
 

PROJETO FER-

ARTE 
MUDE O FUTURO DE ALGUÉM                                         

 Projeto on-line 

precisamos de doações. 

CHAVE PIX (79) 998667401 QUALQUER  VALOR NO 

PIX 

INTRODUÇÃO                                                            

Este projeto tem  intuito, de prover  materiais de 

desenhos, para vários jovens, que não tem condições de 

comprar, porque são de baixa renda. Mais eles, tem o 

talento de fazer verdadeiras obras de artes. Atendendo as 

necessidades  deles, preparei este projeto, para que a 

sociedade venha ajudar, já que eles precisam  especializar 
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nesta área,  e não temos uma oficina de arte no município de Macaúbas. E os 

trabalhos artísticos é o único meio de renda para muitos. 

OBEJETIVO  

Incentivar os  jovens, a trilhar no caminho certo, tirando assim das ruas, e mostrando 

para eles que temos algo melhor, para lhes oferecer. E incentivar a sociedade, a 

contribuir com essa cultura. Só dessa maneira poderemos orientar os jovens, que 

não tem renda, a ter um futuro diferente, do que muitos  tem hoje. 

JUSTIFICATIVA 

Os materiais artísticos, são bem caros, e eu me disponibilizei, pra ajudar eles realizar 

os sonhos de ser desenhistas. Eu percebi que tem muitos talentos, e  poucos 

recursos, para fazer o investimento nesta área. Então por isso que entendo, que a 

sociedade, tanto no município de Macaúbas, como de outas regiões, pode contribuir 

para este projeto ser realizado. Gostaria muito de chamar, a atenção para meus 

conterrâneos, que visualizassem este projeto, e contribuíssem com o mesmo, para 

que os jovens,  venham  realizar seus sonhos. Já que não temos outra forma para 

isso acontecer. E pedimos que ajudem através de doações em quantia, através do 

pix, que fizemos para este projeto fer-arte. Assim daremos um futuro melhor, para 

nossa cultura, e para os produtores de cultura desse seguimento. 

DETALHES   

Lembrando que também não temos um espaço, para as realizações desses trabalhos,  

então sei que talvez alguém, que esteja lendo este projetos, tenha a possibilidade de 

ajudar  neste requisito, com as suas doações. Foram feitos, vários pedidos, para que  

fizesse este projeto, não pensei duas vezes. Então quero muito que vocês, faça isso 

valer a pena, já que temos tantos talentos, e poucas oportunidades. A cultura precisa 

continuar, não podemos parar de maneira alguma.  

Estamos analisando as inscrições, como será realizada, e a quantidade de 

participantes, que poderemos atender neste projeto.  

REGRAS 

Os participantes que terão acesso a este projeto serão do município de Macaúbas. 

Será  beneficiados a classe dos desenhistas segundo as nossas inscrições.  

Os trabalhos descritos neste projeto,  só será realizados se obtivermos os recursos,  

desejados, para que isso aconteça.  Vai depender dos valores capitados, para esse 

projeto, e assim o realizaremos, mas se for abaixo do planejado, investiremos em 

materiais de artes para os participantes.  Usando as doações que forem recebidas. 

DETALHES  
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Contamos com o apoio de todos, e que compartilhe  este projeto feito sem ajuda 

governamental, e nem municipal, e que ajude doando recursos necessários, para que 

nosso projeto tenha êxito. E compartilhe em suas redes sociais para que possamos 

alcançar nosso alvo. Pois precisamos de vários materiais, além dos materiais de 

desenhos. Até mesmo fazer a locação de um lugar apropriado. 

PERÍODO EXECUÇÃO  

O período será de 1 ano começando a partir dos valores capitados. As datas 

estabeleceremos,  para os participantes.  

Podendo assim este projeto prolongar, por mais tempo. Dependendo dos recursos 

capitados. 

RECURSOS   FINANCEIROS  

Valor indefinido. 

CONTRIBUIÇÃO PARA O PROJETO  

Será feito através do  Pix ou do QR code  que iremos disponibilizar aqui no projeto 

segue assim se preferir. Lembrando que através do pix você poderá doar a 

quantidade que desejar. Sejais generosos, para contribui com um futuro melhor. 

Planejamento do projeto, e editado no dia 05/04/2021.  

ORGANIZAÇÃO  

NOME ARTÍSTICO 

CLEYTON O FERA DOS DESENHOS  

CLEITON DA SILVA NOVAIS 
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