Casa

Azul

oferece

a

patronos

oportunidade

de

participar de ações educativas e culturais em Paraty
A Associação Casa Azul, realizadora da Flip (Festa Literária Internacional de
Paraty), abre o Programa de Patronos 2016.

Voltado para pessoas físicas que desejam colaborar com a realização das
ações de permanência da Casa Azul em Paraty, o Programa é um plano de
mecenato feito a partir de cinco modalidades de cotas: Branca, Verde, Azul,
Amarelo e Ouro. As contrapartidas previstas incluem: a participação nas Rodas
de Conversas e envio de publicações da organização, ingressos cortesia e
convites para o coquetel de abertura da Flip, entre outras.

Relacionadas à literatura e ao território, as ações da Casa Azul visam a
valorização, resgate, conscientização e preservação do patrimônio material e
imaterial de Paraty; a transformação individual e coletiva por meio da literatura,
da solidariedade comunitária e do acesso às artes e à cultura.

As informações completas, as condições de participação e as contrapartidas
para cada modalidade de cota estão no site patronos_casaazul_2016.

Por que participar?
Desde sua criação, em 1994, a Casa Azul realiza uma série de ações
permanentes no território de Paraty que visam o desenvolvimento regional por
meio da arquitetura e do urbanismo, da educação e da cultura.

Ao longo desses 20 anos, além da Flip, que leva anualmente mais de 20 mil
pessoas a Paraty, a Casa Azul criou o Museu do Território de Paraty – MTP
que visa pesquisar, documentar, interpretar e comunicar o processo de
transformação territorial da cidade. Em sua primeira ação, em 2014, o MTP
realizou uma jornada de debates e a exposição Histórias e Ofícios do Território,
a qual, entre outras ações, lançou um Programa de História Oral, voltado ao
resgate da história de Paraty por meio dessa tradição.

A Associação colaborou para a criação de mais de 50 bibliotecas escolares e
comunitárias e mantém Biblioteca Casa Azul, na Ilha das Cobras. Com um
acervo de 12 mil livros, a Biblioteca Casa Azul é o centro das ações educativas
da instituição em Paraty. Ao longo de todo o ano são realizadas oficinas
culturais, artísticas e educativas, além de aulas de reforço escolar e
preparatório para o Enem.

Quanto?
O valor do incentivo varia de R$ 5 mil (cota Branca) até R$ 26 mil (cota Ouro) e
prevê uma série de contrapartidas, como o abatimento no Imposto de Renda.
Os interessados devem entrar em contato com a Casa Azul pelo telefone (11)
3081-6331 r.120/122 ou pelo e-mail patronos@casaazul.org.br.

Casa Azul
A Casa Azul é uma organização da sociedade civil de interesse público que
desenvolve projetos nas áreas de arquitetura, urbanismo, educação e cultura.
Desde as primeiras ações, há mais de vinte anos, vem desenvolvendo uma
metodologia

de

leitura

territorial

capaz

de

potencializar

importantes

transformações no território. Em Paraty, onde a associação se originou, esse
processo levou à realização de ações de permanência, com projetos como a
Flip, a Biblioteca Casa Azul e o Museu do Território, entre outros.

Patrocínio
Os projetos da Casa Azul são realizados graças a contribuição financeira de
nossos patronos, ao aporte de recursos incentivados por meio de leis de
incentivo à cultura estaduais e federal, assim como de recursos diretos, através
de empresas, organizações e pessoas físicas.

Informações para a imprensa
A4 e Holofote
+55 11 3897-4122
Danilo Thomaz – danilothomaz@a4com.com.br
Neila Carvalho – neilacarvalho@a4com.com.br

