
LICEU DE ARTES MUSICAIS
FÚRIO FRANCESCHINI



O PODER DA MÚSICA NA VIDA DAS PESSOAS

"A música fala diretamente ao límbico
do cérebro (região responsável pelas
emoções, prazer, motivação e
afetividade), liberando dopamina e
causando sensação de bem-estar"
MERICAN MUSIC THERAPY ASSOCIATION - AMTA USA WORLD FEDERATION
OF MUSIC - WFMT GÊNOVA - ITÁLIA

"Uma das coisas que me surpreendeu foi o
imediatismo com que a música pode afetar
a ansiedade de uma pessoa e acalmar
seus pensamentos"
ISABELLE RAYNAULD - CINEASTA E PROFESSORA DA UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL - DOCUMENTÁRIO THE MUSIC BRAIN

"É imprescindível o uso da música como
abordagem metodológica para se trabalhar
a prevenção ao uso de drogas, pois este
pode ser um espaço de debates reflexivos
que venham a atingir aspectos mais
profundos do caráter humano de cada
sueito, agindo diretamente em elementos
de seus processos de identificação."

A MÚSICA E A SUA INFLUÊNCIA NA VIDA DE JOVENS E ADOLESCENTES
ENVOLVIDOS NO PROEJTO SUPERHAÇÃO - UMA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO -
PROFESSORA BETSEMENS BARBOSA DE SOUZA MARCELINO



O CRESCIMENTO CONSTANTE DA MÚSICA
INSTRUMENTAL E RELAXANTE

Um estudo recente da plataforma
Spotify, feito entre os dias 19 e 25

de março de 2021, quando as
autoridades de saúde de diversos
países recomendaram a quarentena,

mostra que os hábitos de consumo no
serviço de streaming já mudaram.

Segundo a plataforma, os ouvintes têm
buscado músicas mais relaxantes e o

instrumental também ganhou mais
espaço nas preferências.



Implantação de um equipamento sócio-cultural
voltado às artes musicais no

bairro do Ipiranga em São Paulo.
 

Projeto com plano de sustentabilidade
garantido e gerido pela Fundação Nossa Senhora

Auxiliadora do Ipiranga - FUNSAI.
 

Programação Cultural desenvolvida por especialistas
em música, pedagogia e cultura.

 

280M² DE RESTAURO
270M² DE AMPLIAÇÕES

ESPAÇO CULTURAL ABERTO E GRATUITO
AUDITÓRIO PARA CONCERTOS E EVENTOS

PROJETO ARQUITETÔNICO DE AFFONSO RISI
 

O PROJETO

ATIVIDADES E AULAS
100% GRATUITAS



A FUNSAI é uma organização da sociedade
civil de interesse público, que presta
serviço no âmbito de assistência social
(preponderante) e educação, instituída

em 1896. Certificada pelo Conselho
Federal, Estadual e Municipal de

Assistência Social, Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente
e pelo Conselho do Idoso, tendo também o

título de Utilidade Pública
Estadual e Municipal.

A FUNSAI

@FUNSAI.IPIRANGA @LAMFURIOGRANCESCHINI



O MAESTRO FÚRIO FRANCESCHINI

• Nasceu em Roma em 1880 e naturalizou-se 
brasileiro na metade do século XX

• Formado por grandes mestres europeus, 
professor de centenas de alunos brasileiros

• Compositor de centenas de obras 
para órgão, piano, coro e orquestra

• Regente de orquestras e coros
• Mestre de capela e primeiro organista 

da Catedral de São Paulo por mais de 60 anos
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1.ESCOLA DE FORMAÇÃO E
APRIMORAMENTO MUSICAL:

- Cursos de Instrumentos e Voz;
- Estúdio de gravação.

 
2.CENTRO CULTURAL PARA

PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
MÚSICA COM ENVOLVIMENTO DA

COMUNIDADE.
 

  .

 O CONCEITO LAMFF
Público-Alvo: crianças,

adolescentes e jovens em situação
de vulnerabilidade e risco social

da cidade de São Paulo.



Projeto LAMFF – LICEU DE ARTES MUSICAIS FÚRIO FRANCESCHINI
PRONAC Nº180101

MinC-2018
Total aprovado – R$ 3.199.462,55

 
CONTA ABERTA PARA DOAÇÕES DEDUTÍVEIS DO IR

Banco do Brasil
Agência 6809-8

Conta nº 11348-4.

As doações feitas no ano base 2021 serão abatidas
no Imposto de Renda 2022. Para obter o Recibo é

necessário enviar Nome completo ou Razão Social,
CPF ou CNPJ e endereço de e-mail para:

financeiro.lamff@funsai.org.br.
Pessoas Jurídicas: podem doar até 4% do IR devido.

Pessoas Físicas podem doar até 6% do IR devido
(declaração no modelo completo)



BENEMÉRITO
1M

- Exclusividade no segmento;
- Placa na recepção do edifício;
- Marca em todos os materiais físicos e
digitais de forma permanente;
- Realização de até 3 eventos fechados;
- Visitas guiadas para clientes e
fornecedores - até 2 por ano;
- Logo em abertura de exposições,
filmes, apresentações e peças;
- Direito de escolha de um espaço
interno para batizar com seu nome -
sujeito à disponibilidade;
- Oficinas de música para executivos,
funcionários e filhos de funcionários da
empresa  - a combinar;
- Certificado de Doador Benemérito.

COTA MASTER
500 K

- Exclusividade no segmento;
- Placa na recepção do edifício;
- Marca em todos os materiais
físicos e digitais de forma
permanente;
- Realização de até  2 eventos
fechados;
- Logo em abertura de exposições,
filmes, apresentações e peças;
- Direito de batizar um espaço
interno - sujeito à disponibilidade;
- Certificado de doador Master.

COTA PARTNER
300 K

- Exclusividade no segmento;
- Placa na recepção do edifício;
- Marca em todos os materiais
físicos e digitais de forma
permanente;
- Logo em abertura de exposições,
filmes, apresentações e peças;
- Certificado de doador Partner.

PROPOSTAS DE PARCERIA - EMPRESAS

*LOGOMARCA DE TODOS PODERÁ SER INSERIDA NA PLACA DA OBRA. DOADORES PESSOAS FÍSICAS PODERÃO
TER SEU NOME O PAINEL DA RECEPÇÃO DO EDIFÍCIO CM DEVIDA AUTORIZAÇÃO.



VAMOS
CONVERSAR?

FERNANDA  DEARO

11 98632-0026

fernandadearo@dearo.com.br 

funsai.org.br

 

OBRIGADO!


