
CIB
Conservação, Modernização e Acessibilidade



Destaques e Conquistas

● Reconhecido de utilidade pública pelo Governo do 

Estado de SC pela Lei n° 7305 de 06/06/88

● Instalado em Prédio público sob concessão do Estado 

de Santa Catarina

● Tombado como Patrimônio histórico e  artístico do 

Município de Florianópolis . Decreto N.270/86

● Produção de 19 edições da Semana da Língua Italiana 

no mundo incluída na Lei 10.635/2019.

● Recepção de diversas exposições e eventos, como  a 

exposição “Luci&Ombre” em parceria com o Circuito 

Sesc Artes VIsuais

O CIB
O Círculo Ítalo Brasileiro de Santa Catarina é uma entidade que congrega italianos, 
descendentes e simpatizantes da cultura italiana para fomentar os vários campos de 
arte, cultura e ciência.

As principais ações do CIB são: 

- Preservação e difusão da língua e cultura italiana;

- Valorização do patrimônio histórico artístico e cultural das culturas brasileira 
e italiana;

- Assistência e base de informações à comunidade ítalo-brasileira;

- Fomento institucional das relações culturais, sociais e econômicas entre 
Brasil e Itália;

- Iniciativas e oportunidades de formação profissional e de conhecimentos nos 
amplos espaços da cultura ítalo-brasileira;

- Produção de eventos de música, poesia, cinema, teatro, arte, tradições e 
tecnologia.

“Um pedaço da Itália na Praça XV”



 O Prédio
Após quase 20 anos de sua restauração, o prédio necessita 
de reformas para que consiga funcionar adequadamente, 
tanto em pinturas e manutenções como também em sua 
estrutura elétrica e hidráulica.

É necessário também estruturar medidas que garantam a 
sustentabilidade e maior acessibilidade no local, garantindo 
que este possa ser usufruído por um número ainda maior 
de pessoas.



Modernização do Centro Leste

A região do Centro Histórico de Florianópolis, onde está a sede do 
CIB, está em processo de revitalização, com a readequação de 
prédios antigos, iniciativas de urbanização sustentável e atraindo 
novos setores de mercado, como pontos notáveis da gastro-boêmia, 
cultura, consumo consciente, e arte urbana.

Uma das iniciativas notáveis em relação a isso é o mapeamento do 
Circuito Baixo Centro, desenvolvido pelo Centro Sapiens, e do 
fomento do Distrito Criativo, pela Associação Floripamanhã.Fonte: Centro Sapiens



REVITALIZAÇÃO - UMA NOVA ANTIGA FLORIPA



O Projeto
Projeto Arquitetônico • Restauro

Elaboração de projeto arquitetônico e de restauro, bem 
como projetos complementares da sede do Círculo Ítalo 
Brasileiro de Santa Catarina-CIB –SC , bem imóvel tombado 
pelo poder público municipal de Florianópolis-SC. Objetiva 
modernizar suas instalações, proporcionar maior segurança 
à edificação e seus usuários, bem como adequá-la às atuais 
normas de acessibilidade física e conforto ambiental, tanto 
para as atividades fim do CIB/SC, quanto para as atividades 
complementares de cunho cultural e filantrópico.



Legado e Futuro

- Importância sócio-cultural reconhecida por lei
- Bem  público e tombado enquanto patrimônio 

histórico e cultural em prol da comunidade

- Fomento ao potencial de reconhecimento 
internacional da cidade.

Fonte: De Olho na Ilha



Promoção

Pontos de Contato

● Programação de Cursos

● Semana da Cultura Italiana

● Eventos Culturais e Sociais

● Circuito de Palestras

● Grupos de Viagens

Público-Alvo

Público 1: 



Master

- Envio de email marketing com texto de 

apresentação do patrocinador e seu apoio 

no projeto

- Logo do patrocinador em destaque em todo 

o material gráfico (banner, cartaz, folder e 

flyer).

- Referência ao patrocinador em todos os 

releases distribuídos pela assessoria de 

imprensa a jornais, TV, rádios e mídias 

eletrônicas

Investimento
 

Cotas de Patrocínio

Pessoa Jurídica
● Master

De R$ 50.000,00 a R$150.000,00

● Plus
De R$ 30.000,00 a R$50.000.00

Valor Total: R$ 199.257,88

- 3 bolsas de estudos de língua italiana de 

duração de um semestre

- Possibilidade de realização de um evento 

nos espaços do CIB gratuitamente

- Dedução fiscal de 100% do valor investido

- Identificação no mural de restauro 

enquanto empresa patrocinadora

- 1 bolsa de estudos de língua italiana no 

INSTITUTOT

Projeto aprovado no artigo 18 da Lei Federal de Incentivo à Cultura.



Plus

- Envio de email marketing com texto de 

apresentação do patrocinador e seu apoio 

no projeto

- Logo do patrocinador em destaque em todo 

o material gráfico (banner, cartaz, folder e 

flyer).

-

Investimento
 

Cotas de Patrocínio

Pessoa Jurídica
● Master

De R$ 50.000,00 a R$150.000,00

● Plus
De R$ 30.000,00 a R$50.000.00

Valor Total: R$ 199.257,88

- Referência ao patrocinador em todos os 

releases distribuídos pela assessoria de 

imprensa a jornais, TV, rádios e mídias 

eletrônicas

- Dedução fiscal de 100% do valor investido

- Identificação no mural de restauro 

enquanto empresa patrocinadora

Projeto aprovado no artigo 18 da Lei Federal de Incentivo à Cultura.



Contato
Maria Teresa Lira Collares

(48) 99679-5558

teresa@redemarketingcultural.com.br


