


O Projeto
Somos pessoas que acreditam que em cada criança exista um potencial para ser descoberto e 
estimulado. Acreditamos que a música contribui grandemente para tornar as crianças em adultos 
melhores. O Projeto Viva Música é aprovado pelo Ministério da Cidadania no PRONAC 211439, e está 
enquadrado no artigo 18 que dá a dedução de 100% do valor aportado. 

O PROJETO ATUA EM QUATRO FRENTES:

- 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: Internos do
Centro de Recuperação 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.

-  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.

"O imposto de renda da sua 
empresa bem investido. "
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As aulas acontecem nos 
seguintes polos:
Creche Amiguinho Feliz 
(Blumenau) 

Alunos da Rede Pública de Ensino 
(Blumenau)

Alunos da Rede Pública de Ensino 
(Ituporanga)

ACEVALI - Associação de Cegos do 
Vale do Itajaí (Blumenau)
 
CERENE - Centro de Recuperação 
Nova Esperança (Blumenau)

Alunos da Rede Publica de Ensino 

(Imbituva)
 
Morro do Quilombo (Florianópolis)

Foto antes da Pandemia



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 Cidadania
Nº Projeto: 211439
Nome do Projeto:  Viva Música
Área Cultural: Música / Segmento: Música Instrumental
PROCESSO 140000.751320/19-10
Mecanismo: Mecenato / Enquadramento: Artigo 18 (100%)

Síntese do Projeto: Promover a música instrumental por meio da oferta de cursos de música em quatro 
frentes. No último mês será realizado um grande festival de encerramento.

Publicação do DOU: N.209, terça feira, 29 de outubro 2019.
Valor Aprovado: R$ 595.965,09
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Aos patrocinadores
Somos eternamente gratos ao seu apoio. 
Democratizar o acesso à cultura é contribuir 
para uma sociedade mais justa. 

Confira outros benefícios:

• Aproveitamento das imagens captadas 
durante a execução do projeto;

• Selo Amigo da Cultura.

Realização:



Realização:



Fale Conosco
Projeto Viva Música
Telefone/Whatsapp: (47) 9 8656 2066
E-mail: contato@vivamusica.org.br

Site: www.vivamusica.org.br
Facebook: /vivamusicafreestudio
Instagram: @vivamusicaprojeto
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