
 
COMUNICADO OFICIAL 

 
 

A empresa Rinaldi Produções, detentora da marca Patati Patatá, vem por meio deste, esclarecer o 
ocorrido no dia 04/06/2022, no município de Guarantã do Norte/MT. 
 
A Prefeitura NÃO contratou nenhum show do Patati Patatá.  
 
O que de fato ocorreu foi que, a P&P Editora, empresa dedicada à venda de materiais didáticos e sistemas 
de ensino para instituições privadas e públicas, implementou um projeto pedagógico de apoio 
complementar para a educação e alfabetização das crianças da cidade de Guarantã do Norte/MT, por 
meio dos livros didáticos do Patati Patatá. 
 
Todos os livros foram devidamente entregues para a prefeitura ainda no mês de Maio/2022, e os 
professores da rede de ensino estão em processo de capacitação para exploração completa junto aos seus 
alunos. 
 
Ou seja, o Patati Patatá cumpriu integralmente sua parte no contrato firmado com a prefeitura deste 
município. E para celebrar esta entrega, a dupla foi até a cidade apenas para tirarem fotos, em um 
ambiente ESCOLAR, com um pequeno grupo de PROFESSORES E ALUNOS da rede de ensino. 
 
Porém, o que era para ser apenas uma entrega de livros em um ambiente escolar e para poucas pessoas, 
se tornou um caos diante da DIVULGAÇÃO PRÉVIA E ANÚNCIO ILÍCITO FEITO POR PARTE DA PREFEITURA, 
de que haveria um show aberto do Patati Patatá, em praça pública, para comemoração das festividades 
de 41 anos de Guarantã do Norte/MT, descumprindo assim totalmente o contrato. 
 
Ao chegarem na cidade para realizarem a participação no projeto pedagógico, a dupla foi surpreendida 
por toda esta situação, inclusive sequer tinham os componentes necessários para um show deste porte, 
que inclui cenários lúdicos, adereços cenográficos, equipamentos técnicos de som e iluminação, ballet e 
outros personagens que compõem o espetáculo.  
 
Mesmo assim, visando diminuir a frustração das famílias que estavam presentes e pelo respeito ao público 
e amor pelas crianças, a dupla subiu ao palco e cantou quatro músicas, independente de não terem 
nenhuma natureza contratual para tal. 
 
Desta forma, NÃO HÁ E NUNCA HOUVE NENHUM CONTRATO COM A PREFEITURA PARA UM SHOW DO 
PATATI PATATÁ.  
 
A empresa P&P Editora, por sua vez, que sequer tem a autorização de negociar shows do Patati Patatá, 
está tomando todas as providências jurídicas cabíveis para responsabilizar os autores de toda esta 
confusão. 
 
O Patati Patatá tem 37 anos de história e compromisso com as famílias brasileiras e jamais deixaria de 
cumprir um show completo caso fosse contratado. Portanto, é inadmissível que a Prefeitura e os demais 
responsáveis tenham tido tal postura e conduta para com o Patati Patatá, e mais uma vez reafirmamos 
que tomaremos todas as providências jurídicas cabíveis. 
 
 

Atenciosamente, 
Equipe Patati Patatá 

 
 
 


