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Associação dos Amigos do Museu Histórico da 

         

   

OBJETIVOS: 

 

A Associação dos Amigos do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil é uma associação de 

pessoas que querem ajudar e apoiar este Museu e que tem por objetivo, promover ações de sustento e 

apoio às atividades do Museu, na sua missão de preservação e divulgação da história dos imigrantes 

japoneses ao Brasil. Portanto, se você também sente a importância de preservar a história da 

imigração japonesa e gostaria de ajudar a deixar este legado para futuras gerações, venha fazer parte 

da Associação, seja também um amigo deste Museu. 

Todos os Amigos do Museu receberão convites para os eventos do Museu. 

 

Formas de contribuição: CATEGORIAS: 

 

PESSOA FÍSICA 

 

Categoria contribuição benefício 

Categoria 

Colaborador 

Contribuição livre, o valor que 

quiser doar anualmente 

Carteirinha de Amigo do Museu, com foto e 

validade do ano de contribuição 

Categoria 1 1 quota=R$ 60,00/semestre ou 

R$120,00/anual 

Carteirinha de Amigo do Museu+2 ingressos 

anuais 

Categoria 2 2 quotas = R$240,00/ano em  1 ou 2 

parcelas    

Carteirinha de Amigo do Museu+4 ingressos 

anuais 

Categoria 3 3 quotas = R$ 360,00/ano em 1 ou 2 

parcelas    

Carteirinha de Amigo do Museu+6 ingressos 

anuais 

Categoria 4 4 quotas = R$ 480,00/ano em 1 ou  2 

parcelas    

Carteirinha de Amigo do Museu+8 ingressos 

anuais 

Categoria  

Especial 

 

Acima deste valor/ anuidade Carteirinha de Amigo do Museu+10 

ingressos+desconto de 10% em compras de 

produtos do próprio Museu+desconto de 

10% no aluguel do salão do Museu para 

eventos 

Categoria  

Benemérito 

 

Doação de valor significativo Carteirinha de Membro Vitalício e aluguel 

gratuito das salas do Museu para eventos* 
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PESSOA JURÍDICA 

 

Categoria contribuição benefício 

Entidade/empresa 

colaboradora 

R$ 600,00/ano em 1 ou 2 parcelas    Carteirinha de Amigo do Museu+10 

ingressos+ desconto de 10% em compras 

de produtos do próprio Museu+desconto 

de 10% no aluguel do salão do Museu 

para eventos 

Bronze R$ 1.200,00/ano ___parcelas  (max.10) Carteirinha de Amigo do Museu+20 

ingressos+ desconto de 10% em compras 

de produtos do próprio Museu+desconto 

de 10% no aluguel do salão do Museu 

para eventos 

Prata R$ 2.400,00/ano ___parcelas (max.10)    Carteirinha de Amigo do Museu+isenção 

de 40 ingressos/ano+ desconto de 10% 

em compras de produtos do próprio 

Museu+desconto de 10% no aluguel do 

salão do Museu para eventos 

Ouro R$ 3.600,00/ano ___parcelas  (max.10)  Carteirinha de Amigo do Museu+isenção 

de 60 ingressos/ano+ desconto de 10% 

em compras de produtos do próprio 

Museu+desconto de 10% no aluguel do 

salão do Museu para eventos 

Diamante  R$ 4.800,00/ano ___parcelas  (max.10)  Carteirinha de Amigo do Museu+isenção 

de ingresso no ano de validade da 

carteira+ desconto de 10% em compras 

de produtos do próprio Museu+desconto 

de 10% no aluguel do salão do Museu 

para eventos 

Especiais R$ 6.000,00/ano ___parcelas (max.10)    Carteirinha de Amigo do Museu+isenção 

de ingresso no ano de validade da 

carteira+ desconto de 10% em compras 

de produtos do próprio Museu+desconto 

de 10% no aluguel do salão do Museu 

para eventos 

 

* dependendo da disponibilidade, seguindo o calendário do Museu 

OBS: Todas as carteiras de Amigos do Museu são pessoais e intransferíveis. 

Pede-se fornecer uma fotografia 3x4 para confecção da carteira de identificação. 

 


