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RESUMO
Este projeto visa gratuitamente realizar apresentações em 10 cidades interioranas 
do Violões Artes Trio, onde o repertório serão transcrições para trio de violões de 
uma seleção de peças de compositores que são referência na história da música, a 
fim de transformar a realidade cultural a partir da oferta e formação de público.



LOCAIS DE REALIZAÇÃO

As apresentações serão realizadas nas seguintes cidades:

Águas de São Pedro, Americana, Araras, Cordeirópolis, 
Eng. Coelho, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Santa 
Gertrudes, São Carlos

* (Podem ser alterados a pedido do Patrocinador)



INTEGRANTES
Violões Artes Trio tem sido 
indicado como um dos mais 
importantes trio de violões da  
atualidade, tanto pelo alto 
nível de seu trabalho 
camerístico, como por sua 
importante contribuição para a 
ampliação do repertório. 

Pedro Cameron Welton Nadai Priscila Giusti



PEDRO CAMERON
Como compositor demonstra uma visão muito 
peculiar e um domínio singular do idiomatismo 
do instrumento, com obras premiadas no 1º 
Concurso de Violão “Isaías Sávio” na Faculdade 
Palestrina em Porto Alegre, no Concurso 
Latino-Americano de Composição em 
Frankfurt-Alemanha, bem como no 1º Concurso 
Nacional de Composição para violão ou Piano, 
promovido pela Fundação Nacional de Arte 
(Funarte) e pela editora musical Irmãos Vitale. 



WELTON NADAI
Formado pelo Conservatório Dramático e 
Musical de Tatuí/SP, licenciado em música pela 
UNINCOR e Pós Graduado em Arte e Educação 
pela Universidade Claretianas, além de 
participar de festivais nacionais e 
internacionais, é fundador e idealizador do 
Circuito do Violão, coletivo que realiza diversos 
trabalhos em várias formações artísticas.



PRISCILA GIUSTI
Tem sua formação acadêmica pela UNIMES em 
Licenciatura em Música. Foi coordenadora do 
projeto Guri nos polos de Iracemápolis e 
Campinas, e atualmente é professora de violão 
em escolas livres de música, e escolas de ensino 
infantil e fundamental. Realiza anualmente uma 
série de concertos com o Violões Artes Trio, e 
desde 2012 estuda continuadamente com 
maestro Pedro Cameron.



SINOPSE DA APRESENTAÇÃO

Violões Artes Trio, formado por Pedro Cameron, 
Priscila Giusti e Welton Nadai leva gratuitamente as 
cidades de do interior paulista um espetáculo com 
belíssimas transcrições para trio de violões de uma 
seleção de peças de compositores que são 
referência nas salas de concerto de todo o mundo.

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: Todas as idades



NOTA DE PROGRAMA

O programa evidencia os grandes compositores do universo musical das salas de concerto, 
sendo bastante abrangente e diversificado, podendo destacar a música galante de Leonard Von 
Call, executada sempre com claridade, simetria e equilíbrio,  como pede o período clássico. O 
charme, leveza e otimismo de Luigi Boccherini e o gingado dos ritmos acalorados da música 
latina do cubano Ernesto Lecuona fazem um contraponto com temas que já estão há muito 
enraizados na cultura popular como "La donna è mobile", da ópera  “O Rigoletto" de Giuseppe 
Verdi,  e a “Serenata” de Franz Schubert com sua profundidade, força e momentos sublimes de 
beleza melódica. Heitor Villa Lobos  ingressa com suas texturas fascinantes, linguagem própria 
e audácia criativa, sem esquecer dos europeus Johannes Brahms, compositor de grande 
expressão folclórica e Johann Strauss, onde o trio apresenta uma esplêndida transcrição 
completa do  Danúbio Azul, enaltecendo toda a magia e beleza da famosa valsa vienense.



Valor do Projeto

R$ 180.414,60
Enquadramento no Artigo 18 (100% Dedutível)

PROGRAMA DE FOMENTO

Lei Federal de Incentivo a Cultura n° 8.313/91, 
conhecida também como Lei Rouanet, permite que 
as empresas tributadas em Lucro Real possam 
destinar 4% do Imposto de Renda para projetos 
previamente analisados e aprovados pelo Ministério 
da Cultura.

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.

Link na plataforma “Salic” do Governo Federal:
http://versalic.cultura.gov.br/#/projetos/184019

http://versalic.cultura.gov.br/#/projetos/184019


JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Como o acesso a música camerística muitas vezes é novidade para determinado público, ainda 
mais se tratando de cidades do interior, a escolha tanto do repertório como do roteiro de 
cidades foi com a intenção de afirmar a vontade do coletivo Circuito do Violão e dos músicos 
em continuarem a realizar as atividades de formação de público para música erudita, pois só 
um trabalho sistemático, permanente e de longo prazo poderá provocar transformações que 
sinalizem uma consolidação deste segmento musical no gosto das pessoas  desta região.



MARCAS QUE 
FIZERAM PARTE 

DA NOSSA 
HISTÓRIA

Empresas com responsabilidade 

social



CONTRAPARTIDA SOCIAL

Considerando que o Circuito do Violão atua em 
diferentes caminhos para formação de público, 
ressaltamos que todo "Patrocinador", mesmo que seja 
de um projeto específico, se torna "Apoiador" em todas 
as outras atividades realizadas pelo coletivo, que vão 
desde aulas gratuitas, música nas escolas, seminário 
anual, publicação de conteúdo cultural, promoção de 
jovens violonistas, orquestra de violões até mesmo 
intercâmbios internacionais.



OBRIGADO!
















