
M e n u    C u l t u r a l

2018

CASA DA
CULTURA





A idéia principal deste Menu Cultural é de oferecer uma gama de   

opções aos incentivadores criando uma oportunidade de escolha 

para envolvê-los  em todos os segmentos  culturais: 

Música, Artes Cênicas, Artes Plásticas, Literatura, Shows, Cursos, Palestras, 

Oficinas, Cinema, entre outras formas de expressão.

Local de Realização:

Brasil. É importante destacar que as cidades podem ser direcionadas pelo 

incentivador. Evento com capacidade para um diversificado público e  aos 

interesses do patrocinador.   

OBS:

Os projetos podem ser realizados em suas totalidades ou desmembrados em 

fases conforme necessidade ou escolha do incentivador.

Toda a documentação que legitima o processo de isenção, incentivo e parceria 

com os órgãos Estaduais e Federais serão entregues antes de qualquer repasse 

financeiro.



Publicação no Diário Oficial  / Recibos de  isenção. 

Declaração específica para o projeto e  Roteiro Básico com 

explicação detalhada sobre o procedimento a ser adotado no 

incentivo.

Contato Casa Da Cultura Brasil

031 031 98726-1309 / 031 99689-1309  

031 3498-7830 

scasadacultura@gmail.com

carloschagas@casadaculturabrasil.com.br

casadaculturabrasil@gmail.com
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Após  pesquisas  realizadas,  identificamos  que  a  melhor  

forma de fomentar a cultura em geral,  seria  trabalhar com 

projetos de caráter sociocultural, que abrangessem não só as 

expectativas das isenções obtidas nos impostos ou o retorno 

publicitário envolvido, mas que também atingissem os objetivos do incentivador.

Desta idéia nasceu a iniciativa denominada ´´Menu  Cultural`` que dá opção ao 

incentivador não só da escolha do projeto mas também o envolvimento na 

realização de seu conteúdo.

No Menu colocamos a disposição projetos que envolvem a cultura nos mais 

diversificados segmentos. 

Formar  e  montar  grupos  teatrais     

Promover  Shows,  Festivais, MPB, Pop Rock, Corais e Etc. 

Apresentação  de  Peças   Teatrais

Apresentações  de  Bandas 

Oficinas  de  Artes ( Cênicas e Plásticas)

Dança, apresentações circenses.

Gravação de CDS  

Publicação de Livros

Integração com a 3° Idade

Rodeios, Cinema e TV

Apresentação



Projetos que também visam  atuar  dentro  de   temas 

como: reciclagem, ecologia,  reflorestamento, conservação  

das  reservas  hidrominerais, treinamentos educacionais, de 

gestão, de 5S, controle de qualidade, prevenção de acidentes 

de trabalho, produção da SIPAT, treinamentos de novas 

tecnologias, palestras motivacionais, implantação de novas 

metodologias, eventos diversos, promocionais, 

comemorativos, lançamentos de produtos - cursos 

direcionados à inteligência emocional, PNL, vendas ou outros 

temas que forem de interesse da empresa parceira

Apresentação



14 14210 – Circuito em Ação

Local: Brasil

Prazo de captação: 01/01/2018 à 10/09/2018 

Resumo do projeto

O Circuito em Ação visa Promover os conhecimentos 

artísticos, instrumentais, culturais, tecnológicos, 

esportivos e ambientais através de multi-ações, 

visando contribuir de forma significativa no 

desenvolvimento e capacitação de organismos que 

estejam voltados para o mercado da indústria 

criativa, organizando, qualificando para produzir 

melhor e ser destaque nestes mercados.

Valor: R$ 2.324.400,00









18 0784 – Circuito em Ação Segunda 

Edição

Local: Brasil
Prazo de captação: 02/05/2018 à 13/12/2018 

Resumo do projeto

O Circuito em Ação Segunda Edição visa Promover 

os conhecimentos artísticos, instrumentais, culturais, 

tecnológicos, esportivos e ambientais através de 

multi-ações, visando contribuir de forma significativa 

no desenvolvimento e capacitação de organismos 

que estejam voltados para o mercado da indústria 

criativa, organizando, qualificando para produzir 

melhor e ser destaque nestes mercados.

Valor: R$ 1.672.350,30





18 2060 – Soul Solidário 

Local: Brasil

Prazo de captação: 11/07/2018 à 31/12/2018 

Resumo do projeto

O projeto tem como objetivo difundir a música, visa 

realizar o Soul Solidário com artistas locais e 

nacionais entre outras ações que se fizerem 

necessárias, visando contribuir de forma significativa 

no desenvolvimento e capacitação de organismos 

que estejam voltados para o mercado da indústria 

criativa, organizando, qualificando para produzir 

melhor e ser destaque neste mercado.

Valor: R$1.627.119,50





16 0689 – Cultura Itinerante

Local: Brasil

Prazo de captação: 01/01/2018 à 31/12/2018 (prorrogável 2019/2020)

Resumo do projeto

* O projeto Cultura Itinerante tem como objetivo levar informação 

e cultura a todos os seus espectadores, realizando um festival 

que contará com apresentações teatrais, musicais e dança.

Promovendo desdobramentos culturais e influenciando 

positivamente a cidadania através da cultura e do  

conhecimento.

Valor: R$ 1.518.540,00









16 1539 – Natal Cultural

Local: Brasil

Prazo de Captação: 09/09/2016 à 31/12/216 (prorrogável 2017/2018)

Resumo do projeto

O Natal Cultural é um projeto que contempla uma 

vasta programação cultural composta de eventos a 

serem realizados no mês de Dezembro, com 

atrações de músicas, dança e artes gerais. 

Visa realizações de eventos Culturais.

Valor: R$ 492.193,00





24 7294 – Projeto SAFRA

Local: Brasil

Prazo de Captação: 01/01/2017 à 31/12/2017 (prorrogável 2018/2019)

Resumo do projeto

O SAFRA é um projeto multicultural de abrangência 

relevante, concebido para identificar, diagnosticar e 

suprir carências.

O projeto visa propiciar subsídios culturais dentre 

outros à população.

Valor: R$ 9.220.040,00





A empresa patrocinadora terá como retorno ao seu 

Investimento uma mídia exclusiva durante toda a realização

do projeto. Inserção de sua logomarca em todo o material 

de divulgação com cartazes, anúncio em jornal Inserção em mídia radiofônica 

em horários rotativos, banners  (colocados em locais estratégicos). Mídia 

exclusiva da empresa. Agradecimento dos artistas no final de cada 

apresentação. 

Outdoor. Inserção de mídia televisiva. 

Citação do patrocínio em áudio antes de todas as apresentações

Citação do patrocínio em todas as entrevistas concedidas pelos artistas, 

assessores de imprensa e responsáveis pelo projeto.

Distribuição de brindes ou material gráfico de divulgação da empresa 

patrocinadora durante todo o projeto.

Assessoria de imprensa, ou seja, mídia espontânea

Outras mídias que se fizerem necessárias.

Investimento









Incentivadores da Cia da Cultura






