


Uma empresa cuja missão é:

• Melhorar a qualidade de vida das pessoas

• Contribuir para a real metamorfose do cenário atual 

da nossa realidade

PESSOAL  |  SOCIAL  |  AMBIENTAL



As escolhas que fazemos na vida geram 

consequências direta ou indiretamente em 

nossa existência.

E a soma de boas escolhas é a melhor marca que 

podemos imprimir no presente e que deixaremos de 

herança para o futuro.



Você investe, de maneira estratégica, no “Bem-Estar” dos seus colaboradores?

Se você quer mostrar o verdadeiro valor que o seu funcionário tem e presenteá-

lo com algo à altura, as EXPERIÊNCIAS são a melhor forma!

Fuja do padrão com um presente criativo, que ativa a memória afetiva e é muito 

mais valorizado do que qualquer outro bônus.

De acordo com o guru do marketing, Philip Kotler, estamos na era da humanização, 

pois as pessoas querem mais carinho e atenção. Essa valorização do ser humano 

pode ter início ao prestigiar alguém com uma experiência única, algo que lembre o 

valor da vida e que somos pessoas, não máquinas.



O PRODUTO

Um Show informal e descontraído de 45 minutos com músicas, reflexões  e ilustrações 
gráficas sobre o universo pai/filho, e dos sentimentos de amor e ternura presentes nessa 
sagrada relação.

Experiência sensorial | A música atuando no nosso subconsciente | Ilustração gráfica



Zé Alexanddre - O ARTISTA

Cantor, compositor, músico e arranjador, o carioca Zé Alexanddre tem mais de 40 anos de carreira e, 

recentemente, tornou-se campeão da primeira temporada do The Voice+, reality musical da Rede 

Globo de Televisão que deu voz a artistas com mais de 60 anos, interpretando canções como "That's

What Friends Are For", "Somebody to Love" e "Pétala“, no time da Claudia Leitte. 

Em sua vasta e versátil trajetória profissional, Zé Alexanddre participou de musicais, shows, e foi 

vencedor de diversos festivais da canção Brasil afora. Compôs e gravou com grandes nomes da música 

brasileira, sendo um dos principais destaques "Bandolins", canção gravada com o parceiro e amigo 

Oswaldo Montenegro no início dos anos 80 e que abriu caminhos para a carreira musical.

Seu repertório é versátil e vai da MPB ao blues, passando pelo soul, samba e diversos outros ritmos. E 

sua maior referência musical é Cat Stevens, além de Gil, Caetano e Chico Buarque e atualmente se 

prepara para lançar um novo trabalho pela Universal Music.



Conheça o cantor clicando na imagem e veja o vídeo

https://www.zealexanddre.com/


Equipe

Zé Alexanddre

Roseli Costabeber

Fundadora da Namastê
Terapias da Alma

Meire Carneiro

Co-idealizadora Namastê
Experiências Corporativas

Roberto Bomtempo

Ator & Diretor 



Parte da venda será direcionada ao Instituto Velho Amigo



Staff
Realização: Namastê Terapia da Alma
@namasteterapiadaalma

Cantor: Zé Alexanddre
@zealexanddreoficial

Direção: Roberto Bomtempo
@robertobomtempooficial

Produção Musical: Estudio 7
@oestudio7

Design: llum
@llum

Assessoria de Imprensa: Acta Comunicação
@actacomunicacao

Ilustração Grafica: Tiago Ots
@otsss



OBRIGADA!

11 99402-9009 | 11 2215-0575

contato@namasteterapiadaalma.com.br         

Instagram: @namasteterapiadaalma

www.namasteterapiadaalma.com.br 


