
PROPOSTA DE PARCERIA CULTURAL
MUSEU HISTÓRICO DE WITMARSUM - PR



COLÔNIA WITMARSUM
A Colônia Witmarsum, no Paraná, é detentora de uma trajetória 
histórica única. A comunidade é formada por descendentes 
menonitas, um grupo étnico religioso que surgiu na Frísia (Países
Baixos) em 1525 e se consolidou em território alemão, onde 
incorporou os aspectos culturais e tradições germânicas. Após 
quase 500 anos, nos quais os Menonitas passaram por diversas 
migrações, esse pequeno grupo se estabeleceu no Brasil, vindo da 
Rússia. As características iniciais como a religião, o pacifismo, a 
organização em comunidades e os idiomas alemão e o plautdietsch 
mantiveram-se, conferindo à comunidade aspectos únicos.





HEIMAT MUSEUM
Fundado em 15 de setembro de 1989, o Heimat Museum surgiu como uma 
iniciativa da comunidade para preservar a história local. Situado 
na Sede da antiga Fazenda Cancela, uma casa tombada como 
patrimônio histórico do Estado do Paraná, o museu vem atraindo um 
número crescente de visitantes devido a um trabalho em parceria 
com diversas instituições de ensino, além de um número cada vez 
maior de turistas que circulam, principalmente,
aos finais de semana.
Em 2018, o Heimat Museum recebeu 10.634 visitantes pagantes.



O PROJETO
OS OBJETIVOS:
     - Preservação de patrimônio histórico e cultural

     - Espaço cultural e educacional;

     - Geração de desenvolvimento sóciocultural;

     - Fomento ao turismo cultural e ecológico;

     - Atração de investimentos comerciais voltadas ao turismo;

     - Atendimento às redes educativas regionais



O PROJETO

AS AÇÕES:
     - MANUTENÇÃO DO MUSEU

 acondicionamento e conservação do acervo,   
 manutenção predial e melhorias da infraestrutura.

     - ATIVIDADES CULTURAIS

 grupos folclóricos, organização de eventos,
 apresentações culturais

     - MANUTENÇÃO DE TRADIÇÕES

 oficinas, atividades com alunos,
 atividades de preservação dos idiomas (plautdietsch e alemão) 



O PROJETO

AS AÇÕES:
     - PRESERVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

 instalação de jardim comestível nos entornos do museu,
 projeto de preservação de abelhas nativas,
 conscientização ambiental para crianças e estudantes.

     - PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA

 produção de documentários sobre a colônia e cultura menonita,  
 criação de acervo digital, contação de histórias.

     - INCENTIVO À LEITURA

 concursos literários com consequente produção de livro,   
 criação de biblioteca no museu 

OS DIVERSOS ASPECTOS DO PROJETO SERÃO CONTEMPLADOS À MEDIDA QUE FOREM ARRECADADAS AS 
VERBAS NECESSÁRIAS PARA SUA EXECUÇÃO.





POR QUE PATROCINAR ESSE PROJETO

Vivemos uma era de transformação, na qual o consumidor percebe e 
valoriza não só o produto em si, mas também os impactos, valores e 
conduta da empresa em relação ao meio ambiente e à sociedade que 
ela afeta. As empresas buscam cada vez mais vincular sua imagem 
corporativa a projetos diferenciados, que valorizam e aproximam 
sua marca do público.
Além das vantagens apresentadas pela participação do projeto em 
si, a sua empresa também se beneficiará indiretamente por ter seu 
nome vinculado a uma comunidade conhecida por características 
como organização, confiabilidade e qualidade que são aspectos 
desejáveis de serem atreladas a sua marca.



FORMAS DE PARTICIPAR DESSE PROJETO

Estabelecemos cotas de patrocínio como referência para 
levantarmos os valores necessários para o projeto, sendo: 

COTA DIAMANTE R$200.000,00
COTA OURO         R$100.000,00
COTA PRATA       R$50.000,00
COTA BRONZE     R$25.000,00



FORMAS DE PARTICIPAR DESSE PROJETO

Este é um projeto cultural de desenvolvimento social permanente, 
o que possibilita inúmeras oportunidades estratégicas de 
marketing sociocultural ao longo da sua execução:  

- Vinculação da marca em todos os eventos e exposições, 
- Mural permanente dos apoiadores no interior do museu, 
- Vinculação da marca em publicações (livros, panfletos, 
acervo audiovisual)
- Divulgação em redes sociais como apoiadores da instituição.



BUSCAMOS PARCERIAS QUE VALORIZAM O MARKETING CULTURAL

Os valores destinados ao projeto proposto possuem incentivo 
cultural através da Lei de Incentivo à Cultura, com 100% de 
dedução pelo IMPOSTO DE RENDA.

Para a realização do projeto de manutenção do espaço museal, 
catalogação do acervo e divulgação para promoção do turismo 
cultural, temos a aprovação do MINISTÉRIO DA CIDADANIA:
PRONAC 184587 – PLANO BIANUAL DE ATIVIDADES 2019/2020 – HEIMAT MUSEUM

Valor total aprovado – RS 1.183.978,15



COMO EFETUAR O DEPÓSITO DE APOIO AO PROJETO

Os depósitos deverão ser IDENTIFICADOS e feitos diretamente na conta corrente 
vinculada ao projeto, seguindo os passos abaixo:

Para pessoas físicas:

Conta para depósito:
Associação Comunitária dos Moradores Proprietários de Witmarsum
Banco do Brasil
Agência 0957-1
C/C 30.346-1



COMO EFETUAR O DEPÓSITO DE APOIO AO PROJETO

- existem dois campos para identificação. No primeiro identificador deve constar o 
seu CPF.
IDENTIFICADOR 1: CPF do apoiador
No segundo identificador deverá constar o número “2” que é o código específico para 
doações
IDENTIFICADOR 2:  preencher com o número 2

- Após efetuar o depósito enviar o comprovante para o email museu@acmpw.com.br para 
emitirmos recibo que servirá para abater o valor do imposto de renda.



COMO EFETUAR O DEPÓSITO DE APOIO AO PROJETO

Para pessoas jurídicas:

Conta para depósito:
Associação Comunitária dos Moradores Proprietários de Witmarsum
Banco do Brasil
Agência 0957-1
C/C 30.346-1



COMO EFETUAR O DEPÓSITO DE APOIO AO PROJETO

- Haverão dois campos para identificação. No primeiro identificador deve constar o 
seu CNPJ.
IDENTIFICADOR 1: CNPJ do apoiador
No segundo identificador deverá constar o número 1 que é o código específico para 
patrocinadores.
IDENTIFICADOR 2:  preencher com o número 1

- Após efetuar o depósito enviar o comprovante para o email museu@acmpw.com.br para 
emitirmos recibo que servirá para abater o valor do imposto de renda.



CONTATOS E INFORMAÇÕES

42 98425-3021
HeimatMuseumWit
@heimatmuseumwit
museu@acmpw.com.br

 42 3254-1453
acmpw@acmpw.com.br

Associação Comunitária de
Moradores Proprietários

de Witmarsum


