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Museu da Casa Brasileira apresenta edição
especial de aniversário do Vinho na Vila
O evento acontecerá nos dias 4 e 5 de agosto, sábado e domingo, das 10h às 20h, e
unirá expositores da economia criativa, gastronomia, vinho e entretenimento

Divulgação: Vinho na Vila

O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura, gerido pela
Sociedade Civil através da A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros,
apresenta a edição especial de aniversário de dois anos do Vinho na Vila, nos
dias 4 e 5 de agosto, sábado e domingo, das 10h às 20h. A entrada é gratuita,
porém para degustação de vinhos e produtos é necessário adquirir ingresso.
Em edição especial no MCB, o evento agrega aos já usuais produtores de
vinhos e espumantes de pequenas e médias vinícolas nacionais, expositores de
diversos segmentos com o objetivo de entreter os visitantes e estimular a
economia criativa. Estão confirmadas as participações de 18 vinícolas, 10
expositores criativos, 15 produtores de gastronomia artesanal, 4 de bebidas e 4
food trucks.
A partir das 14h, acontecerá a Pisa na Uva, experiência que revive a técnica
tradicional de produção de vinhos. A atração promete divertir adultos e crianças
e será realizada conforme a demanda dos participantes no local. Ainda para os
pequenos, haverá o Espaço Kids, das 13h às 19h, no jardim do MCB, com
jogos educativos, oficina de balão, roda de histórias, pintura facial e na mão.

Aos interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre a produção nacional
de vinhos, acontecerão dois bate-papos com especialistas. No sábado, a partir
das 15h, o tema será Espumantes Brasileiros, oferecido pelo Ibravin – Instituto
Brasileiro do Vinho e com integrantes das vinícolas do evento. No domingo,
será a partir das 17h, sobre Vinhos Brasileiros, em que cada produtor contará
experiências sobre sua região de origem, com oferecimento de Vinhos do Brasil.

“A novidade desta edição de dois anos será a degustação de produtos. Como
bons vinhos pedem boa gastronomia, para harmonizar, os visitantes poderão
degustar queijos de qualidade de pequenos produtores, além de gins
nacionais”, comenta Larissa Fin, idealizadora do evento.
“O Museu da Casa Brasileira realiza diversas feiras dentro de sua programação,
como o Vinho na Vila, com o intuito de propiciar o contato direto entre o
pequeno produtor ou artesão e o consumidor final, na tentativa de garantir a
sustentabilidade desta cadeia produtiva”, explica Miriam Lerner, diretora geral
do Museu.

O evento é gratuito, entretanto, para degustação de vinhos e produtos é
necessário adquirir o ingresso, à venda no site do Ingresso Rápido por R$ 50,00
o primeiro lote, que dá direito a uma taça de cristal do evento e acesso a todos
os rótulos.
Atrações confirmadas para os dois dias de evento:
Pisa da Uva: a partir das 14 horas
Espaço Kids: das 13h às 19h com jogos educativos, oficina de balão, pintura
facial e na mão e roda de histórias
Bate-papo sobre Espumantes Brasileiros – Ibravin, a partir das 15h
Bate-papo sobre Vinhos Brasileiros – Vinhos do Brasil, a partir das 17h
Expositores confirmados: Academia do Pão, Acervo Chrome, Angeliz,
Apothek Gin, Beggin, Belem Bakeri, Café 174, Caiu do Pé, Fourganic, Frigorifico
Cancian, Jaishmade, Jupra, Lemanjue Cervejaria, Leppe, Livremente Kids,
Mundo Pano, O Jambu Bags, Terra Tradição queijos e Vitafiori.
Vinícolas confirmadas: Don Giovanni, Vinhos e Vinhos, Villagio Grando,
Vinícola Goes, Vinícola Fin, Salton – Vinícola, Bueno Wines, Ovinho, Detetives
do Vinho, Vinícola Aurora, Fazenda Santa Rita, Gallon Sucos, Don Guerino,
Fabenne, dentre outras.
Food trucks confirmados: Mocotó, Carne Louca da Villar, Ruaa e Laguna
Chopp Artesanal.
Sobre o MCB
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de
São Paulo, dedica-se à preservação e difusão da cultura material da casa
brasileira, sendo o único museu do país especializado em arquitetura e design.

A programação do MCB contempla exposições temporárias e de longa duração,
com uma agenda que possui também atividades do serviço educativo, debates,
palestras e publicações contextualizando a vocação do museu para a formação
de um pensamento crítico em temas como arquitetura, urbanismo, habitação,
economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras
iniciativas, destacam-se o Prêmio Design MCB, principal premiação do
segmento no país, realizado desde 1986; e o projeto Casas do Brasil, de
resgate e preservação da memória sobre a rica diversidade do morar no país.
SERVIÇO
Vinho na Vila
Dias 4 e 5 de agosto
Sábado e domingo, das 10h00 às 20h00
Entrada Gratuita
Patrocinadores: Vinhos do Brasil, Ibravin e Governo do Estado do
Rio Grande do Sul
Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2705
Tel.: (11) 3032-3727
Ingresso degustação: R$ 50,00 - primeiro lote
http://bit.ly/VinhoNaVilaNoMCB
*Degustação de vinhos com direito a taça de cristal do evento, que
dará acesso a todos os rótulos.
VISITAÇÃO
De terça a domingo, das 10h00 às 18h00
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60
anos são isentos | Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meiaentrada
Gratuito aos finais de semana e feriados
Acessibilidade no local
Bicicletário com 40 vagas | Estacionamento pago no local
Visitas orientadas: (11) 3026.3913 | agendamento@mcb.org.br |
www.mcb.org.br
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira
Suzana Gnipper – (11) 3026-3910 | comunicacao@mcb.org.br
Jaqueline Caires – (11) 3026-3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br
Diane Nascimento – (11) 3026-3900 | estcomunicacao@mcb.org.br
Informações para a imprensa – Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo
Stephanie Gomes – (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br
Elisabeth Alina – (11) 3339-8164 | bete.alina@gmail.com
Informações para a imprensa – Vinho na Vila
Juliana Victorino – (11) 97995-1241 | juliana@jacarandacomunicacao.com

