
Programas de 
doação com 
contrapartidas



O MUJ oferece uma gama de programas de doação. Todos os 
doadores que aderirem a um dos programas abaixo receberão 
um cartão digital de adesão que poderá ser usado para entrar 
no Museu durante o período de um ano. Cada pessoa que doar 
R$1.000,00 ou mais por um programa abaixo também terá o 
nome listado no site do Museu neste período.
 
Confira o programa de doação que melhor atende seu interesse:



MUJ PATRONOS

O que é? Cotas Doação mínima Como doar

Ser MUJ Patrono é fazer parte de 
uma aliança de pessoas 
comprometidas com a CULTURA, 
EDUCAÇÃO e JUSTIÇA a dispostas a 
investir continuamente no poder 
transformador do Museu Judaico de 
São Paulo (MUJ).

Aryeh R$ 250.000,00/ano
Doações para MUJ Patronos podem ser 

realizadas em até 10 parcelas via 
transferência bancária, PIX ou cartão. 

Entre em contato conosco pelo 
apoie@museujudaicosp.org.br ou Whats 

(11) 98903-4017

Chai R$ 150.000,00/ano

Estrela de Davi R$ 100.000,00/ano

Hamsa R$ 50.000,00/ano

Contrapartidas MUJ Patronos - válidas por um ano

Nome na placa no Hall de Entrada

Convite para um evento especial do Patronos

Exclusivamente para ARYEH: almoço judaico para até 10 pessoas no Café Kez dentro do MUJ

Exclusivamente para ARYEH e CHAI: visita privada para até 25 pessoas fora dos horários convencionais do MUJ

Exclusivamente para ARYEH, CHAI e ESTRELA DE DAVI: visita particular com o curador do MUJ sobre uma exposição temporária



MUJ ÁRVORE

O que é? Cota única Doação mínima Como doar

Uma oportunidade especial 
de deixar seu nome 

permanentemente no 
espaço físico do Museu 

Judaico de São Paulo (MUJ)

Árvore R$ 25.000,00/uma 
vez

Doações para MUJ Árvore podem ser realizadas em até 10 
parcelas via transferência bancária, PIX ou cartão. Entre em 

contato conosco pelo apoie@museujudaicosp.org.br ou 
WhatsApp (11) 98903-4017

Contrapartidas MUJ Árvore

Nome do doador ou família permanentemente lembrado na folha da "árvore" de doadores localizada no hall do segundo subsolo do MUJ

Visita mediata para um grupo até 15 pessoas



MUJ AMIGOS

O que é? Cotas Doação mínima Como doar

Ser MUJ Amigo é ser parte 
de uma comunidade 
conectada ao MUJ 
compremetida em ajudar na 
manutenção e 
sustentabilidade do nosso 
espaço físico e nosso Centro 
de Memória e Acervo.

Rubi R$ 15.000,00/ano

Doações para MUJ Amigos podem ser realizadas em até 10 
parcelas via transferência bancária, PIX ou cartão. Entre 

em contato conosco pelo apoie@museujudaicosp.org.br 
ou WhatsApp (11) 98903-4017

Turquesa R$ 10.000,00/ano

Ágata R$ 5.000,00/ano

Topázio R$ 1.000,00/ano

Contrapartidas MUJ Amigos - válidas por um ano

Exclusivamente para RUBI e TURQUESA: Nome na placa digital no MUJ

Convites às pré-aberturas ao longo do ano

Acesso gratuito aos debates, concertos e atividades educativas e culturais

Acesso gratuito à Reserva Técnica



Meu MUJ

O que é? Cotas Doação mínima Como doar

Um programa de doação que 

garante ingressos ilimitados ao MUJ 

pelo período de um ano a uma, 

duas, quatro, ou seis pessoas 

(familiares e/ou amigos)

Individual R$ 200,00/ano

Doações ao Meu MUJ podem ser realizadas somente online 
usando este link.

2 pessoas R$ 300,00/ano

4 pessoas R$ 500,00/ano

6 pessoas R$ 750,00/ano

Contrapartidas Meu MUJ - válidas por um ano

Ingressos ilimitados pelo período de um ano

https://museujudaicosp.membership.veevartapp.com/membership/view/join


Dúvidas? 
Entre em contato com apoie@museujudaicosp.org.br


