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Museu da Casa Brasileira lança programa 

Amigos do MCB 

Sócios terão entrada gratuita ilimitada ao Museu e benefícios exclusivos em 

estabelecimentos parceiros 

 

Desenho: Paulo Von Poser 

 

O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado 

de São Paulo, gerido pela Sociedade Civil por meio de A Casa Museu de Artes e 

Artefatos Brasileiros, lança o programa ‘Amigos do MCB’, com o objetivo de 

aproximar ainda mais o público das atividades oferecidas pela instituição, que 

se dedica à preservação e difusão da cultura material da casa brasileira, e de 

incrementar a captação de recursos para elaboração de sua agenda de 

programação cultural. 

O programa oferece, entre os benefícios exclusivos, entrada gratuita e ilimitada 

ao Museu durante o período de um ano, visitas especiais com os educadores e 

descontos na Livraria Cultura, no Teatro Aliança Francesa, no curso de francês 

da Aliança Francesa e na loja de chocolates finos Pati Piva. O sócio também 

pode ganhar uma sobremesa ou uma taça de vinho no restaurante Santinho do 

MCB e escolher entre um brinde ou desconto no valor total da compra na 

Tororó, a loja do MCB. 



Para fazer parte do programa ‘Amigos do MCB’ ou presentear alguém com um 

‘Vale Amigo MCB’ basta acessar o site www.mcb.org.br. A anuidade pode ser 

paga à vista ou em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. Cada sócio 

receberá uma carteirinha virtual, nominal e intransferível, que permitirá o 

acesso aos benefícios na bilheteria do Museu e nos estabelecimentos parceiros.  

Confira as modalidades de adesão ao Amigos do MCB: 

Amigo MCB Individual  
Benefícios: 
Carteirinha virtual Amigo MCB; 
Entrada gratuita no MCB; 
Recebimento por e-mail de newsletter com a programação do Museu; 
Visitas orientadas com os educadores MCB; 
Loja do MCB, Tororó, brinde de 15% do valor da compra em produto da loja a 
escolha do cliente ou 10% de desconto no valor da compra; 
Desconto de 15% no curso de francês na Aliança Francesa; 
Desconto de 50% nos eventos do Teatro Aliança Francesa; 
Desconto de 10% em todas as caixas de bombons e linha presentes da Pati 
Piva;  
Desconto de 10% em livros na Livraria Cultura (exceto livros didáticos, e-books 
e livros com preço promocional); 
No restaurante Santinho (unidade MCB), de terça a sexta, o sócio ganha uma 
sobremesa grátis e aos sábados, domingos e feriados, uma taça de vinho 
Bayanegra (tinto ou branco).  
 
CONTRIBUIÇÃO ANUAL 
R$ 200,00 À VISTA OU EM ATÉ 3X SEM JUROS  
 
Amigo MCB Família 
Benefícios: 
Carteirinha Virtual Amigo MCB para titular e até 3 dependentes;  
Entrada gratuita no MCB; 
Recebimento por e-mail de newsletter com a programação do Museu; 
Visitas orientadas com os educadores MCB; 
Loja do MCB, Tororó, brinde de 15% do valor da compra em produto da loja a 
escolha do cliente ou 10% de desconto no valor da compra; 
Desconto de 15% no curso de francês na Aliança Francesa; 
Desconto de 50% nos eventos do Teatro Aliança Francesa; 
Desconto de 10% em qualquer produto da Pati Piva.  
Desconto de 10% em livros na Livraria Cultura (exceto livros didáticos, e-books 
e livros com preço promocional); 
No restaurante Santinho (unidade MCB), de terça a sexta, o sócio ganha uma 
sobremesa grátis e sábados, domingos e feriados, uma taça de vinho 
Bayanegra (tinto ou branco).  
 
CONTRIBUIÇÃO ANUAL 
R$ 600,00 À VISTA OU EM ATÉ 3X SEM JUROS  

http://www.mcb.org.br/


 
Vale Presente - Amigo MCB Individual 
Benefícios: 
Carteirinha virtual Amigo MCB; 
Entrada gratuita no MCB; 
Recebimento por e-mail de newsletter com a programação do Museu; 
Visitas orientadas com os educadores MCB; 
Loja do MCB, Tororó, brinde de 15% do valor da compra em produto da loja a 
escolha do cliente ou 10% de desconto no valor da compra; 
Desconto de 15% no curso de francês na Aliança Francesa; 
Desconto de 50% nos eventos do Teatro Aliança Francesa; 
Desconto de 10% em todas as caixas de bombons e linha presentes da Pati 
Piva;  
Desconto de 10% em livros na Livraria Cultura (exceto livros didáticos, e-books 
e livros com preço promocional); 
No restaurante Santinho (unidade MCB), de terça a sexta, o sócio ganha uma 
sobremesa grátis e sábados, domingos e feriados, uma taça de vinho 
Bayanegra (tinto ou branco).  
 
CONTRIBUIÇÃO ANUAL 
R$ 200,00 À VISTA OU EM ATÉ 3X SEM JUROS  
 
Vale presente – Amigo MCB Família  
Benefícios: 
Carteirinha Virtual Amigo MCB para titular e até 3 dependentes;  
Entrada gratuita no MCB; 
Recebimento por e-mail de newsletter com a programação do Museu; 
Visitas orientadas com os educadores MCB; 
Loja do MCB, Tororó, brinde de 15% do valor da compra em produto da loja a 
escolha do cliente ou 10% de desconto no valor da compra; 
Desconto de 15% no curso de francês na Aliança Francesa; 
Desconto de 50% nos eventos do Teatro Aliança Francesa; 
Desconto de 10% em qualquer produto da Pati Piva.  
Desconto de 10% em livros na Livraria Cultura (exceto livros didáticos, e-books 
e livros com preço promocional); 
No restaurante Santinho (unidade MCB), de terça a sexta, o sócio ganha uma 
sobremesa grátis e sábados, domingos e feriados, uma taça de vinho 
Bayanegra (tinto ou branco).  
 
CONTRIBUIÇÃO ANUAL 
R$ 600,00 À VISTA OU EM ATÉ 3X SEM JUROS  
 
 
Mais informações: amigos@mcb.org.br 
Site: www.mcb.org.br/amigos 
 

http://www.mcb.org.br/amigos


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. 

 

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 meia-

entrada 

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  

Elisabete Alina – (11) 3339-8164 | betealina.culturasp@gmail.com 

Monique Rodrigues – (11) 3339-8308 | monique.culturasp@gmail.com 
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