
Boas Notícias

Queremos iniciar este boletim com boas
notícias: Temos 105 alunos
matriculados em nosso Instituto, meta
muito importante e significativa para nós. 

Isso se deve graças ao trabalho
incansável de nossa equipe em prol do
nosso maior objetivo que é transformar a
vida de jovens através da música. 

A você que acredita em nosso trabalho,
muito obrigado!
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ANOTE EM SUA AGENDA - O Dia de Doar é uma oportunidade
para pessoas do mundo inteiro se mobilizarem juntas, em união,
para usar seu poder individual de generosidade e permanecerem
conectadas transformando vidas. Em breve mais informações. 



Pocket Show 

Por ai!

No dia 03 de agosto nosso professor
Fabio Reis e o Diretor Celso Luchesi
visitaram as mais de 17 salas de aula da
Escola Estadual Castro Alves na Vila
Mariza Mazzei, Zona Norte de São Paulo 
 para apresentar o projeto aos alunos da
escola e como cada um deles pode
participar .

No dia 09 de agosto realizamos um
Pocket Show durante o intervalo na
Escola Estadual Joaquim Leme do Prado.

Apresentamos o projeto e divulgamos as
vagas disponíveis no GDA. 

Durante a ação alguns alunos subiram no
palco e deram um verdadeiro show. 



No início de agosto realizamos uma reunião com a Diretora da Escola
Estadual Augusto Meirelles Reis Filho, Professora Patrícia, e propomos
uma parceria para que os alunos do colégio participar dos cursos do GDA. 

Hoje no GDA temos 6 alunos desse colégio matriculados e com essa
parceria esperamos que esse numero aumente ainda mais.

Novos grãos 

Durante toda sua história o GDA esteve presente na vida de centenas de alunos e

de suas famílias levando transformação por meio da música.  Para nós, ver o

desenvolvimento musical e pessoal do aluno é a confirmação que estamos no

caminho certo e queremos continuar! 

Durante os próximos boletins, você acompanhará alguns depoimentos de alunos

e ex-alunos que passaram pelo Instituto. 

Para te inspirar, conheça a história de Maria Eduarda. 

 

Para te inspirar!

https://www.instagram.com/tv/B1KMUqIgehG/


Como Instituto Cultural podemos receber créditos doados da Nota Fiscal
Paulista. Essa doação pode ser feita de duas formas: 

1) automática, no site da Secretaria da Fazenda de São Paulo
(https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp) selecione a opção de “Doação
Automática de Cupons com CPF”, após pesquise o Instituto Cultural Grão de
Areia (CNPJ 14.230.047/0001-56) e determine por quanto tempo deseja
realizar a doação e confirme os dados para finalizar ou, se preferir: 

2)  você pode entregar os documentos (notas fiscais sem CPF) na sede do
GDA (Av. Imirim, 1385 - Imirim, São Paulo) ou na recepção do escritório
Luchesi Advogados (Av. Francisco Matarazzo, 1500 - 16° Andar - Torre New
York - Água Branca).

Lembre-se que sua contribuição ajudará a manter o GDA que já formou mais
de 700 alunos.

Junte-se a nós!

VIVA ELIS!

Venha ver como foi a homenagem que nossos
alunos e professores fizeram para a grande
cantora Elis Regina. 

Na ocasião, foram lembradas grandes canções que
marcaram a carreira de Elis. 

clique aqui e assista.

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp
https://www.instagram.com/p/Ch2RRuXDh8g/


Além do escritório Luchesi Advogados e da empresa AFORT, outros parceiros
têm contribuído, ao longo destes 11 anos com o GDA acreditando na nossa
missão e fortalecendo nossas conquistas. Agradecemos a vocês, parceiros,
por toda essa trajetória e que possamos juntos, continuar a transformar a vida
destes jovens. Nosso eterno agradecimento:

Quem faz acontecer!

Casa de Carnes Fernandes ÓTICA OTA - Imirim Açougue Bom Beef - Perdizes

Cervejaria Dogma 
Vila Buarque

Los Dos Taqueria 
Pinheiros

Contec OnlineDigitrix

Afort

Luchesi Advogados



Você conhece jovens de 10 à 17 anos que sejam movidos e apaixonados por
música? 

O GDA está com vagas abertas para as aulas de canto e violão e o melhor de
tudo: As aulas são 100% gratuitas.  

Para realizar a inscrição, o responsável pelo jovem deve entrar em
contato através do whatsApp (11) 98910-1420 de segunda a sexta feira
das 10h00 às 18h00. 

Vem com a gente! 

ESTÃO FALANDO DE NÓS

Nosso trabalho vem sendo reconhecido por alguns veículos de comunicação.
Clique nos jornais abaixo e confira. 

https://gazetadasemana.com.br/noticia/85382/instituto-grao-de-areia-recebe-certificado-de-reconhecimento-cultural
https://jornalarua.com/2022/09/10/instituto-grao-de-areia-recebe-certificado-de-reconhecimento-cultural/
https://itaqueraemnoticias.com.br/noticia/33233/instituto-grao-de-areia-recebe-certificado-de-reconhecimento-cultural


FALA PROFESSOR 

Nesse espaço vamos trazer o depoimento de alguns
professores sobre a sua trajetória na musica e no GDA. Hoje
traremos o depoimento do Professor Fafá que além de
ensinar os nossos alunos também é compositor e cantor. 

“Comecei meu contato com a música com 10 anos de idade. Fazia um trajeto
de aproximadamente 45 minutos às terças e quintas feiras com destino ao
projeto Guri. Muitas vezes, ficava na parte da frente do ônibus mesmo, olhando
para fora pela janela, com meus instrumentos, fones de ouvido e o coração
cheio de entusiasmo e perguntas. Era o meu tempo de sonhar. 

O tempo foi passando e fui mergulhando nessa viagem entre meu coração e os
instrumentos. Isso foi ficando sério. Aos 14 anos, veio a primeira banda de
samba e choro , o Grupo Kazue. Já tínhamos uma agenda nos finais de
semana e foram vindo novos projetos, bandas, ritmos , viagens internacionais,
gravações de TV, filmes, seriados e etc. 

A primeira vez que entrei no GDA fui tocado profundamente , lembrando da
minha infância e do quanto a possibilidade de sonhar é importante. Ver o
Celso, o Hector, a Luana fazendo aquele espaço funcionar com tanto amor me
emocionou.

Já indaguei o Celso várias vezes sobre tamanho empenho que deixa aqui e ele
me responde: ‘Fafá, se um aluno sair daqui e tiver uma vida melhor, para mim
valeu.’ Confesso que quase chorei na frente dele . É sobre isso que estamos
falando. Sobre oportunidade, solidariedade, educação, música, prosperidade,
vontade, sonho e amor . 

Todos os dias ao entrar um aluno novo com desejo de
aprender, fico pensando que pode ser mais menino com um
caminho igual ao meu, buscando seguir uma trajetória
musical e que, mesmo não se tornando um profissional da
música, pode vir a tornar-se um ser humano melhor.”

Fafá Reis
Professor, compositor e cantor



Certificações

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE 0209/2017 (Governo

do Estado de São Paulo);

Premiação Voto de Congratulações ao Sr. Celso Umberto Luchesi (Câmara

Municipal de São Paulo);

Certificado Reconhecimento Ponto de Cultura (Ministério da Cultura/Governo

Federal);

Registro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) -

Registro nº 1884/2015;

Certificado de Reconhecimento de Instituição CRIC – SCEC – PRC nº 2021/01169

(Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo);

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE / CENTS (Prefeitura

Municipal de São Paulo).

O GDA, cumprindo com o compromisso de transparência e credibilidade, já detém os

seguintes certificados e estamos em fase de obtenção do Certificado de Utilidade

Pública Municipal:

 

Nossos números

+750

Alunos Atendidos

1894

Seguidores no 

Instagram

12.293

Seguidores no 

Facebook

Beneficiados 

Diretos

Faixa Etária Total de horas/aula 

por mês

Alunos Inscritos

10 à17

+1430

1440 105

horas/mês por 

criança

6

+800

10 à 17



Instituto Cultural Grão de Areia
CNPJ. 14.230.047/0001-56

Av Imirim, 1385, casa 01 – Bairro Imirim – São Paulo – SP –
 CEP 02465-100  +55 11 2667-1097

 

Instituto Grão de Areia @_graodeareia

Conheça mais 

http://www.facebook.com/institutograodeareia/
http://www.instagram.com/_graodeareia/

