


SOBRE NÓS
➤ A Alvo Associação Cultural foi formada em 2005, é uma 

entidade sem fins lucrativos voltada ao desenvolvimento 
humano e resgate social, realiza projetos, produz eventos, 
cursos e oficinas de no segmento cultural, com atuação 
estadual. 

➤ Nossa missão: Contribuir para o desenvolvimento humano e 
transformação social com a criação de um espaço de 
convivência plural, promovendo a valorização das identidades, 
através de projetos de fomento à qualificação profissional e 
expressão na área da cultura independente. 

➤ Já realizamos mais de duzentos eventos e projetos 
relacionados a cultura urbana, skate, música e inclusão social. 

➤ Desde 2013 possuímos um espaço físico que dispõe de infra 
estrutura para eventos, cursos e oficinas além da sede da Rádio 
Alvo (radioalvo.com).

http://radioalvo.com
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Kombi e reboque da Alvo Cultural usado no projeto



O RAP NA RUA

O Rap na Rua é um festival comunitário 
itinerante de hip hop realizado há 5 
anos em diversas cidades do RS. 
Nasceu da necessidade de promover e 
fomentar a música e a cultura urbana 
no estado. Ao todo foram mais de 140 
shows e mais de 45 edições realizados 
em praças ou centros culturais sempre 
oportunizando novos artistas, além de 
unir diversas “tribos”, o evento foi 
crescendo com o tempo e hoje tem o 
seu público principalmente formado por 
jovens das periferias que identificam o 
Rap na Rua sua expressão mais 
original e uma oportunidade de mostrar 
seu talento. 



DADOS

45 edições

145 shows

5 anos consecutivos

12 cidades





Evento gratuito

Ocupação dos 
espaços públicos

Acessibilidade
Democracia de 
acesso cultural

VANTAGENS

Itinerância



ATIVIDADES



SHOWS DE RAP



BASQUETE DE RUA



CAMPEONATO DE SKATE



INTERVENÇÃO DE GRAFFITI



BATALHA DE RIMAS



Alvo Associação Cultural 

Fone: (51) 9 9437 9911 / 3573 2384 

Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 - Área 8 - Sala 84 

Porto Alegre - RS - CEP 91150-000 

www.alvovirtual.com

http://www.alvovirtual.com

