Concurso cultural inédito une jovens e museus
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A Feambra (Federação de Amigos de Museus do Brasil) e a ISIC (Carteira Mundial do Estudante), em
parceria com o São Paulo Convention & Visitors Bureau, lançam o Circuito de Museus, um programa de

Funturismo destina R$ 4,5 milhões para o Carnaval de Santa

incentivo cultural por meio de um concurso de frases. O projeto tem patrocínio da Microsoft e apoio do

Catarina

STB – Student Travel Bureau.

Turismo de educação ambiental em SC

Iniciativa inédita, o Circuito tem como objetivo incentivar a visitação de jovens aos museus, contribuindo
para sua formação cultural. O projeto conta ainda com o incentivo do ator Caco Ciocler, embaixador da
Feambra.
Para participar do concurso, basta criar uma frase de acordo com a pergunta ou tema proposto pelo
Museu do Mês, conforme o calendário do Circuito. O envio das frases será feito exclusivamente pela
internet, no endereço eletrônico http://www.carteiradoestudante.com.br/. A expectativa da campanha é
atingir cerca de 2,3 milhões de estudantes do Estado de São Paulo.
O Circuito de Museus tem duração de quatro meses, de 1º de outubro de 2009 a 31 de janeiro de 2010,
conforme o calendário da campanha. A cada mês, um vencedor ganhará um Netbook Megaware, um
final de semana cultural na cidade de São Paulo, com acompanhante, incluindo uma diária no Hotel
Quality Jardins, com café da manhã e jantar, dois ingressos para um show no HSBC ou no Tom Jazz, um
city tour da No Problem e um livro da Livraria Saraiva.
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