


NEOJIBA E  IDSM
Os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia 
(NEOJIBA) tem como objetivo promover o desenvolvimento e a 
integração social de crianças, adolescentes e jovens, 
prioritariamente em situações de vulnerabilidade, por meio do 
ensino e da prática musical coletivos.
 
O NEOJIBA é uma política pública do Governo do Estado da 
Bahia vinculada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social e executada pelo Instituto de 
Desenvolvimento Social pela Música (IDSM), organização social 
sem fins lucrativos, em seu terceiro contrato de gestão. O IDSM 
foi criado em 2008 para promover, realizar e divulgar atividades 
de caráter social, educacional e cultural na área da música, 
criando oportunidades inéditas para a população infantojuvenil 
e atendendo a todos os segmentos da sociedade.



crianças, adolescentes 
e jovens atendidos1970

Núcleos em    cidades 13 06

51% 49%

Gênero

feminino masculino

Faixa Etária

43%
6-12 anos

39%
13-17 anos

16%
18-24 anos

Raça/cor

85,4%
pardos ou negros

Educação

62%
rede pública de ensino

"Na primeira aula dele aqui, ele fez um violino de papelão. 
Todo decorado. Eu guardo até hoje. Ele quer fazer 

faculdade de música e no dia da formatura eu vou levar 
o violino de papelão para entregar a ele. As mães 

ajudaram a fazer, o professor ensinou a montar o violino 
peça por peça, a decorar, o corpo do violino, a alma do 

violino."

Dilcéia Santos Souza, 
mãe do integrante Kayôde Souza Andrade 

Na modalidade remota, foram mais de 
15 mil horas de aulas, 2729 atendimentos 

e acompanhamentos psicossociais, 
19 encontros com famílias e 110 articulações com 

a rede de proteção socioassistencial.



As ações do NEOJIBA contribuem para 
sustentabilidade, responsabilidade social, 
preservação de patrimônio material e 
democratização de acesso à arte e bens culturais.

Assim, os projetos desenvolvidos estão em 
alinhamento com as diretrizes dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 
da ONU.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS)



NEOJIBA NA 
MÍDIA

https://www.youtube.com/watch?v=F_oU3POPJ14&t=7s

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_zaVS
sRopurj8tNM0K3NiV3qxpkf0uV6U2OCDlj0mc/edit?

usp=sharing

Durante todo o ano de 2020 o NEOJIBA foi 
citado em 201+ matérias contando todas as 
mídias de notícias (jornal, tv, rádio e etc).

73 mil 
seguidores em todas as 

redes sociais

1.567.361 
interações nas publicações

*Dados de 1 de Janeiro a 6 de Novembro de 2020

6.177.720
visualizações de vídeos

(youtube e facebook)

https://www.youtube.com/watch?v=F_oU3POPJ14&t=7s
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_zaVSsRopurj8tNM0K3NiV3qxpkf0uV6U2OCDlj0mc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_zaVSsRopurj8tNM0K3NiV3qxpkf0uV6U2OCDlj0mc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_zaVSsRopurj8tNM0K3NiV3qxpkf0uV6U2OCDlj0mc/edit?usp=sharing


O projeto busca beneficiar o 
público que não é integrante das 

ações diárias do Programa. As 
ações acontecerão junto a 

projetos musicais parceiros e da 
rede pública de ensino 

proporcionando a multiplicação 
do conhecimento e aumento do 

número de atendidos.

A proposta é que as atividades 
aconteçam de forma presencial, 
seguindo todos os protocolos de 
segurança desenvolvidos e adotados 
pela equipe do NEOJIBA, devido à 
pandemia de Covid-19. Ainda assim, 
todas as atividades podem ser 
realizadas em ambiente virtual.

MULTIPLICA NEOJIBA



Cursos para Fanfarras e Bandas Marciais, 
para até 10 bandas. Além de um Encontro 
de Bandas Marciais do Estado da Bahia;
Seis aulas públicas para escolas da rede 
pública ou projetos parceiros de Salvador;
Seis visitas pedagógicas ao Parque do 
Queimado;
60 encontros de ações de formação 
musical nas cidades de Feira de Santana, 
Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e 
Regiões circunvizinhas.

Mais de 2750 beneficiários 
distribuídos por quatro territórios 

de identidade da Bahia

As atividades são estruturadas em: 



Abatimento de 3% do ICMS a 

recolher. Para receber o 

abatimento, é necessário que a 

empresa patrocinadora 

contribua com recursos 

próprios equivalentes a, no 

mínimo, 20% dos recursos 

totais. 

Através do Fazcultura Contrapartidas

Logotipo em:
Banners;
Folders;
Peças virtuais de divulgação;
Site do NEOJIBA
e Relatório de Ações.
Citação em release;
Agradecimento antes das 
ações;
Voluntariado corporativo;
Apresentações de grupos do 
NEOJIBA em evento do 
patrocinador.

PATROCÍNIO

Valor  do 
projeto

R$ 400 mil



neojiba.org

Fernanda Tourinho
Diretora de Desenvolvimento Institucional

+55 71 99173 0269 

fernandatourinho@neojiba.org

Vanessa Miranda
Coordenadora de Mobilização de Recursos

+55 71 99157 0060

vanessamiranda@neojiba.org


