O Projeto
O Projeto Viva Música é realizado pelo Instituto de Produção Cultural FreeStudio com sede em Blumenau
- Santa Catarina. Fundado no dia 8 de dezembro de 2009, o Instituto possui certificação de Organização
Social de Interesse Público – OSCIP desde julho de 2011. Desde 2013 o projeto Viva Música atendeu mais
de 1.700 alunos em 9 polos nas cidades de Blumenau, Ituporanga, São Bento do Sul e Lapa. Em 2017
após 5 anos de sucesso o Ministério da Cultura aprovou o Viva Música SP, um projeto independente.

MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: Através
de atividades lúdicas crianças desenvolvem a
percepção e a memória auditiva, reconhecem
os elementos da música, conhecem grande
variedade de instrumentos musicais, suas
características e timbre, e ampliam o repertório
de música infantil.

MÚSICA PARA ALUNO BOM DE NOTA: Alunos
selecionados das Escolas Públicas, com aptidão
musical, receberam bolsa de estudo 100%
gratuita, para aulas de Canto, Piano, Flauta,
Saxofone, Clarinete, Trompete, Trombone, Violino
e Violão.

MÚSICA PARA UMA VIDA MELHOR: Pessoas
em tratamento da dependência química são
beneficiados com aulas de Violão, Canto
Coral e Prática de Banda. Nas aulas de música
os internos desenvolvem seus talentos e
encontram a capacidade de fazer música sem o
uso das drogas.

imposto de renda da sua
"Oempresa
bem investido.
"

MÚSICA PARA INCLUSÃO SOCIAL:
Pessoas
com
impedimentos
permanentes ou temporários
para aprendizagem da música em
estabelecimentos convencionais,
pessoas em estado de pobreza, e
crianças que residem em orfanato.

As aulas acontecem nos
seguintes polos:
As aulas acontecem em parceria com o Instituto
Humanização e Desenvolvimento Integral IHDI (SP) nos seguintes polos:
- Centro de Educação Infantil Joel Correia de
Ávila
- Centro para Criança e Adolescente Estação
Adolescer
- Centro para Criança e Adolescente Estação
Esperança
- Centro de Acolhida Estação Bem Estar
- Serviço de Acolhimento Institucional para
Crianças e Adolescentes Espaço Acolher

Lei de Incentivo à Cultura
A Lei nº. 8.313 de 1991, mais conhecida como Lei
Rouanet, instituiu o Programa Nacional de Apoio
à Cultura (PRONAC), que canaliza recursos para o
desenvolvimento do setor cultural.
A Lei de Incentivo a Cultura permite que empresas
e pessoas físicas apoiem, por meio do imposto de
renda devido, projetos culturais aprovados:
- 4% para empresas, tributadas pelo lucro real
- 6% para pessoas físicas.
O Projeto Viva Música foi aprovado no art. 18,
que dá a dedução de100% do valor apoiado.

Aprovação do Projeto
Ministério da Cultura
Nº Projeto: 178407
Nome do Projeto: Viva Música SP – Ano 1
Área Cultural: Música / Segmento: Música Instrumental
Processo 140003.337620/17-15
Mecanismo: Mecenato / Enquadramento: Artigo 18 (100%)
Síntese do Projeto: Implantar e desenvolver 16 cursos: ensino de acordeom, canto, flauta transversal,
gaita de boca, teclado, violino,
musicalização infantil, dança, percursão, saxofone, trompete, trombone, clarinete, piano, violão e
prática de conjunto, no polos do IHDI - Instituto Humanização e Desenvolvimento Integral.
Publicação do Nº 1, terça feira, 2 de janeiro de 2018.
Valor Aprovado: R$ 355.740,50

Políticas de Contrapartidas
O Projeto Viva Música prevê uma política de contrapartidas aos patrocinadores proporcional ao valor
do aporte. Confira qual a melhor opção para sua empresa:
OURO - COTA ÚNICA: Patrocinador aparece como BRONZE - NÚMERO INDETERMINADO: Aparece
no POLO da sua região dividindo com os demais
apresentador da seguinte forma:
patrocinadores 40% das mídias abaixo. Logomarca
“MINISTÉRIO DA CULTURA, FREESTUDIO E nas seguintes mídias:
PATROCINADOR APRESENTAM”
• Banners
Ocupa sozinho 30% de todas as mídias, em todos • DVD (conteúdo)
os POLOS, conforme demonstração no quadro de • Site e Mídias Sociais
"Distribuição dos Espaços para Patrocinadores" ao
lado. Logomarca nas seguintes mídias:
NÃO HAVENDO PATROCINADOR OURO: 1º, 2º, 3º e
4 maior aporte para o projeto dividem o espaço de
60% das mídias.
• Banners, Flyers, Camiseta
• Camiseta exclusiva
OUTRAS CONTRAPARTIDAS: A cada R$30 mil, o
• DVD (capa e conteúdo)
• Site e Mídias Sociais
Projeto Viva Música fará uma apresentação com
camiseta exclusiva do patrocinador. O Projeto Viva
Condição: aporte no valor de 50% do valor total do Música prevê a formação e manutenção de um coral
nas empresas que aportarem acima de 50 mil reais.
projeto.
PRATA - TRÊS COTAS: Aparece em todas as mídias
no POLO de sua região. Logomarca nas seguintes
mídias:
• Banners, Flyers e Camisetas
• DVD (capa e conteúdo)
• Site e Mídias Sociais
Condição: 2º, 3º e 4º maior aporte para a região
do POLO que está apoiando. Será considerado a
perspectiva (previsão) de aportes que fará ao longo
do ano, e histórico dos últimos três anos.

Distribuição dos Espaços para Patrocinadores
OURO (50%)

PRATA 2º

BRONZE

BRONZE

PRATA 3º

BRONZE

PRATA 4º

BRONZE

BRONZE

Tabela de demonstração de espaços nas
mídias com patrocinador cota ouro.

PRATA 1º

PRATA 2º

PRATA 3º

PRATA 4º

BRONZE

BRONZE

BRONZE

BRONZE

BRONZE

Tabela de demonstração de espaços
nas mídias sem patrocinador cota ouro.

Patrocinadores
Democratizar o acesso à cultura é contribuir
para uma sociedade mais justa. Confira
outros benefícios:
• Aproveitamento das imagens captadas
durante a execução do projeto;
• Geração de mídia espontânea através das
redes sociais;
• Selo Amigo da Cultura.

*As fotos apresentadas neste material
referem-se as aulas e apresentações
realizadas em Santa Catarina no ano de
2017.

Realização:

Fale Conosco
Marwin Friesen
Telefone: (47) 3340.2882 / 9998 6009
E-mail: marwin@vivamusica.org.br
Site: www.vivamusica.org.br
Facebook: /vivamusicafreestudio

