ProGoeldi: parceria entre Museu Paraense Emílio Goeldi e Instituto Peabiru
Entidades buscam somam forças para mobilização de recursos em prol dos 150 anos
do Museu
Um dos mais respeitados museus científicos do Brasil, o Museu Paraense Emílio
Goeldi e o Instituto Peabiru, uma organização da sociedade civil de interesse público
(OSCIP), firmaram parceria de longo prazo para a mobilização e gestão de recursos
que visa, prioritariamente, a revitalização do Parque Zoobotânico do Museu Goeldi,
em Belém. A iniciativa integra as comemorações dos 150 anos do Museu Goeldi que
ocorrem em outubro de 2016.
Para tal, foi criado o ProGoeldi, um programa que inclui ações de diferentes
naturezas. – a revitalização no Parque Zoobotânico, publicações, produtos
audiovisuais, eventos científicos e culturais. Importante lembrar que o Museu Goeldi
é a mais antiga instituição científica de Belém, que comemora em 2016 seus 400
anos.
A parceria com o Instituto Peabiru prevê, ainda, incubar a criação de uma
organização da sociedade civil específica para apoiar o museu, e o fortalecimento da
capacidade do Museu Goeldi em mobilizar recursos.
A criação do ProGoeldi conta com uma equipe do Instituto Peabiru para fazer face
ao desafio. “Num momento econômico difícil, como o que o país enfrenta, somente
com profissionalismo e diversificação de fontes será possível levantar recursos para
as múltiplas ações propostas. Temos uma estrutura básica, capaz de atender às
demandas do Museu Goeldi, elaborar projetos, participar de editais, conduzir
campanhas públicas, gerir os recursos, prestar contas com transparência, avaliar os
resultados, entre outras ações necessárias” afirma João Meirelles, diretor geral do
Instituto Peabiru.
O Museu Goeldi é uma instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação – MCTI. Os consecutivos cortes no orçamento do governo federal
dificultam a proposta de revitalização do Parque Zoobotânico. Porém, com ações
complementares da sociedade civil como se propõe o ProGoeldi, será possível
oferecer um Parque Zoobotânico mais completo, para atender aos quase 500 mil
visitantes anuais.

Em muitos museus do Brasil e do mundo, as parcerias com organizações da
sociedade civil são fundamentais para apoiar financeiramente o cumprimento de sua
missão, especialmente abordando fontes de recursos que não estão diretamente
acessíveis a organizações públicas, como o Museu Goeldi.
No universo da mobilização de recursos há diferentes naturezas de fontes, sejam
públicas, de organizações privadas, de organismos internacionais ou de indivíduos. A
partir de sua experiência de quase duas décadas, o Peabiru preparou um plano inicial
para o ProGoeldi. No momento, há três ações em andamento: 1. Campanhas de
financiamento público (crowdfunding); 2. Apresentação de projetos para empresas e
organizações públicas; e 3. Participação em editais públicos nacionais e
internacionais.
São iniciativas que visam garantir recursos, tanto para a mobilização da sociedade
paraense em prol de um Parque Zoobotânico revitalizado, quanto para os projetos de
revitalização em si. “Estamos em contato com empresários e personalidades
paraenses para se engajarem na comemoração do sesquicentenário do Goeldi,
especialmente para melhorias no Parque Zoobotânico. Afinal, em 2016, possui duas
datas emblemáticas para Belém - os 400 anos da cidade e os 150 do Museu Goeldi”,
informa Oswaldo Braglia, da equipe do Peabiru.
Vale ressaltar que mesmo à frente do ProGoeldi, o Instituto Peabiru entende seu
papel como de uma secretaria executiva da sociedade civil, um facilitador, para
viabilizar as iniciativas do Museu Goeldi.
Atualmente, o ProGoeldi conta com o apoio institucional da Federação das Indústrias
do Pará (Fiepa), da Federação do Comércio do Estado do Pará (Fecomércio) e da
Federação da Agricultura do Pará (Faepa).
Os diferentes projetos podem ser conhecidos por todos no website do Programa
ProGoeldi, no endereço www.peabiru.org.br/progoeldi .
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