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doações_    
 
 
20,00 > Quem doar 20,00 reais saberá, antecipadamente, quando 
e onde as intervenções serão feitas, seu nome constará nos 
créditos do documentário sobre a intervenção “Teatro das coisas 
naturais e fantasiosas do Brasil” que será captado durante a 
intervenção. Este doador receberá (4) stickers (6cmx6cm) de 
desenhos da série que deu origem a intervenção, sendo duas 
cópias de dois desenhos, e ainda, 1 imagens virtual da série em 
alta resolução que poderá ser reproduzida 2 vezes. 
 
50,00 > Quem doar 50,00 reais saberá, antecipadamente, quando 
e onde as intervenções serão feitas, seu nome constará nos 
créditos do documentário da intervenção “Teatro das coisas 
naturais e fantasiosas do Brasil”. Estes doadores receberão 
também 2 imagens virtuais da série em alta resolução e poderão 
reproduzir 3 unidades de cada desenho, e receberão também, 
(10) stickers (6cmx6cm) de cada desenho da série. 
 
150,00 > Quem doar 150,00 reais saberá, antecipadamente, 
quando e onde as intervenções serão feitas, seu nome constará 
nos créditos do documentário sobre a intervenção “Teatro das 
coisas naturais e fantasiosas do Brasil”. 



Este doador receberá (10) imagens da série em alta resolução, 
que poderão reproduzir 4 unidades de cada desenho, e 
receberão (2) stickers de 15cmx15cm de 4 desenhos da série, 
e 10 stickers (6cmx6cm) um de cada desenho da série, e (1)  
camiseta da SOS Mata Atlântica. 
 
250,00 > Quem doar 250,00 reais saberá, antecipadamente, 
quando e onde as intervenções serão feitas, e seu nome constará 
nos créditos do vídeo documental como contribuinte da ação.  
Estes doadores receberão uma (1) cópia do documentário da 
intervenção (arquivo virtual em HD), (1) imagem da série de 
35cmx35cm, impressa e autografada pelo artista CASA, e (04) 
stickers de 15cmx15cm de 4 desenhos da série, (10) stickers 
de 6cmx6cm um de cada desenho da série e uma (1) camiseta 
da SOS Mata Atlântica. 
 
 
500,00 > Quem doar 500,00 reais saberá, antecipadamente, 
quando e onde as intervenções serão feitas, e seu nome constará 
nos créditos do vídeo documental como contribuinte da ação. 
Estes (10) doadores receberão uma (1) cópia do documentário 
da intervenção (arquivo virtual em HD), (2) imagens da série 
de 35cmx35cm, impressas e autografadas pelo artista CASA, 
e (4) stickers de 15cmx15cm, (10) stickers de 6cmx6cm de 
todos os desenhos da série, (1) camiseta da SOS Mata Atlântica 
e (1) sacola reciclável da SOS Mata Atlântica. 
 
 
1.600,00 > Quem doar 1.600,00 reais saberá, antecipadamente, 
quando e onde as intervenções serão feitas, e seu nome constará 
nos créditos do vídeo documental como contribuinte da ação.   
Estes (4) doadores receberão, uma (1) cópia em DVD do 
documentário sobre a intervenção, uma (1) pintura original, 
dimensão aproximada (70cmx70cm), autografada pelo artista 
CASA. Os quatro  desenhos da série serão sorteados entre os (4) 
doadores. Além das telas, esses doadores receberão todos os 
(10) desenhos da série em alta resolução para reproduzir 2 
cópias de cada desenho, e ainda receberão: (10) stickers de 
15cmx15cm e (10) stickers de (6cmx6cm) dos desenhos da 
série. (1) camiseta da SOS Mata Atlântica e (1) sacola 
reciclável da SOS Mata Atlântica. 
 
Contato – Alexandre Casagrande - casagrandead@gmail.com 


