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CAPA

A Ouro Verde Produções, fundada em fevereiro de 2010, 
vem realizando grandes parcerias e conquistando 
clientes a cada ano. Já em seu primeiro ano de atuação, 
venceu o Prêmio Klauss Vianna  2010 - Funarte.

Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento 
cultural e esportivo do país, seja realizando projetos 
próprios, em parceria ou prestando um serviço de 
qualidade em qualquer etapa da produção.

Nossa especialidade é proporcionar tranquildade 
para que seu projeto seja um sucesso antes, durante 
e depois de sua realização.

Quem somos

OURO VERDE LAnÇA 
SEU SItE OfICIAL

Fundadora da Ouro Verde Produções, Anacris Monteiro é formada em 
administração. Desde 1997, trabalha na organização e coordenação 
de eventos dos mais variados tipos e portes. Atualmente é produtora 
cultural, especialista em administrar recursos e prestar contas para 
projetos culturais e esportivos em leis de incentivo e convênios. 
Durante exatos 3 anos, fez parte da equipe da Zucca Produções, onde 
adquiriu além da paixão por fazer cultura, o conhecimento necessário 
para desenvolver projetos com qualidade.

Para comemorar esses 2 anos e meio de vida, 
lançamos hoje o SITE OFICIAL OURO VERDE 
PRODUÇÕES, que será uma vitrine para os trabalhos 
que realizamos e um espaço disponível para 
divulgação de novos talentos e outros trabalhos e 
projetos que curtimos e apoiamos. 

www.ouroverdeproducoes.com.br 

Curta também, nosso site resumido no Facebook.

www.facebook.com/OuroVerdeProducoes

Agora você pode fazer o download de nossas 
agendas culturais em nosso site!

Disponíveis todas as edições publicadas.

Comunicamos por e-mail a cada  
nova publicação.

Solicite sua inclusão através do e-mail 
contato@ouroverdeproducoes.com.br.
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Depoimentos
“A Ouro Verde tem prestado importante contribuição na vida cultural da 
cidade do Rio de Janeiro, tanto no que diz respeito a produção, administração 
de recursos, prestação de contas e divulgação. A frente da empresa esta 
Anacris Monteiro pessoa de grande dinamismo, seriedade e sensibilidade.”

Maria José Chevitarese 
Professora Titular de Canto Coral da UFRJ

“Tive o prazer de trabalhar com a Ouro Verde em 2010, no VI Festival Nacional 
de Choro. Além de ter sido um prazer, o trabalho da empresa foi de extrema 
competência. Torço para que em breve tenhamos a oportunidade de estar 
juntos novamente!”

Luciana Rabello 
Escola Portátil de Música - Instituto Casa do Choro

“Parceira da Cia Bachiana Brasileira desde 2010, a Ouro Verde já no primeiro 
trabalho conquistou a nossa confiança, dando-nos a segurança que 
precisávamos para o investimento de nossos esforços e foco em outras 
demandas e atividades. E é por esta razão que está conosco até hoje, 
tratando das nossas prestações de contas para projetos incentivados, com 
desembaraço, correção e sempre nos prazos estabelecidos.”

Maestro Ricardo Rocha 
Cia Bachiana Brasileira

2012

Cavalinho Azul
Ópera Infantil

Restauração e Modernização
da Sede da ARI

2011
 

Memória em  
Movimento
DVD de Dança
 

PROJEtOS EM 2012 E AnOS AntERIORES
Saiba mais sobre os projetos que estamos participando esse ano e os de anos anteriores.

Joca, Juca e o  
Pé de Jaca
Ópera Infantil
 

2010

FESTLIP 2010
Festival de Teatro
 

V Festival Nacional  
de Choro
Festival de Música
 

Encontros Culturais 
da Língua  
Portuguesa
Festival Cultural
 

Caravana Musical  
RJ 2010
Concertos
 

Grandes Mestres  
da Música
Concertos



Possíveis alterações na programação dos eventos anunciados são de 
responsabilidade de cada produção.

SERVIÇOS OURO VERDE

 Administração de Recursos de projetos patrocinados e conveniados;

 Prestação de contas para projetos através de convênios (SICONV), leis de 
incentivo municipal, estadual e federal;

 Divulgação de projetos culturais em nossa agenda cultural virtual;

 Produção de projetos culturais e esportivos;

 Adequação e inscrição de projetos em leis de incentivos e editais.

www.ouroverdeproducoes.com.br
contato@ouroverdeproducoes.com.br


