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1. Introdução 

 

 

Figura 1 - Diretor do Museu Goeldi, Nilson Gabas e Diretor Geral do Instituto Peabiru, João 

Meirelles Filho 
 

As primeiras tratativas para estruturar o Programa ProGoeldi iniciam-se em abril de 

2014, com o convite do Museu Paraense Emílio Goeldi (Museu Goeldi) para integrar 

oficialmente a Comissão de comemoração dos 150 anos da entidade, a Comissão 

MuseuGoeldi150. O Instituto Peabiru se organiza a partir de fevereiro de 2015, mobilizando 

parceiras, realizando apresentação a todos os funcionários do Museu Goeldi em março. A 

seguir, formaliza com o Museu Goeldi o termo de cooperação publicado no Diário Oficial da 

União, em 10 de julho de 2015, para um período de 5 anos.  

O presente relatório apresenta as principais iniciativas no Período de um ano, sendo 

o 2
o
 semestre de 2015 e o 1

o
 semestre de 2016. Apesar de ser um dos momentos econômicos 

mais críticos pelo qual o Brasil passa, sempre fomos recebidos muito bem pelo meio 

empresarial e organizações públicas, a imprensa e o público em geral, e acreditamos que os 

esforços deste primeiro ano, apresentem resultados nos próximos dois anos.  
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2. Organização do Programa 

Os primeiros meses foram dedicados a estruturar os documentos básicos do 

Programa, como a preparação dos projetos, definição de iniciativas pioneiras, busca de 

parcerias e elaboração de materiais de comunicação.  

Definiu-se pela estratégia de contar com um Conselho Consultivo, para o qual foram 

convidados entre junho e julho de 2015, quatro conselheiros, David Leal, consultor; José 

Fernando Gomes Júnior, diretor, Federação das Industrias do Pará (FIEPA); Carlos 

Fernandes Xavier, Presidente, Federação da Agricultura do Pará (FAEPA); Sebastião de 

Oliveira Campos, Presidente, Federação do Comércio do Pará (FECOMERCIO). Além disto, 

contamos com a colaboração de Jader Barbalho Filho, do Grupo RBA. Destacamos e 

agradecemos a especial contribuição de David Leal no desenvolvimento de relações com 

este conselho e empresas no Pará. Fafá de Belém prontamente aceitou ser a “Madrinha do 

ProGoeldi” e contribui aliando sua imagem com as diversas iniciativas de revitalização do 

Parque Zoobotânico. 

Além disto, apresentamos o Programa ProGoeldi ao Presidente da Assembleia 

Legislativa do Pará (ALEPA), Deputado Márcio Miranda; ao Senador Flexa Ribeiro; ao 

Prefeito Zenaldo Coutinho, à Secretária de Integração de Políticas Sociais do Governo do 

Pará, Izabela Jatene; ao Secretário de Turismo do Pará, Adenauer Góes, ao Secretario de 

Ciência e Tecnologia do Pará, Alex Fiúza de Mello entre outros. 
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Figura 2– Cantora Fafá de Belém, madrinha do ProGoeldi em dois momentos do vídeo 

produzido pelo ProGoeldi 
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3. Projetos e Mobilização e Recursos 

Neste período inicial, destacam-se as seguintes iniciativas: 

 

3.1. Lançamento do Programa ProGoeldi 

Em outubro de 2015, com a colaboração do Sindicato das Industrias Minerais do 

Pará (SIMINERAL), foi lançado publicamente o Programa em evento no Museu Goeldi. 

Nesta ocasião foi apresentada a proposta de contar com patronos e apoiadores institucionais 

do Programa. Até o momento, ainda não contamos com este tipo de colaboração. Em 

dezembro do mesmo ano, convidamos representantes de empresas e órgãos públicos a uma 

visita aos principais desafios de revitalização do Parque Zoobotânico.  

 

3.2. Campanha inicial de financiamento coletivo  

Lançado em outubro de 2015, a primeira campanha de financiamento social 

(crowdfunding), resultou na captação de R$ 7.780,00.  O resultado representou 15% da meta 

de campanha (R$ 50.000,00). Foi utilizado o serviço da Kickante, empresa especializada 

neste setor. Foram 41 colaboradores (kicks), destacando-se um colaborador anônimo de 

R$5.000,00. Nossa avaliação é que o resultado foi bastante baixo devido à cultura de doação 

em Belém e no Pará, em que o financiamento social não é considerado como mecanismo 

usual. Observamos, ainda, a visão de que o poder público é quem deve exclusivamente 

manter as instituições sob sua responsabilidade. Os parcos recursos arrecadados foram 

investidos integralmente na própria campanha e no sistema de comunicação e assessoria de 

imprensa para o Programa ProGoeldi. 
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Figura 3 - As ações “Abrace o Museu” e “Abrace a Preguiça”, experiências em financiamento 

coletivo de campanhas (crowdfunding) 
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3.3. Projeto Abrace o Museu Goeldi   

Com o apoio do Banco do Estado do Pará (Banpará), entre janeiro e junho de 2016, 

foi realizado um conjunto de ações de comunicação, com investimentos de R$ 45.200,00. 

Entre os principais resultados estão: a. Distribuição de postagens nas mídias sociais, com 

banners eletrônicos específicos (Facebook, Tweeter, Instagram, Youtube); b. Lançamento de 

Hotsite do Programa; c. Produção de Vídeos institucionais com a colaboração de Fafá de 

Belém; d. Evento para Imprensa no Parque Zoobotânico, de apresentação dos desafios do 

Programa; e. Divulgação de Newsletter para 1.500 jornalistas na Região Norte e 130 mil 

endereços eletrônicos no Pará, em duas edições.  

O Banpará obteve grande visibilidade de seu patrocínio por meio de assinatura de 

logotipo em banners e flâmulas no Parque Zoobotânico e em todas as pecas eletrônicas e nos 

press-releases. 

 

3.4. Segunda Campanha de Financiamento Coletivo – Abrace a Preguiça 

Em maio de 2016, por sessenta dias, como é praxe neste tipo de campanha, foi 

lançado o segundo esforço de captação por crowdfunding, visando as pessoas físicas. Neste 

esforço o alvo foi a construção do novo recinto e berçário das preguiças, no valor de 

R$278.957,00. Esta campanha mostrou-se ainda mais frustrante, arrecadando apenas 

R$4.760,00, ou seja, menos de 2% da meta. A diferença, neste caso é que oferecemos um 

conjunto de recompensas (camiseta, chaveiro, bloco de notas, imã de geladeira). Assim, 

tivemos 92 colaboradores (kicks), com destaque para pequenos valores, como imã de 

geladeira (32 kicks). 

Entre os comentários observa-se grande simpatia pelo Museu, como “Eu acredito 

que ciência com responsabilidade social melhora a Humanidade. O Museu Goeldi pratica 

esta ideia”, por Ibraim Rocha. “Um prazer ajudar o Goeldi. Sempre fez parte da minha 

história. Agora faço parte da historia do Museu”. José Abílio Barros Ohana. “Amo este 

parque, ele é muito importante para nossa cidade e para formação de nossas crianças”. Karla 

Farias.  
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3.5.  Futuro “Espaço Goeldi 150” 

 

Figura 4 – Local indicado pelo Museu Goeldi para o “Espaço Goeldi 150” 
 

O “Espaço Goeldi 150” é uma iniciativa do ProGoeldi para mobilizar recursos com 

contribuições de indivíduos. A proposta é de contar com um espaço físico para apresentar as 

recompensas e produtos da campanha (camisetas, bonés, adesivos etc), e um espaço virtual 

para receber doações.  

Para este projeto, a Imerys Caulim fez uma doação de R$ 20.000,00. A previsão é 

abrir o Espaço Goeldi 150 nos próximos meses. A partir da indicação do local, pelo Museu 

Goeldi, estão sendo tomadas as providências para sua abertura. 
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3.6.  Projeto Vitória Régia – Pintura de Edificações Históricas e Muros Externos do 

Parque Zoobotânico  

 

Figura 5 - Parceria entre o Governo do Estado do Pará, PROPAZ, Superintendência do 
Sistema Penitenciário (SUSIPE), Akzo Nobel - Tintas Coral, e Museu Goeldi e ProGoeldi, 
abre espaço para reinserção social 
 

Num esforço conjunto em que a Akzo Nobel (Tintas Coral) doa tintas e oferece 

capacitação; os internos da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (SUSIPE) 

representam a mão de obra; o Programa ProPaz, do Governo do Pará, paga esta mão de obra 

(contribuição previdenciária e vale transporte de 10 internos), iniciou-se em junho de 2016, a 

reforma e pintura dos mais de mil metros de muros externos do Parque. Também serão 

pintados e feitos reparos nas áreas externas das edificações históricas como a Rocinha. Para 

a Tintas Coral este é um projeto sociocultural, Tudo de Cor que, desde 2009 leva cor para a 

vida das pessoas, melhorando suas vidas por meio da transformação de seus lares e cidades. 

Para a SUSIPE, trata-se de oferecer oportunidade de trabalho e aprendizado, com redução de 

pena e remuneração aos internos em regime aberto e semi-aberto, no âmbito do Programa 

Conquistando a Liberdade e, para o Museu Goeldi, é mais uma ocasião de prestar um 

serviço público e demonstrar como unir esforços a uma causa comum. Outras parcerias estão 
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em negociação e fortalecerão este programa. O Programa ProPaz está investindo 

R$52.536,00 para o período de seis meses neste projeto.  

 

3.7.  Yoga no Parque 

 

 

Figura 6 – Aula inaugural de Yoga, gratuita para frequentadores do Parque Zoobotânico, 
com apoio da Imerys Caulim 
 

Com o patrocínio da Imerys Caulim, desde maio de 2016, uma vez por semana, o 

Museu oferece gratuitamente aulas de Yoga no Parque, que teve um público inicial de 50 

pessoas.  
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4. Convênios em negociação  

 

Encontram-se em negociação: 

– Convênio com a Sincrocine Produções para a realização de animação de ficção 

denominada “Tainá no Museu”; e 

– Convênio com o PROPAZ (Governo do Estado do Pará), visando ampliar os 

serviços de educação ambiental, incluindo jovens em situação de risco. 

 

 

Figura 7 – Educação ambiental no foco das ações do ProGoeldi 
 

5. Outros Resultados 

 

Merecem menção: 

– O esforço da Prefeitura Municipal de Belém em contribuir para a melhoria do 

entorno do Parque, ao substituir o sistema de iluminação, e consertar as calçadas, bastante 

utilizadas por pedestres e pessoas que se exercitam na área; 
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– Apoio ao Museu Goeldi no processo de busca de recursos para conclusão do Centro 

de Exposições Eduardo Galvão; 

– Mais de 40 empresas foram contatadas em reuniões exclusivas de apresentação de 

projeto, ou visitas ao Parque Zoobotânico, entre as quais estão, Agropalma, Alcoa, Alloys 

Pará Metais, Banco da Amazônia, Cargill, Mineração Rio do Norte (MRN), Vale, Biopalma, 

Banpará, Vivo, Unimed Belém, Hapvida, Tintas Coral, Sol Informática, Oplima e 

Votorantim Metais. 

 

6. Mobilização para captação de recursos 

 

6.1. Projetos elaborados e em captação 

 

Um conjunto de projetos, com orçamento, cronogramas e detalhes foi elaborado, o 

que inclui:  

 Abertura e manutenção do Aquário Jacques Hubert - Abertura e manutenção do 

mais antigo aquário do Brasil  

 Caminho das Pedras – patrimônio mineral do Pará – Exposição temporária nas 

alamedas do Parque Zoobotânico sobre os principais minérios que compõem o patrimônio 

mineral do Pará.  

 Construção de recinto e berçário das preguiças – local mais adequado para receber 

estes animais. 

 Floreiras do Museu – ocupar as floreiras das calcadas no entorno do Parque 

Zoobotânico com pequenos jardins temáticos.  

 Goeldi Conectado – conjunto de serviços de informação oferecidos em ambiente 

web, para acesso via smartphones e tablets. 

 Instalação do Recinto do Pirarucu – Instalação do recinto do pirarucu no Parque 

Zoobotânico.  

 Quartas no Museu – Evento mensal de cultura e ciência no Auditório do Parque 

Zoobotânico.  
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 Reforma de recinto das Aves – substituição dos antigos recintos por locais mais 

adequados.  

 Reforma do Espaço de Educação Ambiental – também conhecido como Espaço 

Raízes, este permitirá desenvolver atividades educativas no Parque.  

 Sinalização do Parque Zoobotânico (etapa pioneira) – Etapa pioneira de 

revitalização da sinalização do Parque Zoobotânico.  

 Museu Digital – Apresentação do projeto Museu Digital para o Instituto Cultural 

Itaú, que está em negociação direta com o Museu Goeldi. 

 

6.2. Participação em editais  

 

No período o ProGoeldi participou de 4 editais para os projetos: dois editais do 

Banco da Amazônia, que não vencemos; um edital do Banpará, também sem resultado 

positivo e o mais recente, edital da Celpa, em andamento.  
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Figura 8 – Imagens do Aquário Jacques Huber e do projeto Goeldi Conectado 

 



 

 19 

7. Comunicação 

 

Ao longo de seu primeiro ano de atuação, o ProGoeldi realizou iniciativas voltadas à 

comunicação para seus públicos de interesse e que englobaram diversas disciplinas da área. 

Foram elas: 

 

7.1.  Identidade visual 

Em parceria com a agência Mapinguari Design, o ProGoeldi elaborou identidade 

visual e peças para campanhas na web (confira os detalhes no item 5.3) e criação de 

materiais de recompensas (como camisas e papelaria) para as iniciativas em prol do Museu 

Goeldi. A agência foi a responsável pela criação do Logotipo “ProGoeldi”. 

 

 

 

Figura 9 – logotipo do Programa ProGoeldi, do Instituto Peabiru 

 

 

 

7.2. Comunicação institucional 

A elaboração de hotsite como plataforma de transparência e informação foi o 

principal produto da comunicação institucional do ProGoeldi, que contou ainda com a 

divulgação de suas principais iniciativas em redes e mídias sociais (detalhamento no item 

5.3), a elaboração de newsletters voltada para os diversos públicos de interesse (empresários, 

doadores e potenciais parceiros) e divulgação de notícias via site principal do Instituto 

Peabiru. 

 Hotsite - www.peabiru.org.br/ProGoeldi 

http://www.peabiru.org.br/ProGoeldi
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Além de informações gerais sobre o ProGoeldi, o espaço na web é dedicado para 

manter as principais iniciativas em captação ou em execução, com todo o detalhamento de 

projeto. O hotsite conta ainda com galeria de imagens, vídeos, FAQ e links para notícias e 

demais ações envolvendo o ProGoeldi. 

 

Figura 10 – Print screen do hotsite do ProGoeldi no ambiente da página web do Instituto 

Peabiru 
 

 Notícias 

As informações factuais de iniciativas do ProGoeldi, relatórios de ações e 

divulgação em geral, foram realizadas utilizando o site principal do Instituto Peabiru, como 

um portal de notícias. Ao todo, foram 9 notícias publicadas no período, com 550 

compartilhamentos no facebook (a partir do site) e 631 visualizações. 
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Figura 11 – Print screen de notícia sobre o ProGoeldi publicada no site do Instituto Peabiru 
 

 Newsletter 

Foram produzidas duas newsletters no primeiro ano de execução do ProGoeldi, 

ambas durante campanha de mobilização patrocinada pelo Banpará, no final de 2015 e início 

de 2016. O conteúdo focou em informações sobre o ProGoeldi, iniciativas em andamento e 

prestação de contas de ações finalizadas. 
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Figura 12 – Primeira edição da 

Newsletter do ProGoeldi 
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Figura 13 – Segunda edição da 

Newsletter do ProGoeldi 
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 Produtos audiovisuais 

Em parceria com a produtora Fábrica de Imagens, do cineasta Alan Kardek, foram 

produzidos três vídeos institucionais focados em convocar a sociedade a participarem da 

campanha do ProGoeldi e prol da revitalização do Parque Zoobotânico. Os vídeos foram 

estrelados pela cantora Fafá de Belém, madrinha do ProGoeldi e divulgados nas redes e 

mídias sociais, através do canal do ProGoeldi no Youtube e no hotsite do convênio. 

 

Figura 14 – Printscreen de um dos vídeos publicados no youtube do ProGoeldi 
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7.3. Mídias e redes sociais 

A comunicação do ProGoeldi realizou em seu primeiro ano de atuação a divulgação 

das ações e iniciativas nas redes e mídias sociais, com foco no Facebook e Instagram. 

Abaixo indicamos os principais resultados. 

 Facebook - www.facebook.com/progoeldi 

 

 

Figura 15 – Printscreen da fanpage do ProGoeldi no Facebook 
 

 A fanpage conta, atualmente com 1.018 curtidas, com significante aumento no 

último trimestre, resultado da campanha patrocinada pelo Banpará, conforme 

por ser visto no gráfico abaixo. 

 

 

http://www.facebook.com/progoeldi
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Figura 16 – Gráfico da evolução de curtidas na fanpage do ProGoeldi (fonte: Facebook) 

 
o O alcance das publicações postadas na fanpage chegaram a atingir um 

público de mais de 7.500 perfis em uma única postagem, no mês de 

junho de 2016. Abaixo é possível verificar a média de alcance total no 

último trimestre. 

 

Figura 17 – Gráfico do alcance das publicações na fanpage do ProGoeldi (fonte: Facebook)
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Instagram - www.instagram.com/progoeldi 

 

 

Figura 18 – Printscreen do perfil do ProGoeldi no Instagram 
 

o O perfil no Instagram conta, atualmente, com 1.788 seguidores, maior 

público das redes sociais do ProGoeldi; 

o A página foi criada no início do ano de 2016, como parte da campanha 

de mobilização patrocinada pelo banco Banpará. 

 

 Outras redes e mídias sociais: 

Além do Facebook e Instagram, o ProGoeldi conta ainda com perfis no twitter (para 

replicar conteúdo postado no facebook e instagram) e youtube (para armazenar vídeos). 

Ambos os perfis não receberam ações especiais, o que gerou pouca movimentação no 

primeiro ano do ProGoeldi. 

 

 

http://www.instagram.com/progoeldi
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7.4. Assessoria de imprensa 

O ProGoeldi contou com assessoria de imprensa neste primeiro ano de atividades. 

Matérias, notas e releases foram produzidos pela equipe e enviados à imprensa local, 

regional e nacional. Entre as publicações provocadas, listamos abaixo algumas de maior 

destaque neste período. 

 

7.4.1. Impresso 

 

 

Figura 19 – 17 de julho de 2015 - Nota na coluna Repórter 70, caderno Atualidades, jornal 
O Liberal 
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Figura 20 - 18 de julho de 2015 - Matéria especial no jornal Diário do Pará, caderno 
Cidades 
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Figura 21 – 22 de março de 2016 – Nota do colunista Ismaelino Pinto, caderno Magazine, 
do jornal O Liberal 
 

 

 

Figura 22 – 23 de março de 2016 - Matéria no jornal O Liberal, caderno Atualidade 
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Figura 23 –16 de maio de 2016 - Matéria especial no Diário do Pará, caderno Cidades 
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Televisão 

 

 

Figura 24 - 18 de julho de 2015 - Programa Bom Dia Pará 
http://g1.globo.com/pa/para/bom-dia-para/videos/v/museu-emilio-goeldi-lanca-campanha-

em-prol-da-revitalizacao-do-parque-zoobotanico/4901225/ 

 

 

 

Figura 25 - 15 de janeiro de 2016 – Programa Sem Censura Pará 
http://www.portalcultura.com.br/node/46639 

 

 

http://g1.globo.com/pa/para/bom-dia-para/videos/v/museu-emilio-goeldi-lanca-campanha-em-prol-da-revitalizacao-do-parque-zoobotanico/4901225/
http://g1.globo.com/pa/para/bom-dia-para/videos/v/museu-emilio-goeldi-lanca-campanha-em-prol-da-revitalizacao-do-parque-zoobotanico/4901225/
http://www.portalcultura.com.br/node/46639
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Figura 26 - 17 de maio de 2016 – SBT Pará 
https://www.youtube.com/watch?v=LDMb5h0P4os 

 

 

Figura 27 - 21 de junho de 2016 – Jornal Record Pará 
https://www.youtube.com/watch?v=-WsHkeDSMKQ 

https://www.youtube.com/watch?v=LDMb5h0P4os
https://www.youtube.com/watch?v=-WsHkeDSMKQ
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7.4.2. Web 

 

 

Figura 28 – 29 de dezembro de 2015 – Portal G1 
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/12/emilio-goeldi-promove-crowdfunding-para-

comemoracao-dos-150-anos.html 

 

 

Figura 29 – 22 de março de 2016 – Agência Pará de Notícias 

 http://www.agenciapara.com.br/Noticia/122871/governo-do-estado-e-museu-emilio-

goeldi-firmam-parceria-pela-educacao-ambiental 

 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/12/emilio-goeldi-promove-crowdfunding-para-comemoracao-dos-150-anos.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/12/emilio-goeldi-promove-crowdfunding-para-comemoracao-dos-150-anos.html
http://www.agenciapara.com.br/Noticia/122871/governo-do-estado-e-museu-emilio-goeldi-firmam-parceria-pela-educacao-ambiental
http://www.agenciapara.com.br/Noticia/122871/governo-do-estado-e-museu-emilio-goeldi-firmam-parceria-pela-educacao-ambiental
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Figura 30 – 15 de maio de 2016 – Portal G1 
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/05/museu-emilio-goeldi-lanca-campanha-para-

ajudar-bicho-preguica.html 

 

 

Figura 31 – 16 de junho de 2016 – Agência Pará de Notícias 
http://www.agenciapara.com.br/Noticia/128273/detentos-vao-participar-da-revitalizacao-do-

museu-emilio-goeldi 

 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/05/museu-emilio-goeldi-lanca-campanha-para-ajudar-bicho-preguica.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/05/museu-emilio-goeldi-lanca-campanha-para-ajudar-bicho-preguica.html
http://www.agenciapara.com.br/Noticia/128273/detentos-vao-participar-da-revitalizacao-do-museu-emilio-goeldi
http://www.agenciapara.com.br/Noticia/128273/detentos-vao-participar-da-revitalizacao-do-museu-emilio-goeldi
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Figura 32 – 20 de junho de 2016 – Portal Envolverde 
http://www.envolverde.com.br/1-1-canais/museu-paraense-emilio-goeldi-assina-convenio-

para-reinsercao-social/ 

 

 

7.4.3. Outras mídias e parcerias 

A assessoria de imprensa do ProGoeldi também enviou sugestões de matérias, notas 

e releases para as emissoras de rádio da Região Metropolitana de Belém. No entanto, não 

houve monitoramento das publicações neste tipo de mídia. 

O ProGoeldi contou ainda com a parceria institucional com o jornal Diário do Pará, 

firmada no começo da iniciativa em prol dos 150 anos do Museu Goeldi. A parceria tem 

como objetivo colaborar com a divulgação das ações do ProGoeldi. 

O ProGoeldi também manteve parceria com o grupo Jornalistas & Cia, para inserção 

de banner no boletim informativo e no link no Portal dos Jornalistas. 

http://www.envolverde.com.br/1-1-canais/museu-paraense-emilio-goeldi-assina-convenio-para-reinsercao-social/
http://www.envolverde.com.br/1-1-canais/museu-paraense-emilio-goeldi-assina-convenio-para-reinsercao-social/
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Figura 33 – Inserção de logo das campanhas do ProGoeldi nas mídias do grupo Jornalistas 
& Cia 
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8. Parcerias conquistadas 

 

Destacam-se as seguintes parcerias no período:  

– Akzo Nobel (Tintas Coral), pintura do Parque Zoobotânico 

– Allan Kardek Produções, realização de vídeo institucional  

– Banpará, patrocinador do projeto Abrace o Museu  

– FECOMERCIO, patrocino de café-da-manhã em evento  

– Imerys, doação para abertura do Espaço 150 e patrocínio para o Yoga no Parque. 

– Mapinguari Design, colaborador voluntário na Identidade Visual do Programa 

ProGoeldi; 

– SIMINERAL – Sindicato da Industria de Mineração, patrocínio de café da manhã 

em evento; e 

– SUSIPE, Superintendência do Sistema Penitenciário, apoio e parceria em diversos 

projetos de revitalização do Parque Zoobotânico. 

 

Em execução e/ou detalhamento: Revitalização e reforma dos Muros e edificação do 

Parque Zoobotânico (PZB); estudo para realização de feira de produtos orgânicos; estudo 

para fornecimento de alimentação para os animais do Parque Zoobotânico, serviços de 

marcenaria para restauração de deques de recintos; produtos desenvolvidos pela Cooperativa 

do presídio feminino para exposição e venda no Museu, desenvolvimento de 

complementação de mão de obra para o Parque Zoobotânico para serviços gerais, entre 

outros. 
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O Programa ProGoeldi  

 

O ProGoeldi é um programa da sociedade civil, executado pelo Instituto Peabiru. 

Visa mobilizar recursos e parcerias para apoiar o programa Museu Goeldi150, do Museu 

Paraense Emílio Goeldi. Este se justifica, especialmente num momento como o atual, onde 

há severas restrições de investimento público. A participação em ações, projetos, atividades 

e eventos está aberta para receber amigos, empresários e a sociedade paraense de forma 

geral. 

 

Instituto Peabiru 

Rua Ó de Almeida 1083 

66053-190 Reduto Belém Pará 

F 55 91 3222 6000 

peabiru@peabiru.org.br 

www.peabiru.org.br 


