
Centro de excelência
no desenvolvimento
de orquestras,
da infantojuvenil à
filarmônica profissional

Joinville/SC



O Coree Music Institute abriu suas portas em 
2017 com cursos voltados para a musicalização 
infantil e iniciação musical. Sua missão é ser um 
centro de excelência no desenvolvimento de 
orquestras, da infantojuvenil à filarmônica profis-
sional, onde seus músicos são formados a partir 
da base, possibilitando a crianças e jovens 
talentosos (principalmente de escolas públicas) 
uma carreira profissional de alto nível.



Um papel social
que vai além

d o s  p a l c o s  e  t e a t r o s

das salas de aula, 

60 alunos de musicalização infantil (4 a 6 anos)

140 alunos de iniciação musical (a partir de 7 anos) 

200 alunos

50% 
das vagas para alunos 
de escolas públicas 
com bolsa integral.

Nossos 
números
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O Coree Music Insti-
tute, centro de excelên-
cia no desenvolvimento 
de orquestras, em 
apenas três anos de 
atividades, evoluiu de 
forma inovadora e 
consistente, apre-
sentando significativos 
resultados e com a 
perspectiva de se 
tornar uma referência 
nacional no segmento.



Atividades
desenvolvidas
Aulas práticas de instrumento individual

Canto coral

Teoria musical

Solfejo

Prática instrumental em conjuntos de câmara
(camerata, quinteto de sopros, conjunto de metais, 
conjunto de percussão e orquestra infantojuvenil)

O plano de desenvolvimento dos alunos tem duração de 
09 anos. Neste ciclo de aprendizagem, são preparados 
para aprimorar suas técnicas em universidades de 
referência no exterior. Ao retornarem para o Brasil, os 
estudantes terão a possibilidade de compor a orquestra 
filarmônica profissional e o corpo docente do próprio 
Coree Music, dando continuidade ao ciclo de formação de 
jovens talentos.



Sergio Ogawa
O maestro

Com mais de 35 anos de experiência, 
o maestro é conhecido pelo desen-
volvimento de orquestras infantojuve-
nis e jovens através 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 Coree Music 
Institute, transferiu-se para Joinville/SC 
com a desafiadora missão de construir 
o Coree Music Institute e fazer dele um 
centro musical de excelência. O 
propósito da iniciativa visa a formção 
de jovens e talentos e o dessenvolvi-
mento de orquestras.

“Além da formação musical, meu objetivo é que estes jovens se tornem 
excelentes cidadãos, grandes líderes de referência na sociedade e que 
contribuam para a transformação sociocultural do país.”  

Sergio Ogawa 

Conheça o nosso maestro e diretor artístico



Nossos professores são selecionados 
de forma criteriosa, considerando não 
apenas seu domínio da teoria musical e 
da execução dos instrumentos de 
orquestra, como também sua com-
petência, didática e comprometimento 
com o ensino do público infantojuvenil.

O corpo docente inclui artistas 
renomados no Brasil e também interna-
cionalmente. Suas habilidades, talento 
e dedicação são os pilares da experiên-
cia educacional para os jovens musicis-
tas do Instituto.

Professores



Uma iniciativa que merece ser multiplicada.
Todos podem apoiar!



Além de disseminar a música erudita, o Coree Music Institute promove a inclusão social e a
formação cultural de crianças e adolescentes, impactando toda a sociedade pela singularidade
do legado a ser deixado, através de seu trabalho formativo de excelência.

Por que apoiar?

Projeto vigente aprovado pela Lei 
Federal de Incentivo à Cultura

PLANO ANUAL 2020 
PRONAC 191537

Dados para transferência 
ou depósito Razão social: 
Instituto Core
CNPJ: 24.447.148/0001-37
Banco do Brasil (001)
Agência: 2981-5
Conta: 46.603-4

Para garantir a manutenção de suas 
atividades de excelência, o Coree 
Music Institute conta com projeto 
aprovado na Lei Rouanet (Lei 
8313/91-Art.18), lei federal de incenti-
vo à cultura. Contribuindo, você 
pode usufruir de benefícios fiscais 
previstos pela lei.

Destine para o 
projeto parte do seu 
Imposto de Renda



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?



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

Enviar o comprovante para
MUSICA@COREE.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 Instituto Core de
Música emite um
recibo de mecenato

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

O procedimento é simples!



Veja um print do sistema de declaração de imposto de renda 
para entender em qual área deve inserir o valor da sua doação.

Modelo do Recibo emitido 
pelo Instituto Core de Música

As informações do recibo devem ser inseridas na sua declaração de IR 
do ano seguinte à doação, para o valor ser abatido do IR Devido.

PESSOA 
FÍSICA



Vídeo institucional
Inserção da marca do patrocinador no vídeo Institucional do Coree Music Institute.

Exemplos de contrapartidas que podem ser oferecidas aos patrocinadores: 

coreemusic

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 Core Music Institute se desenvolva 
tornando-se um centro de excelência nacional na formação de orquestras.

PESSOA
JURÍDICA

Site e Facebook
Crédito ao patrocinador no site do Coree Music Institute e na 
Capa da Fanpage.

Site
coree.org.br

Fanpage
facebook.com/coreemusic



Material escolar
e uniforme

Marca do patrocinador no uniforme
dos alunos e nas apostilas de ensino.



Citação em matérias enviadas a 
imprensa e publicadas no site.

Liberação de direito de imagem 
para campanhas de marketing.

Convite para eventos musicais 
produzidos pelo Coree Music Institute.

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

Contrapartidas personalizadas 
conforme valor de aporte 



Conheça nossos patrocinadores



Siga o som da nossa melodia!
Acompanhe nossas notícias:
coree.org.br/home-coree/music_institute
facebook.com/coreemusic
instagram.com/coreemusicinstitute
twitter.com/coreemusic_cmi
linkedin.com/company/coreemusicinstitute
youtube/coreemusicinstitute

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

Rua Gothard Kaesemodel, 961 
Anita Garibaldi | Joinville – SC

ntz Informações para patrocínio:
contato@agenciantz.com.br


