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Sobre o 
Projeto

Este prevê a realização em formato de live 
( transmissão ao vivo ) de entrevistas com 
artistas de renome, apresentações musicais 
de música de câmara, palestras voltadas 
para o universo da arte e cultura e 
contações de histórias para o público 
infantil. Como contrapartida será doado um 
kit de materiais pedagógicos para uma 
escola pública da rede municipal de ensino.



O músico e produtor Welton Nadai 
assume a Concepção artística do 
projeto e seleção dos artistas para 
elencar o projeto. Com larga trajetória 
no segmento de produção cultural, traz 
sempre inovação e criatividade em 
seus trabalhos.

Curadoria



Responsabilidade Social

Se uma empresa quer estar alinhada com os 
valores universais e não ficar para trás 
quando o assunto é sustentabilidade, o 
melhor a fazer é buscar iniciativas como esta 
para é investir e ficar em dia com sua 
responsabilidade social, ajudando a todos.

Porque Investir?



Ações!

- 5 Entrevistas com Artistas de Renome

- 5 Concertos Musicais

- 5 Palestras com Temas sobre Arte

- 5 Contações de Histórias

( Todas publicações Digitais )



Na MÍDIA!

Imprensa e Redes sociais

Todas nossas atividades tem uma forte 
presença tanto na imprensa local como nas 
redes sociais. Estabelecendo um contato 
próximo com o público e desenvolvendo 
relacionamentos com todos setores da 
sociedade.



Doe seus Impostos!

Como Apoiar!Credenciamento

Programa de fomento do projeto aprovado
Este foi credenciado pela Lei Municipal de Incentivo 
a projetos Culturais n° 3.767/07 da cidade de Rio 
Claro (SP), que permite o contribuinte pessoa física 
ou jurídica direcionar 
até 50% do IPTU, ISSQN e ITBI para projetos
previamente aprovados.

Valor do Projeto
R$ 120.000,00

Assessoria Contábil

Oferecemos gratuitamente assessoria contábil 
para Empresas interessadas em participar dos 
programas de leis de incentivo fiscal, garantindo 
toda a transparência e atendimento a legislação 
no processo de apoio a projetos.



Marcas
Que já fizeram parte da nossa história!



Promovendo 
Sua Marca!

Contrapartida à empresa apoiadora:

- Logo nos cartazes / flyers / posters
- Citação da marca na locução do evento
- Ações nas mídias sociais
- Email Marketing
- Marca vinculada às ações sociais da 
Lumiarte
- Reportagem através de Assessoria de 
Imprensa
- Ações Internas na empresa podendo ser 
abertura de palestra e treinamentos com 
música, som ambiente, ou outros a serem 
definidos.
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O Ateliê Piculú, parceiro do nosso Instituto 
confeccionará um kit de materiais 
pedagógicos para serem utilizados por 
professores da educação infantil. Sendo 
estes marcadores de parágrafo, luva de
histórias, dedoches, caixa musical, tangrans, 
palitoches, mesinha de coordenação 
motora, lata de história, sorvete
divertido, cubo mágico, ponto de cores, entre 
outros.



Portfólio

Conheça nossos trabalhos anteriores acessando nossas plataformas digitais!



OBRIGADO!

Digit@l


