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WELTON NADAI
Produção Executiva

Orquestra de Violões e Cia Passarinhar no Horto florestal de Rio Claro (Floresta Estadual  Edmundo Navarro de Andrade)



O que é?

Sobre 

Música In Natura é um evento musical que acontece em meio a 

floresta e tem como temática a interação das pessoas com o meio 

ambiente.

RECIPESY

Legado do evento

Com iniciativas como esta, criando laços entre as pessoas e a 

floresta, estamos plantando uma semente que irá semear o futuro 

das próximas gerações.



FLORESTA

Floresta Estadual 

Edmundo Navarro 

de Andrade

Quem faz?
O projeto é desenvolvido pelo Instituto 

Lumiarte, que desenvolve uma série de 

ações voltadas para cultura e educação 

no interior paulista.

Artistas
São convidados artistas de todos os 

gêneros musicais para realizar um 

espetáculo de muita cor, interação e a 

alegria.

local
O local escolhido para o evento é a 

Floresta Estadual Edmundo Navarro de 

Andrade, também conhecido como 

Horto Florestal de Rio claro (SP)



Curadoria
Como 

escolhemos?

O curador selecionará os grupos musicais considerando 

como o discurso musical se relaciona com o projeto, e na 

medida conveniente, a escolha se dará levando em 

consideração o repertório voltado para música 

instrumental, sendo ela, popular ou erudita, corais e 

grupos de música independente, tradicional e regional. 

No entanto, todos com alguma ligação ao tema 

“Natureza”, visto que o nome “Música In Natura” que 

batiza o projeto, leva em si dois anúncios; o primeiro de 

que In Natura significa “em seu estado natural”, ou seja, a 

ideia de que a natureza tem que ser como é, e não sofrer 

alterações danosas, e em segundo, a circunstância de 

que o repertório também tem que ser “In Natura”, 

voltado para o que há de mais autêntico e que não se 

orienta pela ciranda das tendências de mercado.

Processo de seleção de equipe



Corumbataí (SP)

Com o propósito de falar sobre o GEOPARK Corumbataí, 

no interior do estado de São Paulo, foram realizadas 5 

edições nas cidades de Corumbataí e São Pedro, que 

foram um sucesso de público e crítica.

Outras 
edições

Início

São Pedro (SP)



Clipping
Na imprensa

Todas nossas atividades sempre são 

anunciadas nos principais veículos de 

mídia da região.



Evento
Principais ações

Além dos espetáculos musicais, o evento conta também com:

- Jogos e brincadeiras para crianças

- Mesa de frutas gratuitas para o público

- Decoração Interativa

- Palestra e bate-papo sobre meio ambiente

- Muita música ao vivo

- Artistas interagindo com o público

- Estrutura com tendas e banheiros químicos 

Roteiro



Música In Natura leva até você um espetáculo musical 

surpreendente em um lugar incrível, onde além de ouvir 

boa música, você poderá ficar mais perto da natureza 

que existe bem pertinho de você. Bem no meio da 

floresta você poderá curtir os melhores grupos musicais 

e ainda aproveitar para saber mais sobre tudo que está 

em volta de você quando o assunto é natureza.

Sinopse
Sobre o evento



Marcas
Amostras de artes gráficas

Com um designer atraente, buscamos 

sempre captar a melhor mensagem visual 

para alcançar nosso público.



“O evento tem como sua maior 

intenção, despertar nas pessoas que 

nós podemos conviver de forma 

integrada e sustentável com a 

natureza.”

Por quê?
Por que apoiar este evento



Credenciamento

Programa de fomento do projeto aprovado

Este foi credenciado pela Lei Municipal de Incentivo a projetos 

Culturais n° 3.767/07 da cidade de Rio Claro (SP), que 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

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.

Como apoiar?
Doe seus impostos



Porque 
Investir?
Ampliando horizontes

Sustentabilidade

Responsabilidade Social
Se uma empresa quer estar alinhada com os valores 

universais e não ficar para trás quando o assunto é 

sustentabilidade, o melhor a fazer é buscar iniciativas 

como esta para é investir e ficar em dia com sua 

responsabilidade social, ajudando a todos.



MARCAS 

Já fizeram 

parte da nossa 

história
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Contrapartida à empresa apoiadora:

- 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.

Promovendo sua Marca



Contrapartida social
Levando cultura para todos

Democratizando as ações do projeto, também serão realizados 6 recitais de sanfona em projetos sociais, levando alegria em forma de música para o 

público atendido pelo terceiro setor.



OBRIGADO

www.institutolumiarte.org

Encontre-nos!


