
Da musicalização
infantil  à vivência
em orquestra

Joinville/SC Henrique, Rubentz e Gabriela
são alunos de violino do Musicarium. 



O Musicarium Academia Filarmônica 
Brasileira iniciou suas atividades em 
2017 como um centro de formação de 
orquestras. Proporciona a crianças e 
jovens, a partir dos 4 anos de idade, o 
desenvolvimento musical profissional de 
alta performance. São 200 alunos 
bolsistas e a sua maioria da rede pública 
de ensino.

Orquestra de Cordas do Musicarium. 



Um papel social
que vai além

U m  c i c l o  d e  f o r m a ç ã o  v i r t u o s o .  
das salas de aula. 

100% dos alunos são bolsistas

3 anos de preparação avançada
visando o ingresso em
cursos superiores no exterior

200 alunos

9 anos de formação
pedagógica e artística

Giovana é aluna de fagote do Musicarium. 
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Em apenas 2 anos de atividades, 
estreiamos a Orquestra 
Infantojuvenil. Nos próximos 5 
anos, teremos uma Orquestra 
Jovem de alta performance. No 
futuro, muitos jovens músicos, após 
sua formação superior no exterior,  
retornarão para compor a 
Orquestra Filarmônica Profissional 
e o corpo docente, como 
multiplicadores das novas 
gerações de talentos. 



Sergio Ogawa
Diretor Presidente

Com mais de 35 anos de experiência 
no desenvolvimento de orquestras 
infantojuvenis e jovens por meio de 
um trabalho de formação de base que 
acontece em diversas localidades 
brasileiras.

Iniciou seus estudos musicais aos 11 
anos de idade, tendo como primeiro 
instrumento o clarinete. Em 1983, 
iniciou um conjunto de cordas com 7 
crianças. Em 1990, já contava com 
mais de 100 integrantes. Três anos 
mais tarde, esse mesmo conjunto 

tornou-se uma orquestra filarmônica, 
na qual teve a oportunidade de atuar 
como coordenador e regente titular, 
realizando concertos no Brasil, América 
do Sul, Japão e Estados Unidos. 

Em 2016, a convite do Instituto Core, 
transferiu-se para Joinville/SC com a 
desafiadora missão de construir o 
Musicarium e fazer dele um centro 
musical de excelência. O propósito da 
iniciativa visa o desenvolvimento de 
jovens talentos e a formação de 
orquestras de alta performance.

”Além de formar músicos e orquestras de alta performance, nosso propósito é 
dar oportunidade para que estes jovens se tornem excelentes cidadãos, 
grandes líderes de referência na sociedade e que contribuam para a 
transformação sociocultural do país.”  

Sergio Ogawa 

Direção



Nossos professores são selecionados 
de forma criteriosa, considerando não 
apenas sua competência técnica como 
instrumentista de orquestra, mas 
também sua didática e comprometi-
mento com o ensino infantojuvenil.

O corpo docente inclui profissionais 
com sólida formação no Brasil e no 
exterior. Suas habilidades, talento e 
dedicação são um dos pilares da  
formação dos jovens músicos.

Professores

Alunos e professor de percussão
do Musicarium. 



Uma iniciativa que merece ser multiplicada.
Todos podem apoiar!

Raquel e Tallya são alunas do Musicarium. 



Destine para o projeto parte do seu Imposto de Renda

Para garantir a manutenção dos cursos e a aquisição de instrumentos, o Musicarium Academia 
Filarmônica Brasileira conta com projeto aprovado na Lei de Incentivo à cultura.

Além de disseminar a música erudita, o Musicarium promove a inclusão social e a formação 
cultural de crianças e adolescentes. Com sua formação de excelência, oferece uma opção 
profissional que transcende barreiras geográficas e sociais.

Contribuindo, você pode usufruir de benefícios fiscais previstos pela lei.

Vamos juntos
transformar

vidas por
meio da
música.

Projeto vigente aprovado pela
Lei Federal de Incentivo à Cultura

PLANO ANUAL 2021 - PRONAC 204055

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO
Razão social: Instituto Core
CNPJ: 24.447.148/0001-37
Banco do Brasil (001)
Agência: 2981-5
Conta: 48.720-1

IMPORTANTE
Para depósito bancário, favor informar ao caixa:
1º identificador: CPF
2º identificador: código 1

Helena é aluna de
violoncelo do Musicarium. 



Pessoa Física, que declare o IR no modelo completo 
pode deduzir até 6% do IR devido ao ano, sem 
prejudicar a dedução de gastos com saúde e 
educação. Importante, o cálculo é sobre o imposto 
devido total e não apenas sobre a restituição.

Pessoa Jurídica, tributada com base no lucro real pode 
deduzir até 4% do IR devido ao ano.

Além de apoiar um projeto sociocultural, sua  empresa recebe 
contrapartidas de exposição de marca e relacionamento.

Exemplo
IR devido: R$10.000
Valor da doação - 6% do IR devido: R$ 600,00
Novo IR devido: R$ 9.400,00

QUEM PODE APOIAR 
UTILIZANDO A LEI FEDERAL DE 
INCENTIVO A CULTURA?

Leonardo é aluno de violino do Musicarium. 



Deposite o valor
da sua doação na
conta do projeto,
aberta e auditada
pelo pela Secretaria 
Especial de Cultura

Enviar o comprovante para
CONTATO@MUSICARIUM.ORG.BR

As informações do recibo 
devem ser inseridas na 
sua declaração de IR, 
para o valor da doação 
ser abatido do IR devido

O Musicarium emite 
um recibo de 
mecenato

Todos os apoiadores recebem o relatório anual de prestação de contas do projeto.

O procedimento é simples!



Empresas podem contribuir para a ampliação do projeto, por meio de verba 
direta, destinação de Imposto de Renda ou mesmo permuta de produtos e 
serviços, refletindo em um grande impulso para que o Musicarium possa 
aumentar o número de bolsas , oferecendo a crianças e jovens uma opção 
profissional que transcenda barreiras geográficas e sociais.

Vídeo institucional
Inserção da marca do patrocinador no vídeo Institucional do Musicarium Academia Filarmônica Brasileira.

Exemplos de contrapartidas que podem ser oferecidas aos patrocinadores: 

musicariumoficial

PESSOA
JURÍDICA

Site e Facebook
Crédito ao patrocinador no site do Musicarium e na Capa da 
Fanpage.

Site
musicarium.org.br
Site
musicarium.org.br

Fanpage
facebook.com/musicariumoficial

Musicarium



Material e
uniforme

Marca do patrocinador no uniforme
dos alunos e nos materiais institucionais.



Citação em matérias de mídia

espontânea em nível regional e nacional.

Liberação de direito de imagem 

para campanhas de marketing.

Convite para eventos musicais 

produzidos pelo Musicarium.

Evento anual de parceiros:
Apresentação presencial dos resultados, 
além de ser um momento de 
homenagens e networking.

Contrapartidas personalizadas conforme valor de aporte. 
Para este momento de distanciamento social preparamos 
algumas customizações, solicite uma proposta.



Conheça nossos patrocinadores:



Siga o som da nossa melodia!
Acompanhe nossas notícias:
musicarium.org.br
facebook.com/musicariumoficial
instagram.com/musicariumoficial
twitter.com/musicarium_a�
linkedin.com/company/musicarium
youtube/MusicariumAcademiaFilarmônicaBrasileira

(47) 3121-6724 | (47) 99282-1669 | (41) 99957-8756
contato@musicarium.org.br

Rua Gothard Kaesemodel, 961 
Anita Garibaldi | Joinville – SC

Informações para patrocínio:
contato@agenciantz.com.br

Orquestra Infantojuvenil do Musicarium. 


