
PROJETO CULTURAL 
Preservação e Difusão do Acervo  

do Museu Casa de Brusque – PRONAC 223140  

Sociedade Amigos de Brusque e de 

Apoio ao Museu Histórico do Vale 

do Itajaí-Mirim SAB/Casa de 

Brusque 
 

Localização: Av. Otto Renaux, 285, São Luiz, Brusque/SC, 88.351-310 





O Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim, mais conhecido como Museu 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, que datam dos primeiros anos da Colônia Itajhay-Brusque (1860) até os dias 
atuais.  
 
Os acervos estão disponíveis para consulta, pesquisa de estudantes, pesquisadores e demais interessados. 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. 



RESUMO 
O projeto cultural “Preservação e Difusão do Acervo do Museu Casa de Brusque” 

representa o conjunto de atividades culturais, infra-estruturais e técnicas da instituição, 

como a monitoria aos grupos visitantes, ações de tratamento técnico do acervo 

(higienização, conservação preventiva, catalogação, digitalização e acondicionamento), 

elaboração e montagem de exposições temporárias e realização de eventos culturais 

que serão desenvolvidas no produto Modernização e Equipagem de Museus.  

PROJETO CULTURAL 
Preservação e Difusão do Acervo  

do Museu Casa de Brusque 



INFORMAÇÕES DO PROJETO 
PRONAC:  223140 
 
Área Cultural: Museus e Memória 
Segmento  Cultural:  Preservação,  Restauração,   
Conservação, Identificação, Registro/Promoção 
 
Valor Aprovado: R$ 873.738,14 
Valor Captado:     R$40.000,00 
 
Classificação do Público: Livre para todas as idades 
Proponente: Sociedade Amigos de Brusque 

Através  da  Lei Federal de Incentivo à Cultura (Mecenato)  da 

Secretaria Especial da  Cultura,  o patrocinador poderá fazer 

abatimento do valor investido através do Imposto 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. 



OBJETIVO 
A proponente pretende preservar e difundir o acervo sob a guarda do Museu Casa de 
Brusque, que se constitui na mais importante coleção de objetos e documentos sobre a 
colonização com imigrantes europeus no Vale do Rio Itajaí-Mirim, em Santa Catarina, 
valorizando as memórias construídas neste processo de povoamento que marcou a 
história do Brasil, por meio da realização dos projetos e ações técnicas previstas no Plano 
Museológico do Museu Casa de Brusque. 



PRÉ-PRODUÇÃO (10 dias) 

- Contratação de consultores e curadoria. 

- Seleção e contratação de um profissional com formação em história. 

- Seleção e contratação de um profissional com formação em pedagogia. 

- Seleção e contratação de estagiários para atuar nas atividades do projeto. 

  

PRODUÇÃO (355 dias) 

- Realizar 50 monitorias para os grupos que visitam o Museu Casa de Brusque; 

- Realizar 40 ações educativas com grupos escolares que visitam o Museu Casa de Brusque; 

- Realizar higienização e conservação preventiva do acervo iconográfico existente no Museu Casa de Brusque; 

- Realizar acondicionamento adequado do acervo iconográfico existente no Museu Casa de Brusque; 

- Realizar a catalogação do acervo iconográfico existente no Museu Casa de Brusque; 

- Realizar a marcação do número de tombo no acervo iconográfico existente no Museu Casa de Brusque; 

- Inserir as informações do acervo iconográfico em banco de dados, por meio de software específico para catalogação de acervo; 

- Realizar arrolamento do acervo documental existente no Museu Casa de Brusque; 

- Realizar uma exposição temporária que reflita o conteúdo das pesquisas realizadas pela equipe do Museu Casa de Brusque sobre a história de 

Brusque e região, com previsão de abertura ao público em abril de 2023; 

- Realizar uma exposição temporária que reflita o conteúdo das pesquisas realizadas pela equipe do Museu Casa de Brusque sobre a história de 

Brusque e região, com previsão de abertura ao público em outubro de 2023; 

- Participar da Semana Nacional dos Museus, com a atividade a ser definida após a divulgação do tema do evento pelo IBRAM; 

- Participar da Primavera dos Museus, com a atividade a ser definida após a divulgação do tema do evento pelo IBRAM; 

  

PÓS-PRODUÇÃO (60 dias) 

- Elaboração da prestação de contas do projeto. 



PRONAC 201948 (2021) 
PRONAC 210958 (2022)  



Rampas de acesso no  
Museu Casa de Brusque 



EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA “Bicentenário de nascimento 
do Conselheiro Francisco Carlos de Araújo Brusque (1822-

2022)” 

16ª Primavera de Museus  



EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA “62 anos dos Jogos Abertos de 
Santa Catarina - JASC” 



CONTRAPARTIDA SOCIAL 
Palestras nas escolas com a 

presença de intérprete de libras   



RETORNO PARA EMPRESAS 
● Logotipo em todas as peças de divulgação do projeto;  
● Divulgação do nome da empresa patrocinadora em matérias  de  mídia  

espontânea  (sempre  que  autorizado   pelo   órgão   de imprensa) e mídia 
paga;  

● Cotas de ingressos para visitação ao museu; 
● Divulgação do logotipo como patrocinador em Outdoor, Folders, no 

material institucional e demais materiais impressos;  
● Divulgação do nome da empresa patrocinadora nas entrevistas em rádio; 
● Citação do patrocinador e inclusão de logomarca nos  convites  

eletrônicos distribuídos via e-mail. 



IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS PARA 
BRUSQUE E VALE DO ITAJAÍ-MIRIM 

 
● Vagas de estágio para estudantes de graduação da região; 
● Vagas de emprego para historiador e 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. 



Gestão 2021/2023: 
Presidente: Ricardo Vianna Hoffmann 

Vice-presidente: Rafael João Scharf 

Primeiro Secretário: Roland Imhof 

Segundo Secretário: Ricardo José Scharf 

Primeiro Tesoureiro: Gilson Ávila Hulbert 

Segundo Tesoureiro: Gaspar Eli Severino 

Diretora de Patrimônio: Maria Léa Gevaerd Backes 

Diretor Técnico: Celso Deucher 

Conselho Fiscal - Titulares: Marcus Schlosser, Roque Luis Dirschnabel e Joel Mendes 

Suplentes: Gilmar Heil, Francisco Daniel Imhof e Rafael Viana 

Coordenadora do Museu: Luciana Pasa Tomasi 



🗺 🗺Avenida Otto Renaux, 285 - Bairro São Luiz 

☎🗺(47) 3351 2132 

     (47) 99108 3447 (WhatsApp) 

🗺 casadebrusque@gmail.com 

🗺 www.casadebrusque.com 

     www.facebook.com/Casa-de-Brusque 

     @museucasadebrusque 
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