
A Associação dos Músicos e Artistas Cristãos do Amazonas, AMACAM,

inscrita com GNPJ: IL839.759/0001-89, é uma associação civil, pessoa

jurídica de direito privado com sede na Av. Arquiteto Jose Henriques Bento

Rodrigues, nr. 3760 - cep: 69.093-149 - Monte das Oliveiras - Shopping

ViaNorte, Manaus, Estado do Amazonas.

A AMACAM foi fundada pelo Senhor FRANCISCO PINTO DE

MESeUITA em Assembleia Geral em 12 de junho de 2009, registrada sob

o nr 26035 Lv-A nr. 459,protoloco nt.26062, em 12 de abril de 2010'

O objetivo da associação é difundir e promover artisticamente os talentos

musicais do segmento cristão do nosso Estado, dando-lhes a oportunidade

de tornarem-se conhecidos e assim, serem convidados a participar de eventos

de forma digna com a valorização que todo artista almeja.

Ao longo dos seus 10 anos de atuação, a associação busca o fortalecimento

e avalorização da classe artística cristã do nosso Estado com a realizaçáo de

eventos em diferentes bairros da cidade, como shows musicais, shows de

calouro, workshops de musica, dança, teatro, entre muitas outras atividades'

Vale ressaltar que aï.é a presente data, a AMACAM realiza todas as

atividades elencadas sem qualquer apoio governamental, valendo-se tão

somente do apoio financeiro da empresa particular do presidente da

Associação, que o faz por amor à arte e pelo anseio da valorizaçáo do

segmento cristão pelas instituições governamentais'

Destaca -se â realizacão de Eventos como:

- Caravana Levitas em Ação - Palco montando em diferentes bairros da

cidade com a apresentação de artistas associados a AMACAM, Levando

entretenimento e música de qualidade a comunidade, gratuitamente.

- Festival Voice Gospel, por três anos consecutivos, com a participação de

centenas de artistas amazonenses. Em 2019, o Festival mudou de nome,

tornando-se GLORIIFCA em virtude da parceria com a Rede Amazônica de

Televisão.

- Natal Solidário - Distribuição de Cestas Básicas a famílias carenciadas.



Atividades Resulares:

- Produção do programaTelevisivo Levitas em Ação com duração de meia

hora, transmitido todos os sábados pela Rede Boas Novas, Youtube e Net'

Espaço dedicado a divulgação dos eventos cristãos teal\zados em Manaus'

bem como dos trabalhos musicais dos artistas associados a AMACAM'

- Aulas de músic a, diartamente, na sede da AMACAM: Canto, Bateria,

Violão, Guitarra, Contrabaixo, teclado e percussão'

- Através de parcerias, a AMACAM dispõe de Studio de Produção Musical'

Studio Fotográfico e produção de Video Clipe, a preços acessíveis aos seus

associados, permitindo-lhes a realização de um trabalho profissional'

Em rczáo da importância da existência dessa Associaçáo, e pela sua

manutenção efetiva durante os seus dez anos, solicitamos apoio pafa a

propositura de UTILIDADE PUBLICA. Acredita-se que a referida

declaração marçarâ um novo tempo de avanço parc a associação e

consequentemente à classe artística cristã do nosso Estado.

Manaus, 10 de março de2020

Francisco Pinto de Mesquita

Presidente

Em anexo:

- Fotos das atividades citadas

- Documentação Exigida
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AMACAM
NO SHOPPINGVIANORTE

A AMACAM ESTA LOCALIZADA NA PRIMËIRA SALA DA ENTRADA PRINCIPAL
DO SHOPPING VIANORTE

EXCELENTE VITRINE PARA O ARTISTA CRISTÃO



AMACAM E AS OFICINAS
PERMANENTES DE MÚSICN

DEZENAS DE ALUNOS FORMADOS POR PROFESSORES

com euALtFrcnçÂo PRoFtsstoNAL

I

I
l:



LEVtïAs EM AçÃo
programa exibido há 5 anos

pela Rede Boas Novas lYautube e Net
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AMACAM E GRANDES EVENTOS

Voice Gospel AMACAM, Acontece no Shopping Manaus ViaNorte tendo 3 Edições seguidas, com

o objetivo de dar oportunidade ao levita da terra de mostrar o seu talento.

Este ans de 2019 o coneurso voiee gospel AMACAM teve a pareeria da TV AMAZCINAS e Shopping

Manaus ViaNorte na reallzação do evento que têve Õ RÕme alterado para GLÕRIFlCA, Õnde tlvcnìô$

quase 400 Levitas inscritos pâra este evento musical, tendo o alcance de toda região norte através

das mídias digitais e áudio visuais,
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CARAVANA LEVITAS EM AçAO
Show musicais gratuitos nos bairros de Manaus

DrvuLcnçno PARA O ARTTSTA E ENTRETENTMENTO PARA O POVO
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AMACAM REALIZA OS MAIS DIFERENTES
EVENTOS VALORIZANDO OS

ARTIS I'AS E PROFISSIONAIS DA
MUSICA CRISTÃ



AMACAM REALIZA OS MAIS DIFERENTES

EVENTOS VALORIZANDO OS LEVITAS DA TERRA
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AMACAM NA IMPRENSA LOCAL
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AMACAM NA IMPRENSA LOCAL

F

E



AMACAM NOS JORNAIS
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AMACAM CONTA COM APOIO DE VARIOS

LTDERES RELTGTOSOS PARA A REALTZAçÃO

DE SEUS EVENTOS
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AçÃO SOCTAL NOTA 1o
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AMACAM ATIVIDADES DIVERSAS

EM SOLIDARIEDADE AO PROXIMO
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