


A REVISTA QUE VIROU LIVRO

A revista MY RIO, publicação oficial do Rio Convention & Visitors Bureau, foi a única revista 
distribuída internamente nos apartamentos de todos os hotéis 5 estrelas e também na 
grande maioria dos hotéis 4 estrelas onde circulou por mais de 10 anos. A revista foi criada 
para auxiliar os visitantes nas suas escolhas por passeios, entretenimento, gastronomia, 
compras, etc.

Em 2011, a MY RIO passou a circular no formato de livro anual, aumentando a sua referência 
como veículo único para aqueles que desejam saber o melhor da Cidade Maravilhosa.



MY RIO EDIÇÃO 2017

Criando um canal com o turista 
nacional e internacional o Livro 
MY RIO edição 2017 combina 
a apresentação de uma Cidade 
estruturada, desenvolvida e 
capacitada à prospecção de novos 
negócios e, diversificado calendário 
com atrações culturais, musicais 
e gastronômicas. Além de divulgar 
muitas opções de entretenimento, 
serviço e possibilidades nas áreas 
de ciência e tecnologia.
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BILÍNGUE - PORTUGUÊS/INGLÊS

A comunicação direta, bilíngue, através de imagens 

belíssimas e textos compactos que mostram e informam 

a melhor forma de aproveitar o Rio de Janeiro com 

segurança e conforto, promove maior integração com 

as necessidades dos consumidores, visitantes que bem 

Texto aplicado em 
Português e Inglês

atendidos, poderão estender sua programação, inclusive, 

à cidades próximas como Búzios, Angra etc, bem como, 

certamente retornarão em outras datas fora do roteiro 

tradicional, também, recomendando o destino Rio de 

Janeiro, Cidade Maravilhosa aos seus familiares e amigos.



PROPAGANDA MINISTÉRIO DO TURISMO/EMBRATUR

Visite o Rio
... e sinta o gostinho
de ser carioca

Logotipo



REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DO RIO

O Centro do Rio de Janeiro 
é uma atração por si só. A 
movimentada área oferta uma 
enorme variedade de pontos de 
interesse para turistas, como 
prédios e construções históricas, 
bares populares e rodas de 
samba, museus e centros 
culturais, imponentes igrejas e 
belas livrarias. Tais como:

• Novo Pier Mauá;
• Aquario;
• MAR (Museu de Arte do Rio);
• Museu do Amanhã
• Transporte VLT



REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DO RIO



ALTA GASTRONOMIA

Os sabores hoteleiros, 
alguns dos mais premiados 
restaurantes do Rio estão 
em hotéis da cidade



EVENTOS - NEGÓCIOS

Feiras, congressos            
e eventos. Uma cidade 
preparada para o turismo 
de negócios



EVENTOS - POPULARES

As grandes festas cariocas: 
carnaval a maior festa popular 
do Brasil e o Réveillon que está 
entre as maiores do mundo.



CALENDÁRIO DE EVENTOS 

s paisagens que o mundo 

conhece do Rio de Janeiro 

são encantadoras. Mas há 

um outro cenário que pode ser ainda 

mais quente: o musical. O panorama 

carioca é diversi�cado e empolgante, 

pelas diversas possibilidades 

apresentadas nos ritmos e nas 

melodias da cidade. Tem a bossa 

nova, o chorinho, os sambas. E tem 

ainda as versões brasileiras do jazz, 

do rock e, sim, a música clássica, 

além das participações especiais 

de algumas das mais importantes 

lendas da música internacional, 

como as que atraíram para o Rio 

nomes como os de Madonna e Paul 

McCartney, passando pelo mítico 

show dos Rolling Stones, na  praia  

de Copacabana. 

he world knows Rio de 

Janeiro for its charming 

backdrop. But there is 

one other aspect that is really 

popular: the music. The panoramic 

view of Rio is diverse and exciting, 

presenting a variety of possibilities 

in the rhythms and melodies of 

the city. There is bossa nova, 

chorinho and samba. There is 

even the Brazilian version of jazz, 

rock and yes, classical music, not 

to mention special appearances 

from some of the most important 

legends in international music. It 

is not uncommon for Rio to attract 

such names as Madonna and Paul 

McCartney, or put on giant shows 

like that of the Rolling Stones on 

Copacabana Beach.
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A bossa nova tem pouco mais de 70 

anos. O samba, cerca de um século. 

Mas o chorinho pode ser ainda mais 

antigo. Ritmo legitimamente carioca, 

foi desenvolvido a partir de ritmos 

latinos e africanos e alguns de seus 

temas foram até convertidos em 

música de câmara, por compositores 

como Ernesto Nazareth e Heitor 

Villa-Lobos. Mas a erudição do                                                             

ritmo �ca por aí. A alegria de 

uma roda de choro, com as 

melodias riquíssimas da �auta e 

do cavaquinho podem ser levadas 

para qualquer mesa de bar, dando 

grandeza a qualquer palco menor. 

Bossa nova is a little over           

70 years old; Samba, almost 

a hundred. However, chorinho 

might be older still. It is a truly 

Carioca beat, developed from 

Latino and African rhythms and 

some of the themes have even 

been converted into chamber 

music by composers like Ernesto 

Nazareth and Heitor Villa-Lobos. 

The erudite sounds stop here. 

The joyfulness of a choro circle 

with the rich melody of the 

�ute and the ukulele would feel 

equally at home around a bar 

table or a small stage.
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Shows  /  Shows

Programação para o 
Carnaval de 2017 e 
Rock Rio.



CARTAS 

A palavra do prefeito 
e a do ministro do 
turismo aos visitantes.



ESTRUTURA DO LIVRO

Produto: Luxo
Publicação: bilíngue, editada 
em português e inglês
Capa dura
Papel miolo: Couché brilho 150g
Formato: 27.5 x 30 cm (fechado)
Nº de páginas: 112
Tiragem: 66 mil exemplares
Circulação: 60 mil  nos quartos de todos os 
hotéis 05 e 04 estrelas do Rio de Janeiro.
Circulação além dos hotéis: 6 mil - 
Consulados, embaixadas, prefeituras, RCVB 
de todas as capitais brasileira, Ministério do 
Turismo e Embratur.
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TABELA DE PREÇOTABELA DE PREÇO

1 PÁGINA  27,5 X 30 cm 
R$ 30.000,00

PÁGINA DUPLA 55 X 30 cm 
R$ 54.000,00

2ª CAPA EM DUPLA 55 X 30 cm 
R$ 72.000,00

2ª CAPA EM SIMPLES 27,5 X 30 cm 
R$ 48.000,00

3ª CAPA 27,5 X 30 cm 
R$ 36.000,00

4ª CAPA 27,5 X 30 cm 
R$ 60.000,00



INNOVANT EDITORA

Trabalhando pelo desenvolvimento do mercado editorial brasileiro com 45 anos de atividades 
no Brasil e no exterior atuando na criação e desenvolvimento de projetos, inclusive com 
parcerias internacionais, publicando e distribuindo milhões de produtos em diversos 
segmentos como: turismo, educação, idiomas, esportivos, automotivos, musicais etc. 
Revistas, livros, fascículos com gadgets, álbuns de figurinha etc, criados para os mercados 
de banca, livraria e corporativo, material didático, bilíngüe, promocional etc. 

Parcerias com marcas consagradas em todo o Mundo como Disney, National Geographic, CBF, 
UFC, Universal, Warner, Sony Music, Ferrari, Columbia School, Flamengo, GL Events e outras.

REPRESENTANTES ROSA SALDANHA E MÁRCIO MARINHO


