
Violões Artes  Trio



Primeiramente gostaríamos de agradecer a 

oportunidade de podermos apresentar a empresa um 

pouco sobre nosso trabalho de formação de público 

para música clássica, que tem por objetivo maior 

oferecer uma alternativa de apreciação de música no 

mais elevado nível artístico.

O Circuito do Violão é um projeto que atua na 

divulgação do Violão como instrumento solista na 

região, criando um circuito de apresentações e 

atividades relacionadas com repertório voltado para o 

violão em suas diferentes formações, sendo elas solo, 

duo, trio, quarteto, orquestra e artes integradas.

Ao Patrocinador
Carta a empresa

Trazemos aqui o trabalho impecável desses 

violonistas que formam o Violões Artes Trio, nada 

menos que o mais importante trio de violões do 

Brasil na Atualidade.

Não deixe de associar a marca da sua empresa a 

boas iniciativas, faz bem para empresa, para os 

artistas, e principalmente para a sociedade. 

Agradecemos a atenção! 

Muito obrigado! 

WELTON NADAI

Produtor Executivo



O Circuito do Violão é um projeto que 

desde 2008 promove uma série de 

atividades de música erudita voltada 

para o violão, e o Instituto Lumiarte 

concede todo o aparato jurídico e 

institucional para realização dos 

trabalhos envolvidos, sendo o Violão na 

Escola um fruto desta parceria que deu 

certo.

Parceria que deu certo!

Sobre Nós



Este projeto visa realizar apresentações 

em cidades interioranas do Violões Artes 

Trio de forma gratuita, onde o repertório 

serão transcrições para trio de violões de 

uma seleção de peças de compositores 

que são referência na história da 

música. 

Além das apresentações, será realizada 

uma palestra sobre arte e educação, 

bem como Concertos Didáticos para 

alunos de escolas públicas.

O projeto

Resumo
10 Recitais do Violões 

Artes trio

3 Concertos didáticos 

em escolas públicas

1 Palestra sobre arte e 

educação



Serão escolhidos serão espaços onde ocorrem atividades de música de 

câmara como museus, teatros, bibliotecas, anfiteatros, salas, casas de 

cultura.  A importância deste trabalho vai além da apresentação física, as 

reverberações possibilitadas pela tecnologia atual divulgam ainda mais a 

música boa que traz esta proposta.

Cidades

Cordeirópolis

Corumbataí

Iracemápolis

Itapira

Itirapina

Mogi Guaçu

Pirassununga

Rio Claro

Santa Gertrudes

São Pedro

Onde ?  Porque?

Museu Gustavo Teixeira 

em São Pedro / SP.



O 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. 

O trio

Sinopse
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

Teatro Adamastor em 

Guarulhos (SP) 



Violonistas

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.



PROGRAMA DE FOMENTO

O ProAC ICMS é a modalidade do programa de fomento paulista que funciona por meio de patrocínios incentivados e renúncia fiscal. 
Para ter acesso aos recursos disponíveis, os artistas, grupos ou produtores devem submeter seus projetos à análise de uma comissão 
especializada, que avalia requisitos como relevância artística e adequação da proposta orçamentária.

Com o projeto aprovado, o proponente pode solicitar patrocínio a empresas sediadas em São Paulo. Estas, por sua vez, recebem 
descontos no imposto devido, como forma de estímulo ao patrocínio. Qualquer empresa pode ser patrocinadora via ProAC ICMS, 
bastando ser contribuinte deste imposto e estar em dia com suas obrigações fiscais.

Valor do Projeto

R$ 163.400,00
( 100 % dedutível do ICMS )

Credenciamento

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.

Código [ 29287 - Violões Artes Trio ]
Link na plataforma “PROAC ICMS” do Governo do Estado de São Paulo:
Acesse aqui

http://proac-icms.cultura.sp.gov.br/ConsultaPublicaImprimir/Create?IdProjeto=29287&IdUsuario=31255&IdConta=24796&Protocolo=2959408780&CodigoEmpresa=10030


Profiles
Our Music
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci

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.



Com banners e cartazes pulsantes,  levamos nossas informações para o público da maneira mais direta possível.

Marcas
Encontrando o Público



Nosso trabalho conta sempre com um grande reconhecimento da mídia, 

visto que todas nossas atividades sempre são publicadas em jornais, sites, 

revistas, blogs e TV.

Na Mídia
Assessoria de Imprensa



Empresas com responsabilidade social

Marcas
Que fazem parte da nossa história



- 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.

Patrocinador
Contrapartida a empresa



Será realizada uma palestra abordando temas que desenvolvam a 

sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas 

artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas 

produzidas pelas diferentes culturas. 

Palestra
Arte e educação (  Formação  )

Serão realizados um 3 recitais de Violão em escola pública de um dos 

municípios escolhidos para receber as atividades do projeto, sendo 

que a atividade será definida junto a Secretaria da Educação ou da 

Cultura. 

Concertos Didáticos
Violão na Escola (  Responsabilidade Social  )



Obrigado!

Acesse

https://www.instagram.com/circuitodoviolao/?hl=pt-br
https://www.flickr.com/photos/institutolumiarte/albums/72157652645742930
https://www.facebook.com/CircuitoDoViolao/
https://www.institutolumiarte.org/
https://www.circuitodoviolao.com/















