




APROVADO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PELA LEI DE INCENTIVO FISCAL MUNICIPAL

Este prevê a realização de 100 Concertos Didáticos dos violonistas Welton Nadai 
e Edson Travaina, dando continuidade ao projeto Violão na Escola, realizado 
desde 2008 pelo Circuito do Violão em escolas de Rio Claro e Região. Como 
contrapartida serão realizados 6 recitais de sanfona em projetos sociais.

RESUMO

O projeto fica a disposição para dialogar com as Secretarias da Cultura e da 
Educação para avaliar as melhores escola no que diz respeito a política pública.

LOCAIS DE REALIZAÇÃO

Nos concertos são comentadas didaticamente através da História da Música as 
obras dos compositores Valter Heinze, Alonso De Mudarra, Isaac Albeniz, 
Fernando Sors, J.S. Bach, F. Moreno Torroba, Manuel Pounce, Dilermando Reis, 
Pixinguinha entre outros.

- Faixa etária livre

- Duração: 60 Minutos / 20 Minutos em caso de público adaptado.

SINOPSE DA APRESENTAÇÃO



Edson Travaina

 Violonista formado pela Escola Superior de Música da Faculdade Cantareira em 
São Paulo, sob orientação do professor Henrique Pinto. Participou de diversos 
festivais e seminários com aulas ministradas pelos violonistas Fábio Zanon, Paul 
Galbraith, Leo Brouwer, Manuel Barrueco, Eduardo Isaac, entre outros; e sobre 
educação musical com os professores Keith Swanwick, Osvaldo Lacerda e Cecília 
Cavalieri França. 

Lei Municipal de Incentivo a projetos Culturais n° 3.767/07, 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

PROGRAMA DE FOMENTO

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.

VIOLONISTAS

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.

ASSESSORIA CONTÁBIL



Bignotto Indústria de Urnas
Brascabos Componentes Elétricos e Eletrônicos 
CECAFI Revestimentos Cerâmicos (Carmelo Fior)
Cerâmica Serra Azul (Carmelo Fior)
Comercial Cirúrgica Rioclarense
Comercial João Afonso
Companhia Metalgraphica Paulista
Doimo Transportadora
Guarazemini Mineração e Transportes
Potencial Eletricidade e Manutenção
Sapataria Lago Azul
Unimed Rio Claro
Urbano

EMPRESAS QUE JÁ NOS APOIARAM ATRAVÉS DE LEIS DE 
INCENTIVO FISCAL

- Primeiro de tudo, claro, porque o custo é zero. Por que não ajudar o seu país e 
ainda ter contrapartidas de exposição da marca sem gastar nada? O recurso 
está a disposição de todos, esperando para ser usado.

- Para reforçar a imagem corporativa. É fundamental não só posicionar-se como 
sustentável, mas ser de fato cultural e socialmente engajado. O incentivador dos 
projetos culturais, ainda traz para si todos esses valores positivos.

- Para diversificação do mix de comunicação. Diferente da velha cartilha faz 
muito mais sentido buscar o público alvo por interesse e afinidade.

VANTAGENS DA EMPRESA AO PATROCINAR O PROJETO

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.

CONTRAPARTIDA SOCIAL


