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PROGRAMA AMIGOS DO MUSEU

O Museu da Cana é uma instituição sem fins lucrativos que busca na parceria com pessoas 

físicas e jurídicas recursos para:

- manutenção de acordo com as boas práticas museológicas;

- realização de seus programas de exposições;

- oferta de atividades de ação educativa para seus públicos.

“Você e sua empresa podem se associar ao Museu da Cana tornando-se um 

mantenedor da instituição através do Programa Amigos do Museu. “

Essa associação é uma grande 

oportunidade de exercício de função 

social, sendo que, através da 

disseminação da cultura dos museus, 

estaremos atraindo cada vez mais 

público para a instituição e 

contribuindo para o enriquecimento 

cultural da sociedade.
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O Programa de sócios mantenedores é direcionado para pessoas e instituições que se 

identifiquem com a vocação social da instituição, participando com a doação de recursos e 

tendo  como contrapartida sua imagem presente em toda divulgação institucional do Museu.

Consiste em uma doação mensal ou anual, cujas cotas de participação definem benefícios 

para o associado.

“Associar-se ao Museu da Cana é 

muito importante para a 

manutenção da instituição e 

também para a implementação de 

seus programas.”



PROGRAMA AMIGOS DO MUSEU

COTA BIOENERGIA

Benefícios

- Inserção do nome no Quadro de Honra do Museu como Sócio Mantenedor

- Inserção do nome ou logo no site do Museu com hiperlink direcionando para a página da 

empresa;

- Inserção da logo ou nome nos materiais impressos do Museu;

- Liberação de uso do selo “Empresa Amiga do Museu” em materiais de divulgação da empresa;

- Divulgação da marca da empresa nos eventos de curta duração realizados pelo Museu;

- Uso de Instalações do Museu para realização de até dois eventos corporativos por ano, em 

datas agendadas previamente;

- Palestra da equipe de técnicos do museu, em local indicado pelo Associado, com posterior 

visita monitorada exclusiva ao museu. Duas atividades por ano;

- Cota anual de 100 brindes exclusivos com logotipo do museu e com sua marca personalizada

Possibilidade de outros tipos de benefícios, definidos através de acordo com a direção da 

instituição

Contribuição Mensal:  A partir de R$ 8.500,00
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COTA AÇUCAR

Benefícios

- Inserção do nome no Quadro de Honra do Museu como Sócio Mantenedor

- Inserção do nome ou logo no site do Museu com hiperlink direcionando para a página da 

empresa;

- Liberação de uso do selo “Empresa Amiga do Museu” em materiais de divulgação da empresa;

- Uso de Instalações do Museu para realização de um evento corporativo por ano, em data 

agendada previamente;

- Palestra da equipe de técnicos do museu, em local indicado pelo Associado, com posterior 

visita monitorada exclusiva ao museu. Uma atividade por ano;

- Cota anual de 100 brindes exclusivos com logotipo do museu e com sua marca personalizada

Contribuição Mensal:  R$ 5.000,00 
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COTA ETANOL

Benefícios

- Inserção do nome no Quadro de Honra do Museu como sócio mantenedor

- Inserção do nome ou logo no site do Museu com hiperlink direcionando para a página da 

empresa;

- Liberação de uso do selo “Empresa Amiga do Museu” em materiais de divulgação da empresa;

- Palestra da equipe de técnicos do museu, em local indicado pelo Associado, com posterior 

visita monitorada exclusiva ao museu. Uma atividade por ano.

Contribuição Mensal: R$ 3.000,00
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COTA  CACHAÇA

Benefícios

-Inserção do nome no Quadro de Honra do Museu como sócio mantenedor

-Liberação de uso do selo “Empresa Amiga do Museu” em materiais de divulgação da empresa;

Contribuição Mensal:  de R$ 500,00 a R$ 2.500,00

COTA  GARAPA

Benefícios

- Medalha de honra de Amigo do Museu Nacional do Açúcar e do Álcool;

Contribuição Mensal:  de R$ 80,00 a R$ 450,00
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Qualquer pessoa, física ou jurídica, que se identifique com o Museu e queira contribuir, 

ainda que sem um vínculo ou compromisso formal, pode também fazer um 

depósito na conta do Instituto. 

Sua contribuição, em qualquer valor, será de grande ajuda para a manutenção do 

Museu!

Os dados bancários do Instituto são:

Banco Bradesco S/A

Nome: Instituto Cultural Engenho Central – CNPJ: 07.614.458/0001-80

Agência: 0442-1 / Conta Corrente: 22500-2
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Quadro de Honra do Museu para inserção de nomes dos 

Sócio Mantenedor
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Selo “Empresa Amiga do Museu” para utilização em materiais de 

divulgação da empresa
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Além dos benefícios elencados acima 

para qualquer uma das cotas, sem 

dúvida,  o maior benefício para os 

associados é ter seu nome e sua imagem 

associados a um projeto que objetiva 

oferecer o acesso de forma democrática a 

cultura nacional, através da preservação 

de um valioso patrimônio histórico, 

tornando-se assim um agente de 

transformação da sociedade em parceria 

com o Museu da Cana.



Aberto de terça-feira a domingo das 10h as 16h (entrada livre)

Fazenda Engenho Central, Zona Rural Pontal/SP
(16) 3497-5008 / (16) 99628-9322

www.museudacana.org.br

CONTATO PARA ASSOCIACÃO
Tel. 16 3951 2220


