A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) consolidou-se
como uma das grandes orquestras da América do Sul. Os desafios,
ao longo do caminho, reforçam a necessidade de parcerias, em
uma trajetória que acumula sete décadas ininterruptas pela música
de concerto. Essa tarefa torna-se mais fácil ao lado de amigos, que
a acompanham ao longo da temporada artística a auxiliam na
realização de projetos culturais, educacionais e sociais. Agora
você pode apoiar a Orquestra a ser ainda melhor e desfrutar de
benefícios que só uma grande amizade pode proporcionar.

2021

Nesta cartilha você encontra o passo a passo para
marcar seu nome na história da OSPA e tirar todas as
dúvidas antes de ajudar a Orquestra a ser ainda
maior. O programa Amigo OSPA amplia suas
conexões com a Sinfônica, vivenciando uma
experiência singular e especial.

O que é o Amigo OSPA?

ami o

> É um plano anual de benefícios que tem como objetivo central
aproximar a OSPA e o público.
> Além de vantagens exclusivas, o Amigo OSPA auxilia nos
projetos artísticos e instrutivos realizados pela Fundação OSPA
ao longo da temporada.
E mais: o valor investido na contratação do plano pode ser
deduzido do Imposto de Renda.

Quais as categorias
e benefícios?
Amigo OSPA

Estudante*

O programa é dividido em cinco segmentos de investimento anual:

Amigo OSPA

Amigo OSPA

Apoiador

Amigo OSPA

Benfeitor

Amigo OSPA

Mantenedor

Mecenas

investimento de
R$ 80 a R$ 249

investimento de
R$ 250 a R$ 799

investimento de
R$ 800 a R$ 1.999

investimento de
R$ 2.000 a R$4.999

investimento acima de
R$ 5.000

> Desconto de 60% nos ingressos
> Citação de nome do Amigo no site
> Dedução do IR
> Presença no ensaio geral de
concertos da OSPA

> Desconto de 50% nos ingressos
> Citação de nome do Amigo no site
> Dedução do IR
> CD OSPA e Convidados

> Desconto de 50% nos ingressos
> Citação de nome do Amigo no site
> Dedução do IR
> CD OSPA e Convidados
> Presença no ensaio geral
de concertos da OSPA
> Pré-lançamento do CD OSPA e
Convidados

> Desconto de 50% nos ingressos
> Citação de nome do Amigo no site
> Dedução do IR
> CD OSPA e Convidados
> Presença no ensaio geral
de concertos da OSPA
> Pré-lançamento do CD OSPA e
Convidados
> Conteúdos exclusivos

> Desconto de 50% nos ingressos
> Citação de nome do Amigo no site
> Dedução do IR
> CD OSPA e Convidados
> Presença no ensaio geral
de concertos da OSPA
> Pré-lançamento do CD OSPA e
Convidados
> Conteúdos exclusivos
> Kit personalizado OSPA
(Itens da loja OSPA)

*Para integrar a categoria Amigo OSPA Estudante, é necessário apresentar a
Carteira de Estudante (CIE), que pode ser emitida por entidades estaduais e
municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos,
mesmo que essas entidades não estejam filiadas a ANPG, UNE e Ubes.

Benefícios
> Desconto nos ingressos:
Redução de 60% para estudantes e 50% para as demais categorias em todos os concertos pagos da OSPA. O desconto
é válido para as diferentes categorias de ingressos e não é cumulativo, aplicando-se apenas para o titular do plano.
> Citação de nome do Amigo no site:
A partir da adesão, o nome do titular do plano é incluído na página do Amigo OSPA, no site da Orquestra.
> Dedução do IR:
O valor investido na contratação do Amigo OSPA pode ser deduzido do Imposto de Renda do ano subsequente à
contratação do plano. É possível deduzir até 6% do Imposto devido, para optantes da declaração completa.
> CD OSPA e Convidados:
Sob a regência de Evandro Matté, o álbum OSPA e Convidados encerra um período de 10 anos desde a gravação da
última produção da Sinfônica. Dentro do objetivo de fomento à música de concerto e da valorização da produção cultural
local, o álbum apresenta o trabalho de compositores e solistas da música de concerto no Brasil. Alguns deles, da própria
OSPA: Douglas Gutjahr (marimba), Emerson Kretschmer (violino) e José Milton Vieira (trombone) são os solistas
convidados. Entre os compositores, Arthur Barbosa, também músico da Orquestra, tem sua obra apresentada ao lado das
de Radamés Gnattali, João Guilherme Ripper, Fernando Deddos e Dimitri Cervo.
> Presença no ensaio geral dos concertos da OSPA:
O Amigo OSPA pode imergir na atmosfera dos ensaios gerais da Orquestra. Com direito a acompanhante, a presença
deve ser previamente confirmada com a produção artística. O número de Amigos no ensaio depende da capacidade do
espaço e está condicionada à ordem cronológica do contato.
> Pré-lançamento do CD OSPA e Convidados:
o evento de pré-lançamento é uma vantagem exclusiva dos Amigos OSPA e terá seu formato definido de acordo com as
diretrizes de prevenção à Covid-19 adotadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
> Conteúdos exclusivos:
Vídeos, fotos e entrevistas dos bastidores e produções, realizados pela OSPA.
> Kit personalizado OSPA:
Produtos da loja OSPA, produzidos exclusivamente para os Amigos Mecenas.

?

Dúvidas
frequentes

Não tenho imposto a pagar e recebo restituição. Posso deduzir o Amigo OSPA
no Imposto de Renda?
Sim. Você pode reverter 6% do seu imposto devido para adesão do plano e, no
momento da compensação, esse valor soma-se à restituição, como no exemplo abaixo:

Como faço para fazer parte do Amigo OSPA?
Para adquirir o plano, você deve acessar o site da OSPA e preencher o formulário de
adesão (bit.ly/AdesaoAmigoOSPA). Logo após, a equipe da Fundação OSPA entra
em contato para finalizar o processo e passar as instruções relativas à realização do
pagamento. Caso haja dificuldades, você pode contatar a equipe do Amigo OSPA
através do e-mail (atendimento.ospa@gmail.com) ou pelo telefone e WhatsApp (51)
98608-0141.

Ex: Pessoa física em caso de ter impostos a restituir:
Imposto devido: R$ 10.000
Imposto retido em fonte: R$ 12.000
Restituição do imposto: R$ 2.000
Valor de adesão (6% do imposto devido): R$ 600,00
Restituição: R$ 2.600

Eu posso escolher o valor que pago pelo meu plano?
Sim. Você pode planejar o investimento que melhor caiba no seu bolso e na sua
intenção de auxiliar a OSPA, a partir da tabela de contribuições do Amigo OSPA. O
pagamento é feito à vista, via depósito bancário identificado ou transferência.

Posso deduzir o valor em outros impostos?
Não. A dedução do valor da assinatura do plano de benefícios Amigo OSPA é válida
APENAS para o Imposto de Renda.

Qual a forma de pagamento?
O investimento é realizado na hora de adesão ao plano, via depósito bancário
identificado ou transferência.

Recebo algum comprovante da adesão do plano?
Sim. A equipe do Amigo OSPA encaminha por e-mail um recibo, que é o comprovante
de adesão ao plano. Nos casos em que há dedução do Imposto de Renda, também
constarão todos os dados necessários para realizar a declaração do IRPF.

Qual o período em que posso adquirir meu plano?
É possível aderir ao plano Amigo OSPA 2021 até outubro de 2021.
Por qual período é válido os benefícios do plano adquirido?
Todos os benefícios são válidos para o ano de contratação do plano, ou seja, do início
ao fim de uma temporada artística da OSPA.

Como faço para manter os benefícios após o vencimento do plano atual?
Para seguir próximo da OSPA, você deve renovar o plano no ano consecutivo. É
possível também mudar a faixa de contribuição escolhida no ano anterior.
Informaremos aos assinantes sobre os prazos de renovação do plano ao fim da
vigência do plano adquirido.

Como faço a dedução do Imposto de Renda no Amigo OSPA?
A dedução é feita na sua declaração no ano seguinte à contratação do plano de
benefícios, somente para os optantes da declaração completa. Durante o processo,
essa é realizada na opção “declaração completa”. É possível fazê-la até o dia 29 de
dezembro do ano em questão.

Como membro do Amigo OSPA, como faço para tirar eventuais dúvidas?
É possível entrar em contato pelo e-mail (atendimento.ospa@gmail.com) ou pelo
telefone e WhatsApp (51) 98608-0141, em horário comercial, de segunda a sexta,
das 9h às 18h. Todas as perguntas são devidamente respondidas, de acordo com a sua
necessidade.

Quanto do valor do plano Amigo OSPA eu posso deduzir do meu Imposto de
Renda?
Você pode deduzir todo o valor Amigo OSPA do seu Imposto de Renda, ou seja 100%
do valor pago na adesão do plano. Para isso o valor da adesão deve ser de até 6%
do Imposto devido, conforme o exemplo abaixo:

Pessoas jurídicas também podem estar ao lado da OSPA durante a temporada
artística. Entre em contato com a equipe do Amigo OSPA pelo e-mail
(atendimento.ospa@gmail.com) e saiba como.

Ex: Pessoa física em caso de ter impostos a pagar:
Imposto devido: R$ 10.000
Imposto retido em fonte: R$ 8.000
Imposto a pagar: R$ 2.000
Valor de adesão (6% do imposto devido): R$ 600,00
Imposto a pagar após a adesão: R$ 1.400

E-mail: atendimento.ospa@gmail.com
Telefone e WhatsApp: (51) 98608-0141

Patrocinadores da temporada artística:

Realização:

