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O Evento anual é uma oportunidade para celebrar a 
Casa do Povo e sua ampla atuação junto de parte da 
comunidade que torna seu funcionamento possível. 
Desde 2016, artistas, empresários, profissionais 
liberais e lideranças comunitárias e do terceiro setor 
comparecem e apoiam o evento, garantindo assim 
cerca de 20% do orçamento anual da Casa do Povo. 

Nosso compromisso com esta rede de apoiadores é 
oferecer, nesta ocasião, uma experiência coletiva e 
memorável, em que parte do nosso exercício diário de 
imaginação esteja presente e possa inspirar a cada um. 

Conheça o que preparamos para 2021 e relembre as 
edições anteriores!



EVENTO ANUAL 2021

A festa sempre aconteceu na Casa do Povo… até 2019. Em 2020, 
quem apoiou o evento recebeu a Casa do Povo em sua própria casa. 
Em 2021, vamos inverter os papéis: serão os convidados que oferecerão 
o jantar para famílias do bairro do Bom Retiro em situação de 
vulnerabilidade social.

Como vai funcionar? A chef Paola Carosella servirá 250 famílias da 
vizinhança, o que representa cerca de mil pessoas, entre crianças, 
adultos e idosos já cadastrados em ações da Casa do Povo pela frente 
de articulação comunitária, iniciada em março de 2020. As refeições 
serão preparadas com alimentos orgânicos produzidos por famílias 
agricultoras da região do extremo-sul de São Paulo. Fortalece-se assim 
uma cadeia produtiva, garantindo a segurança alimentar tanto para 
quem consome como para quem produz. Os jantares serão entregues 
em pensões, cortiços e vilas do bairro pelas mãos de voluntários da 
Casa do Povo que conhecem muito bem a nossa vizinhança!

Quem adquirir um convite, receberá uma 
edição limitada de uma obra inédita do 
fotógrafo Mauro Restiffe em colaboração 
com a Cooperativa Emprendedoras Sin 
Fronteras (CESF), um dos coletivos da Casa 
do Povo formado por mulheres costureiras 
imigrantes bolivianas, paraguaias e peruanas 
que vivem no Bom Retiro. Cada fotografia 
será impressa em tecido e bordada 
manualmente pelas cooperadas da CESF. 
Serão 5 imagens produzidas, com tiragem 
limitada de 50 cada uma.Integrantes da CESF bordando.

Mauro Restiffe fotografa
na Casa do Povo.



Todas as edições têm propostas inéditas! 
A cada ano, a Casa do Povo surpreende seu 
público propondo e experimentando formatos 
inovadores. O que nunca muda é o nosso 
empenho em oferecer uma imersão com 
a participação de artistas, músicos, chefs 
envoltos numa atmosfera pensada em cada 
detalhe: do formato do convite à cenografia, 
das experiências artísticas às gastronômicas, 
da acolhida da nossa equipe ao cuidado da 
comissão organizadora.

2020 > 2016

2020

2019
2018

2017

2016

Nos primeiros anos, o evento anual serviu como 
uma forma de reintroduzir a Casa do Povo para 
o circuito artístico, assim como para novos 
apoiadores e para a comunidade que fundou 
a instituição. Rapidamente, o evento firmou-
se no calendário cultural e afetivo dessa rede, 
ao mesmo tempo em que a instituição juntou 
prêmios e obteve reconhecimento nacional e 
internacional por sua atuação.



CONVIDADOS ESPECIAIS
O Evento anual sempre contou com chefs, artistas e 
músicos que emprestaram seu talento e inventividade 
de forma voluntária, contribuindo para a criação de 
experiências como a arte para o convite, embalagens 
para as refeições, pocket shows e até texto de humor! 
Em todos os casos, esse convite para colaborar 
também se expandiu para um mergulho na história da 
Casa do Povo, dando liberdade para a construção de 
conexões próprias com a instituição. 

Artistas visuais

Os convites impressos para o evento anual foram 
concebidos como pequenos múltiplos por Marcelo 
Cipis, Detanico e Lain, Luiz Zerbini e Rodrigo Andrade, 
de 2016 a 2019, respectivamente. Em 2020, Mônica 
Nador e JAMAC tiveram o desafio de não só elaborar 
um convite (desta vez virtual!), mas desenvolver 
também toda a identidade do evento: das embalagens 
das comidas ao furoshiki com edição limitada que 
embrulhou as 300 refeições produzidas. 

Em 2019, 20 artistas desenvolveram obras para o Leilão 
de Cadeiras, uma proposta inédita que ampliou a 
capacidade de arrecadação do evento de forma lúdica 
e interativa. Conheça as obras leiloadas e os seus 
criadores aqui. 

Estampa criada por Mônica Nador e JAMAC para 
o evento de arrecadação de 2020

Toque de Recolher (2019), cadeira criada por 
Marina Rheingantz para o Leilão de Cadeiras 

realizado em 2019

https://casadopovo.org.br/leilao-de-cadeiras/
https://casadopovo.org.br/leilao-de-cadeiras/


CONVIDADOS ESPECIAIS

Performances

No primeiro jantar, em 2016, iniciamos com 
a prata da Casa: o Coral Tradição, coletivo 
mais antigo da Casa do Povo apresentou seu 
repertório do cancioneiro ídiche. Desde então, 
entre performances artísticas com participação 
do próprio público, passando pela música e 
pelo humor, contamos com as participações de 
Maurício Ianês e Ricardo Herz (2017), Caetano 
Veloso apresentado por Sérgio Mamberti 
(2018) e Gregório Duvivier apresentado por 
Vinnie Calderoni (2019). Em 2020, Fernanda 
Montenegro gravou um depoimento exclusivo 
contando suas memórias sobre o TAIB, o teatro 
da Casa do Povo, e declamou o tradicional 
Hino dos Partisanos.

2016 2017
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2019

2020



COMIDAS E BEBIDAS

Chef Helena Rizzo 
e Casa Manioca

2016

2017
2018

2020

Buffet França

Ivan Ralston e Tuju

Bar por Jean Ponce com 
Absolut e chef Bel Coelho

2019

Bar Absolut por Guest 
das Minas e chef Helena 
Rizzo e Casa Manioca



EM NÚMEROS
O evento começou com um formato íntimo - 
com 120 participantes - e teve seus picos de 
público em 2018 - com o show de Caetano 
Veloso - e 2020 - com a entrega dos jantares 
em casa. Em ambos os casos, 300 ingressos 
foram vendidos. A venda sempre foi de 100% 
dos ingressos ofertados. O valor arrecadado 
teve seu ápice em 2019 quando à venda dos 
ingressos (R$ 288 mil) somou-se o valor das 
cadeiras de artistas leiloadas (R$ 59,5 mil). 
O valor dos ingressos também variou em 
função do formato - de R$ 1.500, em 2019, a 
R$ 800 para o jantar que chegou até a casa 
de cada apoiador, em 2020.

Do valor bruto arrecadado, em média 25% 
corresponde às despesas do próprio evento. 
Por isso, parcerias e patrocínios são muito 
bem vindos! A captação dessa ação gera 
uma verba livre que permite arcar com 
despesas que outras fontes de recursos, 
como leis de incentivo fiscal e editais, não 
cobrem. 

O apoio e patrocínio ao evento anual de 
arrecadação garante o bom funcionamento 
da instituição e a manutenção dos seus 
programas, muitos dos quais retornam para 
o próprio território. 

120 a 300 
é a variação do número 
de participantes em 
função do formato de 
cada evento

R$ 800 a
R$ 1.500

foi a variação do 
preço do ingresso

R$ 347.500,00 
é o valor bruto máximo 
arrecadado em 2019 
com a venda de 
ingressos somado ao 
Leilão de Cadeiras

75%
de aproveitamento 
da receita bruta 
arrecadada

20% 
da receita anual da 

Casa do Povo vem do 
evento anual 



O evento já contou com a cobertura de veículos como Glamurama, 
Folha de S. Paulo [Coluna Mônica Bérgamo e Ilustrada], O Estado de 
São Paulo [Coluna Sônia Racy], TV Cultura [Programa Metrópolis] e 
pelos jornais da comunidade judaica.

REPERCUSSÃO

Em 2020, inauguramos 
outras formas de estarmos 
em rede! A participação de 
Fernanda Montenegro se 
deu por um vídeo circulado 
entre os participantes no 
dia do jantar e também por 
um grupo de whatsapp, 
no qual cada um pôde 
reportar a sua própria 
participação e seu jantar 
em casa.



Marcas parceiras e entusiastas 
do evento podem se engajar 
adquirindo convites avulsos 
ou em lotes e cotas de 
patrocínio. Parcerias de todos 
os tipos ou investimento direto 
garantem que a maior parte 
da arrecadação seja revertida 
integralmente para a 
Casa do Povo.

Apresentação
Cota única
A partir de R$ 80.000

CONVITE
• menção textual como “correalizador” e logo 
nos emails de divulgação (01 save the date + 
01 convite) para mailing de 5 mil endereços
• menção textual como “correalizador” 
no site de vendas

RELEASE
• aspas no release de imprensa
• logo e menção textual no release de 
imprensa

CARTA DE AGRADECIMENTO
• carta de agradecimento autoral impressa 
aos apoiadores
• menção gráfica e textual na carta de 
agradecimento impressa aos apoiadores
• menção gráfica e textual na carta de 
agradecimento digital aos apoiadores

REDES SOCIAIS
• 01 post exclusivo no instagram e facebook
• tagueamento em 02 posts no instagram e 
facebook
• tagueamento em todos os stories no 
instagram e facebook
• menção “apresentador” nos vídeos e 
conteúdos audiovisuais

OBRA
• 2 edições de cada tiragem da obra de 
Mauro Restiffe (total 10 obras)

Valor do ingresso individual 
R$ 1.800,00
    
Jogo completo com 5 obras 
de Mauro Restiffe + Cooperativa 
Emprendedoras Sin Fronteras 
R$ 9.000 

FAÇA PARTE!

Patrocinador
2 cotas
de R$ 55.000 a R$ 80.000

CONVITE
• logo como “patrocinador” nos emails de 
divulgação (01 save the date + 01 convite) 
para mailing de 5 mil endereços
• menção textual como “patrocinador” 
no site de vendas

RELEASE
• logo e menção textual no release de 
imprensa

CARTA DE AGRADECIMENTO
• menção gráfica e textual na carta de 
agradecimento impressa aos apoiadores
• menção gráfica e textual na carta de 
agradecimento digital aos apoiadores

REDES SOCIAIS
• tagueamento em 02 posts no instagram e 
facebook
• tagueamento em todos os stories no 
instagram e facebook
• logo nos vídeos e conteúdos audiovisuais

OBRA
• 01 ediçao de cada tiragem da obra de 
Mauro Restiffe (total 05 obras)



Apoiador
3 cotas
de R$ 30.000 a R$55.000

CONVITE
• logo como “apoiador” nos emails de 
divulgação (01 save the date + 01 convite) 
para mailing de 5 mil endereços
- menção textual como “apoiador” no site de 
vendas

CARTA DE AGRADECIMENTO
• menção gráfica e textual na carta de 
agradecimento impressa aos apoiadores
• menção gráfica e textual na carta de 
agradecimento digital aos apoiadores

REDES SOCIAIS
• tagueamento em 01 post no instagram 
e facebook
• tagueamento em todos os stories no 
instagram e facebook
• logo nos vídeos e conteúdos audiovisuais

OBRA
•  02 edições da obra de Mauro Restiffe 
(total 02 obras)

Parceiro
Sem limite de cotas
- 

CONVITE
• logo como “parceiro” nos emails 
de divulgação (01 save the date + 01 convite) 
para mailing de 5 mil endereços
• menção textual como “parceiro” 
no site de vendas

CARTA DE AGRADECIMENTO
• menção textual na carta de agradecimento 
impressa aos apoiadores
• menção textual na carta de agradecimento 
digital aos apoiadores

REDES SOCIAIS
• tagueamento em 01 post no instagram 
e facebook
• tagueamento em 01 story exclusivo 
no instagram e facebook
• logo nos vídeos e conteúdos audiovisuais

OBRA
• 01 edição da obra de Mauro Restiffe 
(total 01 obra)



Evento de arrecadação 2021
Realização Casa do Povo
Direção artística Susana Steinbruch
Coordenação geral Benjamin Seroussi, 
Mônica Novaes Esmanhotto
Produção executiva Francesca Tedeschi 
Consultoria gastronômica Veridiana Mott
Comunicação Ana Druwe, Laura Viana
Coordenação voluntariado Mayara Vivian

2016 - 2020
Instituições e empresas apoiadoras Absolut, 
D. Filipa. Fit, Loja Teo, Maxi, Viva Projects
Quem já fez parte da comissão organizadora 
Arthur Hirsch, Benjamin Seroussi, 
Eliana Finkelstein, Flavia Matalon, José Luis 
Pereira Sousa Filho, Joyce Pascowitch, Lilian 
Starobinas, Paulo Vieira, Renata Schmulevich, 
Renato Cymbalista, Stefania Pelusi, 
Susana Steinbruch 

FICHA TÉCNICA

Contato 
Mônica Novaes Esmanhotto 
incentivo@casadopovo.org.br 

Há 68 anos, a Casa do Povo reúne e ecoa 
desejos espalhados pela cidade e por cada 
um de nós. Apoiar a Casa do Povo é dar 
continuidade à história de um monumento 
vivo.

CASA DO POVO 
Rua Três Rios, 252 
Bom Retiro - São Paulo 
+55 11 32274015 
www.casadopovo.org.br 
fb.com/casadopovoxxi 
instagram @_casadopovo


