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Rio de Janeiro approves cultural performances on trains, subways and ferry 
boats 

https://www.flickr.com/photos/riotur/8266928749/in/album-72157621898882985/ 

Cariocas and tourists who use the Rio de Janeiro transportation systems daily are now able to 
enjoy cultural performances at the stations and inside the trains, subways and ferry boats. The 
performances, that help people kill time during the trips, are now approved. That is 
determined by an act approved by the state legislators, sanctioned by state governor Luiz 
Fernando Pezão and published in the Official Gazette on September 26th. In the coming days, 
the Department of Transportation, which regulates the concession holders that control the 
transport modals, will announce the regulation of the act. 

The time approved for the performances will be from 6am to 11pm on weekdays and from 
7am to 11pm on Saturdays, Sundays and holidays. The act states that the performer cannot 
charge the users of the public transports, who may spontaneously donate during the 
performances. Based on the wording, it will be up to the concession holders that provide these 
services to create a registry of interested persons to perform. However, the only purpose of 
this registry is to organize the time for the performances, though they are not allowed to 
prevent unregistered people from performing. 

Currently, the subway concession holder is the only one keeping a cultural program in their 
stations, although they do not allow performances inside the wagons. According to MetrôRio, 
the Palco Carioca project allocates spaces in three stations - Carioca, Siqueira Campos and 
Maria da Graça - for musical performances on weekdays, from noon to 8pm. Registration to 



participate in the project is free and may be made online at 
www.metrorio.com.br/Cultura/PalcoCarioca. 
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The above textual content may be reproduced in whole or in part without charge. The 
images are merely illustrative. Their use must be authorized by the respective copyright 
holder. 
If you received this e-mail your opinion matters to us. RioCVB’s Press Office is a department 
dedicated to generating content about the city of Rio de Janeiro to be distributed free of 
charge in Brazil and abroad. As part of our work method, we will periodically produce and 
distribute proprietary content. We remain at your disposal and count on your support for a 
relationship of mutual collaboration. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro libera apresentações culturais nos trens, metrô e barcas 

Cariocas e turistas que circulam diariamente nos sistemas de transporte do Rio de Janeiro 
poderão curtir apresentações culturais nas estações e no interior dos trens, metrô e barcas. Os 
shows, que ajudam a passar o tempo durante as viagens, estão liberados. É o que determina 
uma lei aprovada pelos deputados estaduais, sancionada pelo governador Luiz Fernando Pezão 
e publicada no Diário Oficial no dia 26 de setembro. Nos próximos dias, a Secretaria de 
Transportes, que regula as concessionárias que controlam os modais, divulgará a 
regulamentação da lei.   

O horário permitido para apresentações será no período entre 6h e 23h nos dias úteis e entre 
7h e 23h aos sábados, domingos e feriados. De acordo com a lei, o artista não poderá cobrar 
cachê dos usuários dos transportes públicos, que poderão doar valores durante as 
performances espontaneamente. Segundo o texto, caberá às concessionárias que prestam 
esses serviços criar um cadastro de interessados em realizar apresentações. Entretanto, esse 
cadastro tem apenas a função de organizar o horário das exibições, não sendo permitido 
impedir que pessoas não cadastradas trabalhem.  

Atualmente, apenas a concessionária do metrô mantém programa cultural em suas estações, 
apesar de não permitir apresentações dentro dos vagões. De acordo com o MetrôRio, o 
projeto Palco Carioca destina espaço em três estações - Carioca, Siqueira Campos e Maria da 
Graça - às performances musicais em dias úteis, das 12h às 20h. As inscrições para participação 
do projeto são gratuitas e podem ser feitas no site 
www.metrorio.com.br/Cultura/PalcoCarioca. 
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