PROJETOS CULTURAIS - GRUPO FAMÍLIA MULLER

SOBRE A MULLER CULTURAL
A Muller Cultural elabora e executa projetos amparados pelas
leis de incentivo à cultura - Proac ICMS, Lei Federal e Pro-Mac
Município de São Paulo.
Nossa expertise é utilizar no mesmo projeto três plataformas:
livros artísticos de mesa, aplicativos de realidade aumentada e
exposições fotográficas.
Empenhamos uma parceria com as empresas patrocinadoras
que se mostram maiores que o projeto em si, pois juntos
deixamos um legado para as futuras
gerações; valorizando,
promovendo e fomentando a
cultura.

PROJETO CULTURAL
LEIS DE INCENTIVO MARKETING A CUSTO ZERO

Utilizando leis de incentivo à cultura, as empresas
podem direcionar parte de seus impostos para
projetos e, além do legado cultural, também se
beneficiam do marketing a custo zero, pois
utilizam valores que já estavam contabilizados
para serem pagos.
A MULLER cultural trabalha com as seguintes leis:

LEI FEDERAL

A Lei Federal de incentivo à cultura permite
às empresas tributadas com base no Lucro
Real (apuração anual, trimestralou mensal)
deduzir até 4% do IR
– calculados sobre a alíquota de 15% – e
aplicar em projetos aprovados pelo
Ministério da Cultura. O valor investido como
patrocínio aos projetos tem benefício integral
de abatimento direto no Imposto de Renda
devido.

Federal - Lei n. 8.313/1991 - Lei Federal de
incentivo à cultura (Rouanet)
Estado de SP - Lei n. 12.268/2006 - Proac - ICMS
Município de SP - Lei n. 15.948/2013 - ProMAC SP

O PROJETO
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Formação Musical
dos Alunos

Apresentação
dos Alunos

Exposição Fotográfica
com Realidade Aumentada

As crianças e jovens participarão das aulas em um

O projeto consiste na inserção da música como

centro de ensino de música já existente durante todo o

instrumento de socialização, proporcionando o

ano letivo, visando a criação de grupos musicais, a

desenvolvimento e surgimento de talentos entre

formação de celeiro de talentos, a educação integral e

as crianças e jovens da cidade de Indaiatuba SP.

a inclusão social dos participantes.

50 Novos Instrumentos
Formação de 78 Alunos
Serão adquiridos instrumentos musicais para possibilitar a
realização das aulas, após o termino do projeto os bens serão
doados para os alunos que mais se destacaram durante o
aprendizado.

A atividade final, consiste em uma

grande apresentação

da Banda

formada pelo projeto, com a finalidade
de possibilitar o acesso a música
instrumental de boa qualidade e
incentivar a formação de plateia para
concertos demúsica.

Teatro CIAEI - Indaiatuba/SP

Exposição
Fotográfica

O produto cultural deste projeto é uma exposição
fotográfica interativa, através de um aplicativo de realidade
aumentada e itinerante por bairros da cidade de Indaiatuba – SP,
visando destacar e valorizar o trabalho da Corporação Musical
Villa-Lobos – Banda de Indaiatuba - uma verdadeira Orquestra de
Sopros, com sua formação constituída de madeiras, metais e
percussão.

DURAÇÃO

10 Apresentações

1/Mês em cada Bairro
10 Bairros Beneficiados

1 Apresentação
feita pelos professores nos bairros

PRODUÇÃO
CORPORAÇÃO MUSICAL VILLA LOBOS
BANDA INDAIATUBA

Orgulho de ser o mais antigo grupo cultural em atividade no município de Indaiatuba,
a Corporação Musical Villa-Lobos – Banda de Indaiatuba, foi fundada em 04 de junho
de 1979 - graças à abnegação de alguns músicos e amantes das bandas de música que
se reuniram nesta data e criaram a Sociedade Mantenedora da Corporação Musical
Villa-Lobos, com sede na cidade.
A Banda, além de participar dos diversos eventos musicais produzidos em Indaiatuba,
tais como o Maio Musical, ou a participação em filmes e documentários relacionados à
cidade, realiza apresentações mensais em praças,shoppings, e escolas, levando
repertório tradicional, MPB e música sinfônica à população.
Composta por 45 músicos, trata-se, portanto, de uma Orquestra de Sopros, com sua
formação constituída de: madeiras, metais e percussão, contando hoje com um
repertório bastante eclético apresentando-se em inúmeras cidades do estado de São
Paulo.
A CMVL- Corporação Musical Villa-Lobos,como uma tradicional Corporação Musical do
município de Indaiatuba, busca constantemente inovar a ampliar suas ações de
formação e acesso musical. Assim, pautada pela qualidade e excelência, a CMVL reúne
um excelente e histórico trabalho musical, enraizado pela descoberta de grandes
talentos e acesso a música de boa qualidade.

Divulgação

O projeto será divulgado nos canais de mídia tradicionais por meio de
assessoria de imprensa, que também realiza as postagens nas redes
sociais tais como: Facebook e Instagram, com o objetivo de aproximar o
público e gerar interação com o projeto, engajando seus ideais.

Realidade Aumentada

Real idade Aumentada
A "RA" é a integração das informações vi r tuai s com a real idade,
criando um ambiente misto em tempo real concebido em três
dimensões . Uma inovação que permite a interatividade da
exposição fotográfica com o visitante
Como vai funcionar a real idade aumentada ?
Algumas das imagens da exposição terão um selo que remete à
interatividade com a realidade aumentada.
Com o aplicativo instalado no smartphone ou tablete, será possível
acessar os vídeos e conteúdos animados.

Contrapartidas
aos Patrocinadores
Na inauguração da exposição, possibilidade de marketing de

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA

relacionamento alinhada junto ao marketing dos patrocinadores.
As empresas patrocinadoras terão as logomarcas evidenciadas
no banner de apresentação na entrada da exposição fotográfica,
bem como em todo o material de divulgação da mesma.
Folders de apresentação da exposição com o logotipo dos
patrocinadores

APLICATIVO DE REALIDADE
AUMENTADA

O aplicativo permite a interatividade com o leitor - visitante, e a
empresa patrocinadora pode também se valer deste recurso para
incluir na apresentação ( juntamente com a carta do presidente),
um vídeo com mensagens do patrocinador sobre o projeto e os
objetivos da empresa.
-Tela splash de abertura com logo do projeto e das empresas
patrocinadoras.
- Menu principal com link para o site da empresa.

Contrapartidas
aos Patrocinadores
O projeto conta com assessoria de imprensa
própria e especializada em divulgação de
eventos culturais, que promoverá noticia das
atividades previstas nos diversos veículos de
mídia, tais como: rádio, TV, mídia impressa e
mídias sociais.
Divulgação do projeto nas redes sociais, tais
como Facebook e Instagram, com o objetivo
de aproximar o público, gerando maior
interesse e interação com o projeto,
engajando seus ideais.

ASSESSORIA DE IMPRENSA

CENTRIMETRAGEM

A centimetragem ou valoração
permite mensurar a estimativa financeira
do retorno de mídia espontânea alcançado (ROI) por marcas e empresas.
O projeto apresenta relatório final, ao patrocinador, com as métricas de
alcance de divulgação com investimento de marketing a custo zero.
O projeto será divulgado nos canais de mídia tradicionais por meio de
assessoria de imprensa, sempre citando o patrocinador, a média de
centimetragem de nossos projetos é de R$ 2.500.000,00 ( dois milhõese
quinhentos mil reais).

Valor Total do Projeto

R$ 458.204,92
PRONAC
192725

www.familiamuller.com.br
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