toda a ação, até 2022

BENEFÍCIOS:
• Inserção do nome da empresa em todos os materiais promocionais impressos (flylers,
anúncios, brochuras etc)
• Inserção do nome da empresa em em todos os materiais eletrônicos (site, posts em
redes sociais [Instagram e Facebook], disparos de artes em grupos de WhatsApp,
newsletters etc)
• Inclusão do nome da empresa nos press releases
• 6 ingressos para o almoço/jantar em cada etapa
• Exibição do logo da empresa no backdrop para fotografias que haverá em cada etapa
• Distribuição de brindes institucionais durante as etapas
• Cópia de um livro a ser definido e uma medalha comemorativa exclusiva da Casa
Imperial com agradecimentos e dedicatória assinada pelos príncipes

PATROCÍNIO
COTA
INDIVIDUAL
R$ 1.100

BENEFÍCIOS:
• 6 ingressos para o almoço/jantar na etapa de sua escolha
• Possibilidade de tirar fotos com os membros da família real durante o almoço/jantar
• Cópia de um livro a ser definido e uma medalha comemorativa exclusiva da Casa
Imperial com agradecimentos dedicatória assinada pelos príncipes

LICENCIAMENTO
Além das opções de patrocínio, também é
possível fazer o licenciamento da marca
A Jornada dos Príncipes para a venda de
merchandises exclusivos. Contate-nos!

POR QUE PATROCINAR
EXCLUSIVIDADE
Os almoços fechados com a família
real são a oportunidade perfeita
para a sua marca conquistar os
corações de pessoas influentes

BRASIL
A Jornada dos Príncipes é o evento
ideal para as marcas que valorizam o
Brasil e estão ligadas à brasilidade e
à história do nosso país

HISTÓRIA

OPORTUNIDADE ÚNICA

A passagem da família imperial pelo
trajeto da independência é um
evento que ficará registrado nos
livros, jornais e registros históricos

Por sua raridade, bicentenários são
momentos que devem ser
aproveitados com ações e ativações
diferenciadas da sua marca

SAIA NA FRENTE

ALCANCE

A Jornada dos Príncipes é o primeiro
programa nacional de comemoração
ao bicentenário da Independência

As etapas da Jornada passarão por
15 cidades de uma das regiões mais
pujantes do Brasil, além de São
Paulo, Rio de Janeiro e Santos

QUEM JÁ APOIA
HARAS
LAGOINHA

LABORATÓRIO
OSWALDO CRUZ

www.haraslagoinha.com.br

www.oswaldocruz.com/
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