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A Associação CARAÍVAVIVA é uma instituição sem fins 

lucrativos e atua na comunidade de Caraíva-BA  e seu 

entorno. Considerada de Utilidade Pública Federal foi 

fundada em 2010 e acredita que o desenvolvimento de 

atividades educativas e culturais ajude o desenvolvimento 

sociocultural dos indivíduos, contribuindo para a formação 

de melhores cidadãos.  

O Programa Cidadania Ativa oferece palestras informativas sobre questões voltadas a saúde, cidadania e preservação. Quinzenalmente é 

realizado o Cinema CARAÍVAVIVA, onde filmes são exibidos ao ar livre a beira do Rio Caraíva.

São Programas desenvolvidos ao longo do ano de forma permanente, através dos quais a Associação CARAIVAVIVA busca alcançar seus 

objetivos dentro da comunidade, sendo eles:

Oferece oficinas onde são trabalhadas a linguagem, atividades artísticas, esportivas e de inclusão 

digital. O Programa se inicia com a Oficina de Leitura e Linguagem visando avaliar o nível de 

aprendizagem do aluno e encaixá-lo nas atividades adequadas ao seu desenvolvimento.

Atividades Permanentes

PROGRAMA CASA  AMARELA (CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 03 A 17 ANOS)

PROGRAMA CIDADANIA ATIVA (ABERTO A COMUNIDADE)

O Programa Mulheres de Caraíva visa estimular o Empoderamento Feminino no Vilarejo, oferecendo cursos e atividades para que a mulher 

possa incrementar a renda familiar e trabalhar a sua identidade cultural e autoestima.

PROGRAMA MULHERES DE CARAÍVA (ADOLESCENTES E MULHERES)

ATENDE ANUALMENTE + DE

Crianças e Adolescentes
150( )

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PRESERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE

ÁREAS DE
ATUAÇÃO

CULTURA

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL



O 1º FESTIVAL DE ARTES DE CARAIVA  foi aprovado na Lei Rouanet de 

Incentivo a Cultura (Lei 8.313 de 23/12/1991) em seu Artigo 18, o que 

significa que o patrocinador poderá deduzir do IR 100% do valor 

investido no projeto.

A realização do festival, através do patrocínio das atividades a serem realizadas 

em sua construção possibilitarão o desenvolvimento e o incremento das 

atividades já oferecidas nos Programas Permanentes da Associação 

CARAIVAVIVA. 

O 1º FESTIVAL DE ARTES DE CARAIVA acontecerá a partir de uma 

exposição de arte, onde serão apresentados trabalhos artísticos desenvolvidos

Todo o conteúdo que será apresentado no 1º FESTIVAL DE ARTES DE CARAIVA será desenvolvido a partir da realização de oficinas 

culturais nas áreas de artes visuais, artes cênicas e música. 

As oficinas serão oferecidas de forma gratuita para crianças e adolescentes com idades entre 06 e 17 anos, moradores da 

comunidade de Caraíva e seu entorno. 

Oficinas Culturais gratuitas

OFICINA
Pintura e desenho

Nº DE TURMAS
1
1
1
1
1
2
1

8

ALUNOS

155

20
20
20
20
30
30
15

HORAS/AULA

504

48
48
48
72
72
72
72

Bordado
Ballet

Dança Contemporânea
Teatro

Música Violão
Música percussão

TOTAL

Festival

Artesde 
de 
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2017

Ao todo serão realizadas 08 (oito) oficinas para 155 crianças e adolescentes totalizando 504 horas aula de ensino.

por crianças e adolescentes da vila nas diversas oficinas oferecidas gratuitamente, esta exposição será acompanhada de uma extensa 

programação cultural onde serão realizadas apresentações de teatro, dança e música.  



Objetiva resgatar a cultura do Bordado através das artes visuais retratando a 

paisagem de Caraíva e seu cotidiano (o casario, o rio, os manguezais, fauna e flora 

locais, a pesca, o forró e toda a sua diversidade cultural) mantendo viva cultura local e 

valorizando suas raízes, fazendo assim, com que os valores da vila sejam renovados e 

tenham autenticidade popular.

Oficina de pintura artística e desenho
Objetiva despertar os sentidos, habilidades e criatividade das crianças e adolescentes, 

aumentando sua percepção do mundo e de si, favorecendo seu desenvolvimento de 

forma integral.

Oficina de Teatro
Busca promover o autoconhecimento e a autoconfiança das crianças e adolescentes, 

diminuindo a timidez e desenvolvendo a capacidade de expressão, relacionamento, 

trabalho em grupo e expandindo o repertório cultural.

Oficina de bordado

Contribuir para o desenvolvimento motor e psíquico das crianças, proporcionando 

espaço para a comunicação e expressão corporal, além de favorecer a autoestima, 

concentração, trabalho em grupo e disciplina.

A oficina de percussão tem como foco desenvolver a prática percussiva de crianças e 

jovens individual e coletivamente, através da execução de ritmos afro-brasileiros 

como baião, ijexá, maculelê, samba, ciranda, entre outros.

A educação musical estimula áreas do cérebro e desenvolve habilidades importantes, 

como a coordenação motora, a concentração e a socialização. Busca aguçar a 

percepção e desenvolver o raciocínio, a autodisciplina, paciência e sensibilidade, 

proporcionando uma estrutura emocional e psicológica que fornecerá bases para uma 

vida mais saudável.

Oficina de Danca (Ballet e Danca Contemporânea)

Oficina de violao instrumental

Oficina de percussao



Como incentivar este projeto?

#1

#2

#3

Podem investir em projetos culturais aprovados pelo MinC 

(Ministério da Cultura) na Lei Rouanet, pessoas físicas 

contribuintes do Imposto de Renda, deduzindo até 6% do 

IR devido.

O investidor deve depositar o valor desejado para o 

patrocínio na conta bancária do projeto (aberta e 

supervisionada pelo MinC) até o último dia útil do ano 

corrente. Após o depósito, a entidade ou pessoa que 

propôs o projeto irá emitir um recibo e enviar ao 

patrocinador, sendo que este servirá como comprovante 

para que a renúncia fiscal se efetue.

O ressarcimento do patrocínio feito virá no ano seguinte, 

na forma de restituição ou abatendo do valor do IR a pagar.

#1

#2

#3

Podem investir em projetos culturais aprovados pelo 

MinC (Ministério da Cultura) na Lei Rouanet empresas 

tributadas em lucro real, deduzindo até 4% do IR devido.

O ressarcimento do patrocínio feito virá no ano seguinte, 

na forma de restituição ou abatendo do valor do IR a 

pagar.

O investidor deve depositar o valor desejado para o 

patrocínio na conta bancária do projeto (aberta e 

supervisionada pelo MinC) até o último dia útil do ano 

corrente. Após o depósito, a entidade ou pessoa que 

propôs o projeto irá emitir um recibo e enviar ao 

patrocinador, sendo que este servirá como comprovante 

para que a renúncia fiscal se efetue.

Para saber mais contate-nos: contato@caraivaviva.org

Se voce é empresa: Se voce é pessoa física:



CONTATOS:

CARAÍVA - BA (SEDE)
Rua dos Navegantes, s/n | Caraíva, Bahia, Brasil

contato@caraivaviva.org
+55 73 99984.6510

BELO HORIZONTE - MG
Rua Maranhão, 1495 Sl. 105 - Funcionários

elosproducaocriativa@hotmail.com
+55 31 2515.0536

@ongcaraivaviva

@caraivaviva


