
PROJETO CULTURAL 

 “Plano Anual de Atividades 2022 - 

Museu Casa de Brusque” 



  O Plano Anual de Atividades 2022 - Museu Casa de 
Brusque representa o conjunto de elementos de custeio 
e atividades culturais, infraestruturas e te cnicas da 
instituiça o, como a monitoria aos grupos visitantes, 
aço es de tratamento te cnico do acervo (higienizaça o, 
conservaça o preventiva, catalogaça o, digitalizaça o e 
acondicionamento), elaboraça o e montagem de 
exposiço es tempora rias e realizaça o de eventos 
culturais. No a mbito da Contrapartida Social, na 
condiça o de aça o cultural formativa sera o realizadas 
palestras no municí pio de Brusque sobre o segmento 
cultural da proposta, como forma de difundir este 
conhecimento e formar pu blico para os museus e 
espaços de memo ria do municí pio. 

“Plano Anual de Atividades 

2022 - Museu Casa de 

Brusque” 

PRONAC: 210958 



Projeto Cultural: Plano Anual de Atividades 2022 - Museu 

Casa de Brusque 

PRONAC: 210958 

Área Cultural: Museus e Memória 

Segmento Cultural: Preservação. Restauração, conservação, 

registro 

Localização do Museu: Av. Otto Renaux, 285, São Luiz, Brusque/

SC, 88.351-310 

Valor Aprovado: R$ 981.604,39 

Classificação do Público: Livre para todas as idades 

Proponente: Sociedade Amigos de Brusque 

INFORMAÇÕES DO PROJETO 

 Através da Lei Rouanet (Mecenato) do Ministério da Cultura, o pa-

trocinador poderá fazer abatimento do valor investido através do Impos-
to de Renda. O presente projeto está enquadrado na Lei nº 8.313, de 23 
de dezembro de 1991 (Pronac), art.18, que concede isenção de até 100% 
dos recursos direcionados, limitando-se em 4% do total do valor devido 

pela Pessoa Jurídica. 

 
210958 



 O Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim, mais conhecido como 
Casa de Brusque, é mantido pela Sociedade Amigos de Brusque. Desde 
1953, foi iniciado um intenso trabalho de pesquisa, junto aos órgãos 
públicos e privados do Estado e do Município para coletar o maior 
número possível de documentos relativos à história brusquense. Esse 
trabalho de pesquisa e de coleta se estende até os dias atuais, sendo 
este acervo aberto à visitação pública desde 1971. 
 
 Em 1973, o acervo passou a ser oficialmente denominado de Museu 
Histórico do Vale do Itajaí-Mirim.  
 
 O Museu preserva um importante e diversificado acervo 
documental, fotográfico, bibliográfico e de objetos da história do Vale do 
Itajaí-Mirim. Como exemplo, pode ser citado o primeiro relatório 
elaborado pelo Barão de Schnéeburg, fundador e diretor da Colônia-
Itajahy, prestando contas das ações aqui desenvolvidas, logo após a 
chegada dos 55 colonos pioneiros. 
 
 Os acervos estão disponíveis para consulta, pesquisa de 
estudantes, pesquisadores e demais interessados na história do Vale do 
Itajaí. 
 
 Entre outras atividades, o Museu desenvolve visitas guiadas para 
grupos maiores mediante agendamento, bem como ações educativas 
planejadas anualmente para escolas da rede pública e privada. 

O MUSEU 



 Todas as peças de divulgaça o do projeto; 
 Publicaço es de material de divulgaça o do museu; 
 Mate rias de mí dia esponta nea. (sempre que autorizado pelo o rga o de 

imprensa); 
 Recebera cotas de ingressos para visitaça o ao museu (para distribuir entre 

seus fornecedores e clientes) 
 Oportunidade de utilizar o espaço de reunio es/eventos da Casa Enxaimel 

para aço es de divulgaça o da marca ou eventos institucionais para ate  40 
pessoas. 

Retorno Institucional para a 

Empresa Patrocinadora  

Material Gráfico e Divulgação: 

 Inclusa o de seu logotipo como patrocinador nos folders, no material insti-

tucional e demais materiais impressos; 

 Divulgaça o do nome da empresa patrocinadora nas entrevistas em ra dio; 

 Divulgaça o do nome da empresa patrocinadora nas mate rias de mí dia es-

ponta nea; 

 Citaça o do patrocinador e inclusa o de logomarca nos convites eletro nicos 

distribuí dos via e-mail; 



 Vagas de estágio para estudantes de graduação, historiador, pedagogo; 

 Compras no comércio local dos materiais de construção e materiais de consumo; 

 Preferência de compra no mercado local para os mobiliários e material permanente; 

 Investimento na educação e cultura 

de Brusque e região; 

 Geração de impacto nos serviços de 

hotelaria, refeições, transporte, entre 

outros, em virtude do aumento do 

fluxo de visitantes e pesquisadores. 

Impactos Sócio Econômicos para  
Brusque e Vale Do Itajaí-Mirim: 



PRÉ-PRODUÇÃO (1 mês) 
 

• Contraça o de consultores e curadoria. 
• Seleça o e contrataça o de estagia rios para atuar nas atividades do projeto. 
• Ampliar a capacidade de acondicionamento da Reserva Te cnica do Museu Casa de Brusque por meio da aquisiça o 

de mobilia rio adequado para o espaço; 
 
 
 

PRODUÇÃO (6 meses) 
• Realizar aço es de manutença o predial do Museu Casa de Brusque; 
• Realizar higienizaça o e conservaça o preventiva do acervo iconogra fico existente no Museu Casa de Brusque; 
• Realizar acondicionamento adequado do acervo iconogra fico existente no Museu Casa de Brusque; 
• Realizar a catalogaça o do acervo iconogra fico existente no Museu Casa de Brusque; 
• Realizar a marcaça o do nu mero de tombo no acervo iconogra fico existente no Museu Casa de Brusque; 
• Inserir as informaço es do acervo iconogra fico em banco de dados, por meio de software especí fico para 

catalogaça o de acervo; 
• Realizar arrolamento do acervo documental existente no Museu Casa de Brusque 
• Realizar higienizaça o e conservaça o preventiva do acervo tridimensional existente no Museu Casa de Brusque;  
• Realizar acondicionamento adequado do acervo tridimensional existente no Museu Casa de Brusque; 
• Realizar a marcaça o do nu mero de tombo no acervo tridimensional existente no Museu Casa de Brusque; 
• Participar da Primavera dos Museus, com a atividade a ser definida apo s a divulgaça o do tema do evento pelo 

IBRAM; 
 
 

PÓS-PRODUÇÃO (6 meses) 
• Aço es de divulgaça o do projeto.  
• Elaboraça o da prestaça o de contas do projeto. 

Etapas de realização 



Contato 

Ricardo Vianna Hoffmann 

 

 Fone: (47) 3351-2132  

 

E-mail: casadebrusque@gmail.com     

 

Endereço: Avenida Otto Renaux, 285  

Brusque/SC CEP: 88350-310  


