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1.

Carta do Diretor
Este é o terceiro relatório anual apresentado à sociedade pelo Programa ProGoeldi

do Instituto Peabiru. Trata-se de uma iniciativa do Instituto Peabiru, organização da
sociedade civil de interesse público (OSCIP), em prol de uma causa pública de interesse
nacional – a revitalização do Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi
(MPEG), órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação.
O ano de 2018 se apresentou como o mais difícil para a mobilização captação de
recursos e parcerias na história do Instituto Peabiru e na relação entre MPEG e Peabiru,
superando, inclusive o ano de 2017, considerado crítico. Mesmo assim, persistimos, ainda
que com fracos resultados, na busca de recursos e parcerias.
Reiteramos os agradecimentos anteriores dos esforços de meu colega nesta empreita,
Oswaldo Braglia, da Braglia & Gugliotti Ltda. que não mediu esforços em trabalhar no risco
por esta causa. Também é fundamental mencionar a cooperação da diretoria, coordenadorias,
chefias e demais profissionais para o resultado alcançado, tanto da antiga como da nova
direção do Museu.
Os documentos fiscais encontram-se arquivados na instituição e disponíveis se
necessário. Desde 2015 o Instituto Peabiru conta com auditoria externa.

Atenciosamente,

João Meirelles Filho
Diretor Geral, Instituto Peabiru
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2.

Introdução
Este é o terceiro relatório do Instituto Peabiru, cobrindo período de um ano, que

contempla o período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018 (em 2017 adentramos no
período de 2018 – janeiro/fevereiro, mas por questões de melhor visualização fiscal, optamos
por integrar esses 2 meses no relatório de 2018). As primeiras atividades 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.
Note-se que, apesar de ser um dos momentos econômicos mais críticos pelo qual o
Brasil passa, sempre fomos bem recebidos pelo meio empresarial e organizações públicas, a
imprensa e o público em geral.

3.

Organização do Programa
Inicialmente, contamos novamente com um Conselho Consultivo, com quatro

conselheiros, David Leal, consultor; José Fernando Gomes Júnior, diretor, Federação das
Indústrias do Pará (FIEPA); Carlos Fernandes Xavier, Presidente, Federação da Agricultura
do Pará (FAEPA); Sebastião de Oliveira Campos, Presidente, Federação do Comércio do
Pará (FECOMERCIO). Destacamos e agradecemos a especial contribuição de David Leal no
desenvolvimento de relações com este conselho e empresas no Pará. Fafá de Belém que
manteve sua disposição em ser a “Madrinha do ProGoeldi” e contribuiu aliando sua imagem
em iniciativas de apoio ao Museu Goeldi.
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4.

Investimento no Programa
Em 2018 o Instituto Peabiru investiu R$ 647,33 para manter aberta a conta corrente

institucional do Programa (vide receitas abaixo). E, para fins gerenciais e contábeis, o
Instituto Peabiru considera que seu investimento mensal mínimo corresponde a R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais). Este resulta da soma de três itens: 1. Tempo da equipe de
administração – gerente financeiro, assistente administrativo e contador – valor simbólico de
R$1.000,00; e 3. uso de recursos de terceiros – participação no aluguel da sede e despesas
associadas (limpeza, energia, água, luz etc.), telefonia, despesas de transporte, auditoria e
outras, no valor simbólico mínimo mensal de R$ 500,00. Neste valor não está incluída a
empresa prestadora de serviços que atua como coordenadora do projeto, a Braglia &
Gugliotti Ltda, representada por Oswaldo Braglia. Esta só é remunerada quando há projeto
específico para este fim e contra emissão de nota fiscal. No restante, seu trabalho é no risco.
Assim, para este investimento do Instituto Peabiru de R$ 1.500,00 mensais, e
considerando-se apenas os doze meses do ano de 2018, teremos um investimento de
R$18.000,00 além dos R$ 647,33 depositados na conta corrente para uso pelo PROGOELDI.
A seguir os detalhes das campanhas e seus resultados.

5.

Projetos e Mobilização de Recursos
Neste período, a ausência de segurança política e jurídica no país, resultaram em

distanciamento das empresas e instituições em patrocinar atividades ligadas ao MPEG e
instituições em geral, porém, em função de participação em licitações anteriores,
conseguimos alavancar alguns recursos para a realização de atividades, bem como
estabelecer parcerias com terceiros em prestação de serviços ao Museu.
Destacam-se as seguintes iniciativas:

5.1 Parceria entre empreendedores para o Café do Museu
O ProGoeldi viabilizou as instalações no espaço Ernst Lhose, onde funcionava o
projeto para a loja de artesanato, cujo formato foi descontinuado. Para ocupar o espaço
foram franqueados dois empreendedores paraenses, sob o comando de um Conselho Curador
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do Museu, como forma de avalizar e vincular os produtos oferecidos ao público, dentro dos
princípios das atividades do Goeldi. O primeiro é a Samaúma Artesanato, com a proposta de
novo conceito de loja de Museu, com artesanatos, confecções, souvenires etc.; e, o segundo é
a Me Gusta, na cafeteria, com opções de lanches e sorvetes.
Entre as iniciativas próprias e voluntárias, as franqueadas promoveram, em conjunto
com o MPEG, a adaptação em instalações e passaram a atender o público visitante.
Paralelamente, foi integrado ao espaço onde funcionava antigo trailer de alimentação, espaço
para comidas típicas paraenses. Assim, o Museu passou a prestar serviços de alimentação e
oferta de artefatos regionais e livros, que se encontravam paralisados nos últimos tempos.
Representam ação de empreendedorismo, criatividade e força de vontade gerando empregos
e recursos para o Museu.

6

A nova cafeteria equipada pela Me Gusta

O Café do Museu com atividades no Dia das Crianças
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A integração entre cafeteria e espaço de leitura e artesanato

A Samaúma e o rigor em autenticidade e qualidade dos produtos, sintonia com o MPEG
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Desenvolvimento de produtos próprios e parceria entre artesãos e pesquisadores

5.2

Teatro-Educação Ambiental no Espaço Museu Goeldi

Escolhido por processo de licitação do Banco da Amazônia, o projeto Teatro-Educação
Ambiental no Espaço Museu Goeldi, teve como objetivo levar, de forma gratuita, para
cerca de 1.440 pessoas, especialmente famílias de baixa renda, eventos culturais na
promoção da educação ambiental e patrimonial, valorização da sociobiodiversidade
amazônica e promoção da leitura de temas paraenses.
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Chamadas para os eventos do Teatro-Educação Ambiental no Espaço Museu Goeldi

Artistas e músicos participando das atrações

Interação com o público
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5.3

Apoio ao Aquário Jacques Huber e sinalização
A abertura e manutenção do Aquário Jacques Huber – o mais antigo aquário público

do Brasil, fechado há mais de 15 anos – foi resultado do imenso esforço dos funcionários e
da gestão do Museu Goeldi. Entretanto, seu funcionamento ainda não é completo, em função
da disponibilidade de funcionários em atender o público visitante e a necessidade de
complementar as obras e acabamento.

O Instituto Peabiru foi selecionado em 2017 pela CELPA, em edital público, com
recursos provenientes do BNDES, sendo que a formalização do convênio ocorreu em 2018 e
os serviços serão contratados a partir de fins de 2018 e seguem sendo realizados, e deverão
ocorrer durante o ano de 2019.

5.4

Estudo de oportunidades de parcerias

O PROGOELDI foi procurado pela empresa INBRA Automatização e Sistemas que
se ofereceu a desenvolver Aplicativos Móveis para as atrações do Museu, iniciando-se
pelo Aquário Jacques Huber. A proposta é desenvolver um sistema de doação pela empresa
e visa dar início a projeto mais amplo, provisoriamente denominado Goeldi Conectado,
especificado a seguir.
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Aquário Jacques Huber e o Projeto Goeldi Conectado

5.5

Intermediação em produtos
O ProGoeldi intermediou a confecção de mil camisetas temáticas relacionadas ao

Museu, em parceria com o Boulevard Shopping, que estão sendo comercializadas pela
Samaúma desde fins de 2017.

6. Projetos elaborados e em captação
Destacamos os seguintes projetos apresentados a diferentes financiadores, ainda sem
confirmação de interesse e que seguem em captação, a saber:
•

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;
•

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; e
•

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

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

7. Relatório de Execução Financeira
7.1. Conta corrente institucional
O Programa ProGoeldi opera sob a responsabilidade fiscal do Instituto Peabiru. Para
tanto, há uma conta bancária exclusiva, denominada ProGoeldi, no Banco Itaú. A
manutenção desta conta é coberta pelos ingressos relacionados a projetos, resultantes neste
ano de 2018 de doações diversas (Me Gusta, Samaúma, Instituto Peabiru e outros) e
aplicações financeiras.
Em resumo, o desempenho financeiro é o que segue, a saber:
Saldo (31.12.2017) – R$ 1.901,94
Receitas – 2018

– R$ 6.211,49

Despesas – 2018

– R$ 7.050,53

Receitas – Despesas – R$ (839,04) negativo
Saldo (31.12.2018) - R$1.062,90
2017
Saldo
final
Ingressos
Despesas

2018
Fev
200,14
344,30
144,16

Mar
201,41
259,08

Abr
894,66
766,76

1.901,94

Jan
1.174,01
2.857,44
1.683,43

Jun
399,00
93,07

Jul
52,50
57,78

Ago
89,50
57,75

Set
1.045,00
57,75

Out
770,22
77,00

Nov
608,32
57,75

127,90

Mai
246,00
364,10
118,10

305,93

-5,28

31,75

987,25

693,22

550,57

Dez
530,73
2.057,75
1.527,02

-57,67

1.901,94

218,51

74,35

16,68

144,58

26,48

332,41

327,13

358,88

1.346,13

2.039,35

2.589,92

1.062,90

Valores discriminados das receitas e despesas abaixo:
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Receitas - Janeiro/2018
Descriminação
Rendimento referente à aplicações automáticas
Rendimento referente à aplicações automáticas
Rendimento referente à aplicações automáticas
Devolução de Cheque 000075 - Filha do Cumbú (Motivo: saldo insuficiente na conta) Quitação
com fornecedor, referente ao cronograma de loja descontinuado
Rendimento referente à aplicações automáticas
Total
Receitas - Fevereiro/2018
Descriminação
Rendimento referente à aplicações automáticas
Transferência Bancária do Instituto Peabiru para movimentação de conta
Rendimento referente à aplicações automáticas
Total

Valor
0,97
0,11
0,19
1.172,70
0,04
1.174,01
Valor
0,04
200,00
0,10
200,14

Receitas - Março/2018
Descriminação
Rendimento referente à aplicações automáticas
Estorno referente a cobrança de utilização da maquineta REDE 064913376 - Fev/2018
Total

Valor
0,08
201,33
201,41

Receitas - Abril/2018
Descriminação
Estorno referente a cobrança de utilização da maquineta REDE 064913376 - Fev/2018
Devolução de Cheque 000064 - Christiane Costa (Motivo: saldo insuficiente na conta) Quitação
com fornecedor, referente ao cronograma de loja descontinuado
Transferência Bancária do Instituto Peabiru-BADM para movimentação de conta
Transferência Bancária do Instituto Peabiru para movimentação de conta
Total
Receitas - Maio/2018
Descriminação
Devolução de Cheque 000064 - Christiane Costa (Motivo: saldo insuficiente na conta)
Total

Valor
201,33
246,00
201,33
246,00
894,66
Valor
246,00
246,00

Receitas - Junho/2018
Descriminação
Fundo Promocional Propaganda Boulevard Shopping (2939_38420-8) Parceria entre Museu e
Boulevard Shopping para venda de camisetas
Total

Valor
399,00
399,00

Receitas - Julho/2018
Descriminação
Transferência Bancária da empresa SAMAUMA (8524_15828-7) Referente a venda de
Camisetas
Total

Valor
52,50
52,50

Receitas - Agosto/2018
Descriminação
Transferência Bancária da empresa SAMAUMA (8524_15828-7) Referente a venda de
Camisetas
Transferência Bancária da empresa SAMAUMA (8524_15828-7) Referente a venda de
Camisetas
Total

Valor
17,50
72,00
89,50
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Receitas - Setembro/2018
Descriminação
Transferência Bancária da empresa SAMAUMA (8524_15828-7) Referente a venda de
Camisetas
Transferência Bancária da empresa MEGUSTA LTDA (033_3524) Referente ao mês de Agosto
Transferência Bancária da empresa MEGUSTA LTDA (033_3524) Referente ao mês de
Setembro
Total
Receitas - Outubro/2018

Valor
45,00
500,00
500,00
1.045,00

Descriminação
Rendimento referente à aplicações automáticas

Valor
0,22

Transferência Bancária da empresa MEGUSTA LTDA (033_3524) Referente ao mês de Outubro
Transferência Bancária da empresa SAMAUMA (LIDIA M P AB - 001_4451) Referente a
venda de Camisetas
Total
Receitas - Novembro/2018

500,00

Descriminação
Rendimento referente à aplicações automáticas
Transferência Bancária da empresa SAMAUMA (LIDIA M P AB - 001_4451) Referente a
venda de Camisetas
Transferência Bancária da empresa MEGUSTA LTDA (LORENA C MAG - 033_3524)
Referente ao mês de Novembro
Total
Receitas - Dezembro/2018
Descriminação
Transferência Bancária da empresa SAMAUMA (LIDIA M P AB - 001_4451) Referente a
venda de Camisetas
Transferência Bancária da empresa MEGUSTA LTDA (LORENA C MAG - 033_3524)
Referente ao mês de Dezembro
Rendimento referente à aplicações automáticas
Total

270,00
770,22

Valor
0,32
108,00
500,00
608,32
Valor
27,00
500,00
3,73
530,73

Despesas:
Despesas - Janeiro/2018
Descriminação

Data

Transferência DOC 319669 - Bolsa estágio Luceli Nascimento

3.Jan

R$ 750,00

Valor

Cheque 000072 Compensado por Cacauway

3.Jan

R$ 416,74

Tarifa Conta Certa referente ao mês 12/2017

3.Jan

R$ 37,00

Cheque 000067 Compensado por Stefano Cunico

4.Jan

R$ 153,70

Cobrança referente a utilização da maquineta REDE 064913376 - Dez/2017

12.Jan

R$ 268,00

Tentativa de Compensação de Cheque 000075 - Filha do Cumbú

17.Jan

R$ 1.172,70

Tarifa referente a devolução de Cheque 000075 em 17/01

19.Jan

R$ 54,00

Cobrança referente a utilização da maquineta REDE 064913376 - Extrato Mensal Jan/2018

22.Jan

R$ 5,30
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Total

2.857,44

Despesas - Fevereiro/2018
Data

Valor

Tarifa Conta Certa referente ao mês 01/2018

Descriminação

2.Feb

R$ 37,00

Cobrança referente a utilização da maquineta REDE 064913376 - Jan/2018

19.Feb

R$ 302,00

Cobrança referente a utilização da maquineta REDE 064913376 - Extrato Mensal Fev/2018

20.Feb

R$ 5,30

Total

344,30

Data

Valor

Tarifa Conta Certa referente ao mês 02/2018

2.Mar

R$ 57,75

Cobrança referente a utilização da maquineta REDE 064913376 - Fev/2018

14.Mar

R$ 201,33

Despesas - Março/2018
Descriminação

Total

259,08

Despesas - Abril/2018
Descriminação

Data

Valor

Cobrança referente a utilização da maquineta REDE 064913376 - Mar/2018

5.Apr

R$ 201,33

Tentativa de Compensação de Cheque 000064 - Christiane Costa

16.Apr

R$ 246,00

Taxa referente a devolução de Cheque 000064 em 16/04

18.Apr

R$ 0,35

Tarifa referente a devolução de Cheque 000064 em 16/04

19.Apr

R$ 60,00

Tarifa Conta Certa referente ao mês 03/2018

19.Apr

R$ 57,75

Cobrança referente a utilização da maquineta REDE 064913376 - Mar/2018

20.Apr

R$ 201,33

Total

766,76

Data

Valor

Despesas - Maio/2018
Descriminação
Tarifa Conta Certa referente ao mês 04/2018

4.May

R$ 57,75

Tentativa de Compensação de Cheque 000064 - Christiane Costa

14.May

R$ 246,00

Tarifa referente a devolução de Cheque 000064 em 14/05

16.May

R$ 60,00

Taxa referente a devolução de Cheque 000064 em 14/05

16.May

R$ 0,35

Total

364,10

Data

Valor

Despesas - Junho/2018
Descriminação
Taxa de exclusão referente ao Cheque 000064

11.Jun

R$ 6,82

Tarifa de exclusão referente ao Cheque 000064

11.Jun

R$ 28,50

Tarifa Conta Certa referente ao mês 05/2018

15.Jun

R$ 57,75

Total

93,07

Data

Valor

Despesas - Julho/2018
Descriminação
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Imposto sobre operação financeira - IOF, ref. a aplicação ocorrida em 15/06

2.Jul

R$ 0,03

Tarifa Conta Certa referente ao mês 06/2018

3.Jul
Total

R$ 57,75
57,78

Despesas - Agosto/2018
Descriminação
Tarifa Conta Certa referente ao mês 07/2018

Data

Valor

2.Aug

R$ 57,75

Total

57,75

Data

Valor

Despesas - Setembro/2018
Descriminação
Tarifa Conta Certa referente ao mês 08/2018

4.Sep

R$ 57,75

Total

57,75

Data

Valor

Despesas - Outubro/2018
Discriminação
Tarifa Conta Certa referente ao mês 09/2018

2.Oct

R$ 77,00

Total

77,00

Data

Valor

Despesas - Novembro/2018
Descriminação
Tarifa Conta Certa referente ao mês 10/2018

5.Nov

R$ 57,75

Total

57,75

Data

Valor

Despesas - Dezembro/2018
Descriminação
Tarifa Conta Certa referente ao mês 11/2018

4.Dec

R$ 57,75

Aplicação CDB (Certificado de Deposito Bancário) - Transferência Online

20.Dec

R$ 2.000,00

Total

2.057,75

7.2. Projetos operados em contas correntes específicas

Quando um projeto é aprovado e for a exigência do financiador, é aberta conta
bancária própria, que vigora somente no período de vigência contratual. Em 2018 este foi o
caso do projeto apoiado pelo Banco da Amazônia - Teatro-Educação Ambiental no Espaço
Museu Goeldi – com o ingresso de R$ 15.000,00 e cujas despesas são as que seguem:
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NOME RECEBEDOR
1. Braglia & Gugliotti Ltda
2. Margareth Pinheiro Landim
3. Ynahyan Faber Teixeira da Silva
4. Forminform Comunicação Visual
5. Fornecedores diversos conforme
comprovantes fiscais
TOTAL

Atividades
Coordenação
Produção e realização de atividades teatrais
Produção e Articulação
Design e confecção de banners eletrônicos e banner fixo
Custos diversos (estagiário, papelaria, materiais
diversos)

VALOR
2.900,00
6.300,00
2.000,00
1.800,00
2.000,00
15.000,00

**
Comentários gerais: para o PROGOELDI, apesar da absoluta escassez de doações e
o pequeno número de projetos (apenas o de Teatro com o apoio do Banco da Amazônia), a
parceria com os empreendedores locais – Me Gusta e Sumaúma – garantiram um mínimo de
recursos financeiros para o programa, além de oferecer serviços de eventos (Teatro),
alimentação e bebidas, e de artesanato e livros aos frequentadores do Parque.
A qualquer momento, os recursos financeiros da conta corrente institucional
encontram-se disponíveis para uso, segundo as prioridades do MPEG.

8. Participação em editais

No período, o ProGoeldi participou de editais para os projetos acima expostos: 1)
Dois editais do Banco da Amazônia, em que saímos vencedores de um deles (já citado
acima); e 2) Vencedores do Edital da Celpa, aguardamos a sua execução, segundo contrato
assinado no inicio de 2019.
Importante observar que a preparação de documentação para estes editais e projetos
incentivados representam grande esforço de trabalho, não contabilizado e, para o que, a
instituição esteja plenamente habilitada em suas certidões.

9. Comunicação
Ao longo deste ano, o ProGoeldi realizou iniciativas voltadas à comunicação para
seus diferentes públicos de interesse, participando ativamente nas mídias sociais, além de
publicar na página web do Instituto Peabiru – Hotsite - 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 o detalhamento de
projetos. O hotsite conta ainda com galeria de imagens, vídeos, FAQ e links para notícias e
demais ações envolvendo o ProGoeldi.
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.
Newsletter
Foram produzidos newsletters para campanhas de mobilização patrocinada pelo
Banco da Amazônia. O conteúdo focou em informações sobre o ProGoeldi, iniciativas em
andamento e prestação de contas de ações finalizadas.

Mídias e redes sociais
A comunicação do ProGoeldi realizou 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
A fanpage conta, atualmente com 1.569 seguidores, e vem obtendo alcance e
solidariedade com seu público.
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O perfil no Instagram conta, atualmente, com 1.701 seguidores, maior público das
redes sociais do ProGoeldi;

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.

Assessoria de imprensa
O ProGoeldi contou com assessoria de imprensa voluntária neste ano de atividades.
Matérias, notas e releases foram produzidos com o apoio da GS Notícias e sua equipe e
enviados à imprensa local, regional e nacional. 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.
Foram dadas entrevistas com o apoio da Assessoria de Comunicação do
ProGoeldi e do Museu Goeldi:

Entrevista à TV Liberal (matéria disponível no Globo Play pelo link:
https://globoplay.globo.com/v/6699752/ , e artigo de capa no caderno VOCÊ de O
Diário de Pará.
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Liberalzinho, domingo, 3 de junho de 2018
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Liberalzinho, domingo, 27 de maio de 2018

Fim do relatório.

22

