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META DE GESTÃO TÉCNICA
PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA
O programa de gestão museológica mantém o empenho na captação de recursos e/ou estabelecimento de parcerias que
possibilitem a realização das ações condicionadas, garantindo ao MCB uma agenda cultural com uma programação intensa
e diversificada, sempre vinculada às áreas de vocação especificas da instituição.

Plano museológico e planejamento estratégico

O Plano Museológico do MCB, que de acordo com o estabelecido na Lei nº 11.904/09, é instrumento indispensável para
orientação da instituição e de suas ações, constituindo-se assim, ferramenta fundamental para o desenvolvimento das
atividades internas e sua relação com a comunidade. A elaboração de um Plano Museológico somente será possível de ser
concretizada caso se viabilizem as condições para isso; fundamental haver previsão orçamentária e a definição definitiva
sobre a permanência do museu na edificação que atualmente ocupa. Até que haja estas definições, manteremos a ação em
metas condicionadas (ação 4) para o exercício de 2021.

Gestão administrativa, de recursos humanos e financeira

Desde março de 2020 os impactos financeiros causados pela Covid-19 foram significativos no planejamento orçamentário do
museu que estão descritos neste relatório.
Esta gestão mantém ainda o empenho no aprimoramento dos processos e rotinas que possibilitem a eficiência e
transparência na utilização dos recursos e no atendimento às auditorias, instâncias de controle e pedidos adicionais de
informações, com foco nos modelos solicitados e prazos estipulados.
Foi estabelecida rotina sólida para o contínuo acompanhamento mensal do orçamento através do regime de competência,
conforme as regras e diretrizes contábeis. O orçamento do MCB está em consolidado com o balancete contábil anexo.
Diante das medidas de isolamento social decorrentes da pandemia, foi necessário manter o modo de trabalho dos nossos
colaboradores, disponibilizando o acesso remoto aos computadores do museu, possibilitando a continuidade das atividades
através do home office.
Continuamos com o relatório de atividades diárias que está sendo anexado aos prontuários de cada colaborador, com
supervisão da gerência ou coordenação da área.
Substituímos o sistema de ponto eletrônico da MyWork pela Dimep que integra ao sistema de ponto presencial trazendo mais
agilidade para departamento de recursos humanos conferir as marcações e justificativas de ponto.
Com base na análise dos novos processos de solicitação dos documentos pelas auditorias externas, todos os documentos
financeiros e Recursos Humanos estão sendo digitalizados o que facilitará os atendimentos futuros.
Todos os documentos de gestão administrativa financeira estão atualizados no menu Transparência do site do MCB.
Atendendo à solicitação da auditoria do TCE em relação a transparência, foi implantado no site do museu no menu
“Transparência” a divulgação sintética dos atendimentos e ocorrências recebidas presencialmente e virtualmente.
O relatório pode ser acesso através do link abaixo:
https://mcb.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Relatorio-de-Atendimento-as-Ocorrencias-recebidas_20_2021-1.pdf
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Recebemos o relatório de encerramento do TCE referente a auditoria do exercício de 2019 com parecer sem ressalvas para
a execução física e financeira do contrato de gestão.
Atendendo as melhores práticas de governança, desenvolvemos o código de ética da entidade e demostra os princípios e
diretrizes que definem as regras que regem e orientam a conduta e padrões de comportamento responsável, ético,
transparente e de respeito mútuo entre todos, a serem observados por aqueles em atuarem em nome da CASA ou no
seguimento de seus interesses e atividades, tais como seus Integrantes e Parceiros, bem como no seguimento dos interesses
e atividades de quaisquer dos equipamentos públicos geridos pela CASA, como o Museu da Casa Brasileira.
Implantamos em nossos sites as Políticas de Privacidade elaborada em conformidade com a Lei Geral de Proteção e Dados
Pessoais (Lei 13.709/18).

Será descrito em todos os novos contratos e termos de parceira uma clausula especifica sobre o uso de dados pessoais e
empresarias pelo museu.
Ambos os documentos estão disponíveis no site do MCB podendo ser acessados através do link abaixo:
https://mcb.org.br/pt/transparencia/documentos/
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Monitoramento e Avaliação de Resultados
A Pesquisa de satisfação de público geral (ação 1) realizada a partir de totem eletrônico contou com a participação de 35
visitantes e apresentou o indicador de 82.9%, considerando as avaliações “ótimo, bom e regular” demonstrando a eficiência
desta gestão no desenvolvimento da agenda cultural do museu. A pesquisa foi implantada com a metodologia indicada pela
Unidade Gestora; entretanto, deve-se considerar, na análise dos resultados obtidos, as limitações da metodologia proposta
(totem eletrônico, sem controle estatístico de amostragem); Diante da pandemia e do fechamento do museu à visitação do
público, houve pouca adesão por parte do público visitante; a pesquisa foi preenchida por 9.119 visitantes, representando
0,38% do total no período.
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Financiamento e Fomento
A Receita operacional deste primeiro quadrimestre (ação nº 2), gerou um montante R$509.992,72 conforme demostrado no
quadro abaixo:

Captação de Recursos Operacionais (Comparativo Anual de 2017 a 2021)

Ano

Meta Prevista

1º Quadrim

2º Quadrim

3º Quadrim

Total

2021

1.043.107,92

509.992,72

2020

624.704,88

305.292,18

191.730,19

582.896,98

1.079.919,35

2019

2.358.744,36

792.232,57

1.577.344,16

1.814.055,06

4.183.631,79

2018

2.231.000,00

1.119.708,03

1.366.509,88

2.356.950,92

4.843.168,83

2017

2.586.993,86

828.768,83

2.038.568,65

1.545.916,71

4.413.254,19

-

-

509.992,72
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Principais Receitas do 1ºQuadrimestre;
Comparativo por Grupo
Bilheteria
Cessão Onerosa, Trabalhos Voluntários, e demais
Eventos

1º Quadrim.

Trabalho Voluntário do Conselho
Restaurante
Estacionamento
Taxas de Inscrições/ Concursos/ Prog. Amigos
Prêmios e Concursos

3º Quadrim.

Total

-

-

43.968,83

443.548,83

-

-

443.548,83

-

-

-

-

-

Trabalho voluntário e Parcerias

2º Quadrim.

43.968,83

311.872,32
-

311.872,32

-

-

108.227,88

-

-

108.227,88

23.448,63

-

-

23.448,63

1.600,00

-

-

1.600,00

-

-

-

-

-

Programa de Amigos

1.600,00

-

-

1.600,00

Doações

3.668,44

-

-

3.668,44

Pessoa Jurídica

800,00

-

-

800,00

Pessoa Física

844,46

-

-

844,46

2.023,98

-

-

2.023,98

Leis de Incentivo

17.206,62

-

-

17.206,62

Lei Proac Editais NR 036-2019 Ver Dentro

17.206,62

-

-

17.206,62

509.992,72

-

-

509.992,72

Online

TOTAL

%
8,62%
86,97%
0,00%
61,15%
0,00%
21,22%
4,60%
0,31%
0,00%
0,31%
0,72%
0,16%
0,17%
0,40%
3,37%
3,37%
100,00%

Parceiras
Neste primeiro quadrimestre totalizaram R$311.872,32.Foi mantida a parceira como Google para mídia online que investiu
R$107.372,32, parceria para realização do Evento Público "Festival Jazzmin´s - Mulheres na Música" via Youtube, em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nos dias 24,25,26 e 27 de março de 2021 no valor de R$4.500,00 e a parceria
entre MCB e Myriam Taubkin para lançamento de 7 vídeos referentes ao projeto ‘Violeiros do Brasil’ dentro da programação
do Museu no valor de R$200.000,00 .

Estacionamento e Restaurante
As receitas operacionais do Restaurante e Estacionamento totalizaram R$131.676,51 e representou 25,82% da receita total
do quadrimestre.
A receita foi fortemente prejudicada neste quadrimestre devido ao fechamento do museu entre 06/03 e 24/04, mais uma vez
em razão do em decorrência das medidas de isolamento social determinadas em função da covid-19.

No sentido de minimizar a perda havia, para o exercício de 2021, eliminamos, a partir de 24/04 abril a gratuidade aos finais
de semana e feriados, e estabelecemos gratuidade às terças-feiras. Essa estratégia, entretanto, poderá ser reavaliada no
decorrer do exercício, conforme as possibilidades de captação que se apresentarem.

Projetos e Leis de Incentivo

O total de receita apropriada no PROAC EDITAIS NR 036-19 (Ver Dentro) referente a exposição “Casas do Brasil: Conexões
Paulistanas” no valor de R$17.206,62, 3,37% da receita total.
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Projetos ativos em Leis de Incentivo
Museu da Casa Brasileira – Plano Anual 2020
Lei de Incentivo à Cultura – Pronac: 200180
Valor Aprovado: R$3.448.923,25
Solicitação de Arquivamento de Projeto, arquivado pela Lei em 12/02/2021

Música no MCB
ProAC ICMS – Código do Projeto: 29667
Valor Aprovado: R$692.834,87
Projeto aprovado em 03/04/2020.
O projeto continua vigente, porém o ProAC ICMS não está vigente para captação.

Projetos Inscritos na Lei de Incentivo à Cultura

Instrumental MCB
Lei de Incentivo à Cultura – Proposta: 338653
Valor Inscrito: R$404.139,12
Projeto foi arquivado em 20/01/2021, solicitamos desarquivamento, porém no dia 08/03/2021 não foi aceito a solicitação.

Casas do Brasil: Origens
Lei de Incentivo à Cultura – Proposta: 338896
Valor Inscrito: R$771.576,20
Projeto foi arquivado em 11/01/2021, solicitamos o desarquivamento e foi aceito pela Lei dia 24/02/2021. Diligência recebida
dia 22/04/2021, dando andamento para responder.

Projeto em Editais
Ver Dentro (novo nome “Casas do Brasil: conexões paulistanas”)
Edital ProAC n°10-2019 Exposições Inéditas de Artes Visuais - Protocolo n°: 20190717882806
Inscrição realizada dia 17/07/2019
Valor: R$100.000,00
Aprovação em janeiro da 3ª readequação no projeto para estender a duração da exposição.
Aprovação dia 23/02/2021 da análise do ProAC Edital do relatório parcial referente a 1ª parcela.
Acompanhamento do depósito da 2ª parcela, recebimento dia 06/04/2021.
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Editais 2021

Pesquisa feita diariamente, porém nenhuma oportunidade encontrada.

Programa Amigos do MCB

Parceria:

MAB – Museu Afro Brasil
Novo contato feito para renovação da parceria, porém não tivemos retorno.

Entrada/ Renovação de Amigos do MCB:
Tivemos entrada de 03 novos Amigos.
Com a reabertura do MCB, encaminhamos e-mail para todos os Amigos do MCB o comunicado de abertura e estendemos a
validade de todos os associados o período que o Museu ficou fechado, com o cartão digital com a nova validade

Parcerias até Abril/2021:
MAM, Pati Piva, Livraria Cultura, Aliança Francesa, Restaurante Capim Santo (no MCB).

Doações MCB
Instituto Solidare: Doação mensal de R$200,00 para o MCB nos meses de janeiro a abril, e envio dos recibos.

Parcerias Institucionais

Parceria 2021 – Exposição “Casas do Brasil: conexões paulistanas”
ViaQuatro
Contrato assinado e via do MCB recebida.
Exposição de cartazes sobre a exposição Casas do Brasil: conexões paulistanas espaços:
Estação Higienópolis-Mackenzie - 01 a 26/02/2021

ViaMobilidade
Contrato assinado pelo MCB e aguardando assinatura da ViaMobilidade.
Pré-reserva dos espaços:
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Estação Eucaliptos - Novembro de 2021
Estação Santo Amaro - Dezembro de 2021

Parcerias colaboradores

No momento temos Capim Santo, Cachoeira Natural, Mãe Floresta, Bigorna, ABCasa Benefícios, Whirlpool.
Descontos suspensos Cool Midas, Mareno, Mamanu Gourmet.

1 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA (2021)
Nº

1

Ações Pactuadas

(PGM) Realização
de pesquisa de
satisfação de
público geral a
partir de totem
eletrônico e enviar
relatório conforme
orientações da SEC
(Eixo 5) com
mensuração dos
resultados

Nº

Atributo da
Mensuração

Mensuração

Previsão Quadrimestral
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim

1

MetaResultado

82,90%
80%

META
ANUAL

80%

ICM

100%

(PGM) Recursos
financeiros
captados (Eixo 3)

2

MetaResultado

82,90%

Índice de
satisfação (= ou >
80%)

1° Quadrim
2° Quadrim
2

Realizado

15,75% do
repasse anual de
2021

3° Quadrim

104%

509.992,72

1.043.107,92

META
ANUAL

1.043.107,92

ICM

100%

509.992,72
49%
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Rotinas e Compromissos de Informação Gestão Museológica
Relatório Gerencial de Orçamento - Previsto x Realizado

Exercício: 2021

Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

UGE: UPPM
Objeto Contratual: MCB

Contrato de Gestão nº: 010-2116

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO
I - REPASSES PÚBLICOS
Orçamento
Anual

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO
1

1º Quadrim

Realizado

Real x Orçado

6.624.098,00

1.919.372,00

1.919.372,00

28,98%

406.554,69

102.019,74

102.019,74

25,09%

Repasse para o Contrato de Gestão

1.1

Repasse Contrato de Gestão

1.2

Movimentação de Recursos Reservados

1.2.1

Constituição Recursos de Reserva

1.2.2

Constituição Recursos de Contingência

1.2.3

Reversão de Recursos Reservados ( Saldo 2020)

1.3

Repasses Líquidos Disponíveis

0,00
-

-

-

34.445,31

-11.500,00

-11.500,00

33,39%

441.000,00

113.519,74

113.519,74

25,74%

7.030.652,69

2.021.391,74

2.021.391,74

-

2

Recursos de Investimento do Contrato de Gestão

-

-

-

-

3

Recursos de Captação Incentivada

3.1

Custeio

3.2

Investimentos

25.627,75

20.000,00

20.000,00

78,04%

25.627,75

20.000,00

20.000,00

78,04%

-

-

-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AOCONTRATO DE GESTÃO
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
5

6

Receita de Repasse Apropriada

Receita de Captação Apropriada
Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de
espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)
Captação de Recursos Incentivados
Trabalho Voluntário e Parcerias
Trabalho Voluntário do Conselho
Total das Receitas Financeiras

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO

Orçamento
Anual

1º Quadrim

Realizado

Real x Orçado

7.030.652,69

2.272.553,07

2.272.553,07

32,32%

1.043.107,92

509.992,72

509.992,72

48,89%

713.480,17
25.627,75
304.000,00

180.913,78

25,36%

14.429,64

180.913,78
17.206,62
311.872,32
12.306,96

17.206,62
311.872,32
12.306,96

67,14%
102,59%
85,29%

8.088.190,25

2.794.852,75

2.794.852,75
34,55%

TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS
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Orçamento
Anual

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO
7

Recursos Humanos

7.1
7.1.1

Salários, encargos e benefícios
Diretoria

7.1.1.1

Área Meio

7.1.1.2
7.1.2
7.1.2.1
7.1.2.2
7.1.3
7.1.3.1
7.1.3.2
7.1.4
7.1.4.1
7.1.4.2

Área Fim
Demais Funcionários
Área Meio
Área Fim
Estagiários
Área Meio
Área Fim
Aprendizes
Área Meio
Área Fim

8

Custos Administrativos e Institucionais

443.063,61

31,53%

-388.190,34 - 137.222,79 -

137.222,79

35,35%

- 305.840,82
- 1.180.398,86
- 254.354,31
- 926.044,55
12.253,64
12.253,64 12.253,64
37.456,28 37.456,28
37.456,28 37.456,28

30,07%
31,44%
35,97%
30,38%
46,95%
46,95%
30,04%
30,04%

- 305.840,82
- 1.180.398,86
- 254.354,31
- 926.044,55
12.253,64

-124.678,04 -

-1.198.642,68 - 369.733,69 -

Limpeza
Vigilância / portaria / segurança
Vigilância
Portaria
Jurídica
Gestão Tecnológica
Administrativa / RH
Contábil
Auditoria
Organização Arquivistica

-212.186,82
-579.422,52
-419.473,98
-159.948,54
-102.000,00
-50.282,80
-28.500,00
-144.790,54
-80.350,00
-1.110,00
Orçamento
Anual
-

Real x Orçado

-1.405.367,94 - 443.063,61 -

-26.099,88 -124.678,04 -

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO
9

Realizado

31,50%

-1.017.177,60
-3.754.918,99
-707.041,58
-3.047.877,41
-26.099,88

Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)

8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

1º Quadrim

-5.311.064,85 - 1.673.172,39 - 1.673.172,39

70.728,92 - 188.193,00 - 134.876,84 53.316,16 34.000,00 18.427,60 4.623,25 52.650,92 1.110,00 1º Quadrim

30,85%

70.728,92
188.193,00
134.876,84
53.316,16
34.000,00
18.427,60
4.623,25
52.650,92
1.110,00

33,33%
32,48%
32,15%
33,33%
33,33%
36,65%
16,22%
36,36%
0,00%
100,00%

Realizado

448.327,14 - 146.177,45 -

9.2

Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet, etc.)

-

199.269,14 -

61.222,52 -

61.222,52

30,72%

9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16

Agua
Luz
Telefone
Internet
Uniformes e EPIs
Viagens e Estadias
Material de consumo, escritório e limpeza
Despesas tributárias e financeiras
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)
Treinamento de Funcionários
Despesas com Informática
Despesas com Eventos Privados
Trabalho Voluntário do Conselho
Despesas com Palestras e Cursos
Loja MCB store Online
Outras Despesas
Parcerias-Administração
Despesas Covid-19

-

59.107,20
103.437,60
13.638,99
23.085,35
5.051,00
33.600,00
26.300,00
85.116,00
3.000,00
30.308,00
26.843,00
2.000,00
1.000,00
35.840,00

13.248,09
37.914,89
3.810,06
6.249,48
2.508,84
9.448,03
7.295,82
32.662,04
16.510,83
9.002,01
962,74
6.564,62

-

13.248,09
37.914,89
3.810,06
6.249,48
2.508,84
9.448,03
7.295,82
32.662,04
16.510,83
9.002,01
962,74
6.564,62

22,41%
36,65%
27,94%
27,07%
49,67%
28,12%
27,74%
38,37%
0,00%
54,48%
33,54%
48,14%
0,00%
18,32%

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Programa de Gestão Museológica
Plano Museológico
Planejamento Estratégico
Pesquisa de público
Compliance
Parcerias-Gestão

-

-

-

-

-

32,61%

Locação de imóveis

-

-

Real x Orçado

146.177,45

9.1

10

-

369.733,69

-

-

-

-

4.560,00 -

6.623,00 -

6.623,00

145,24%

-

- 4.560,00 -

5.103,00 1.520,00 -

5.103,00
1.520,00
-

33,33%
-
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11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
12

Programa de Edificações

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza
de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB
Equipamentos / Implementos
Seguros (predial, incêndio, etc.)
Processo para obter AVS (Auto de Verificação e Segurança)
Acessibilidade
Parcerias-Manutenção
Sustentabilidade
Programas de Trabalho da Área Fim

12.1
Programa de Gestão de Acervo
12.1.1
Aquisição de acervo museológico/ bibliografico
12.1.2
Reserva Técnica Externa
12.1.3
Transporte de acervo
12.1.4
Conservação
12.1.5
Restauro
12.1.6
Higienezação
12.1.7
Projeto de Documentação
12.1.8
Centro de Referência/ Pesquisa/Projeto de historia oral
12.1.9
Mobiliario e equipamentos para as áreas técnicas
12.1.10
Banco de Dados
12.1.11
Direitos autorais
12.1.12
Outras despesas Cedoc
12.1.13
Parcerias-Cedoc
12.2
Programa de Exposições e Programação Cultural
12.2.1
Manutenção de Exposição de Longa Duração
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.2.10
12.2.11
12.2.12
12.2.13
12.3
12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5
12.3.6
12.3.7
12.3.8
12.4
12.4.1
12.4.2
12.4.3
12.4.4
12.4.5
12.5
12.5.1
12.5.2
12.5.3
12.5.4
12.5.5
12.5.6
12.5.7
13
14
14.1
15

16

-

382.676,64 - 105.256,90 316.000,93 13.500,00
12.480,00
23.808,82
1.806,89
15.080,00

SUBTOTAL DESPESAS
Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado
Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado

DESPESAS TOTAIS

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)

-

27,51%

88.242,21 -

88.242,21

27,92%

5.428,62
567,03
3.371,41
177,52
7.470,11

-

5.428,62
567,03
3.371,41
177,52
7.470,11

40,21%
27,01%
0,00%
9,82%
49,54%

-

-

742.918,94 -

452.846,93 -

452.846,93

60,96%

-

249.980,48
2.000,00
219.435,48
10.000,00
1.600,00
6.685,00
3.260,00
7.000,00
193.459,47
-

81.060,11
73.144,88
1.600,00
5.272,00
1.043,23
239.350,86
-

81.060,11
73.144,88
1.600,00
5.272,00
1.043,23
239.350,86
-

32,43%
0,00%
33,33%
0,00%
100,00%
78,86%
0,00%
14,90%
123,72%
-

-

Nova Exposição de Longa Duração
Exposições Temporarias
Exposições Temporarias- Proac Ver Dentro
Exposições Intinerantes
Exposições Virtuais
Programação Cultural
Prêmio Design
Cursos e Oficinas
Trabalho Voluntário
Acessibilidade (PC)
Sustentabilidade (PC)
Parcerias-Exposições e Programação Cultural
Programa Educativo
Programas/ Projetos Educativos
Açoes Extra Muros
Educativo
Materiais e recursos Educativos
Aquisão de Equipamentos e Materias
Conteudo digital e engajamento virtual
Transporte grupos escolares
Parcerias-Educativo
Programa de Integração ao Sisem-SP
Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP
Ações de Formação(Oficinas, palestras, estágios, etc)
Ações de comunicação ( publicações temáticas, exposiçõesem museus
Ações de articulação (redes temáticas de museus)
Ações de Fomento (chamadas públicas para exposições, com
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional
Plano de Comunicação e Site
Projetos gráficos e materiais de comunicação
Publicações
Assessoria de imprensa e custos de publicidade
Parcerias-Comunicação
Acessibilidade (COM)
Depesas de relacionamento

-

105.256,90

-

-

-

-

-

-

-

17.164,92
25.627,75
41.850,00
8.816,80
100.000,00
15.813,48
15.813,48
283.665,52
36.885,52
12.000,00
29.780,00
204.000,00
1.000,00
8.088.190,25

-

-

-

881,64
17.206,62
14.877,00
1.885,60
- 204.500,00
- 132.435,96
10.721,80
4.498,00
9.843,84
- 107.372,32
- 2.753.810,36

-

-

881,64
17.206,62
14.877,00
1.885,60
204.500,00
132.435,96
10.721,80
4.498,00
9.843,84
107.372,32
2.753.810,36

-

-

-

5,14%
67,14%
35,55%
21,39%
204,50%
0,00%
0,00%
46,69%
29,07%
37,48%
33,06%
52,63%
0,00%
34,05%

-

-

41.042,39 -

41.042,39

-

-

-

41.042,39 -

41.042,39

-

-8.088.190,25 - 2.794.852,75 - 2.794.852,75

-

-

34,55%

-
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III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO
Orçamento
Anual

INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE
GESTÃO

17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7

-

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CG
MÓVEIS E UTENSÍLIOS CG
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CG
SOFTWARE CG
BENFEITORIAS CG
AQUISIÇÃO DE ACERVO CG
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES CG

RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO
CONTRATO DE GESTÃO

18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INV
MÓVEIS E UTENSÍLIOS INV
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INV
SOFTWARE INV
BENFEITORIAS INV
AQUISIÇÃO DE ACERVO INV
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INV

19

INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7

1º Quadrim

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INC
MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INC
SOFTWARE INC
BENFEITORIAS INC
AQUISIÇÃO DE ACERVO INC
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INC

14.155,75
5.275,79
2.808,45
5.171,51
900,00
-

Real x Orçado

Realizado
14.155,75
5.275,79
2.808,45
5.171,51
900,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

PROJETOS A EXECUTAR

Orçamento
Anual

1º Quadrim

21.1

SALDO INÍCIO EXERCÍCIO

21.2

REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS

1.922.200,58

21.3

RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS

-2.231.510,68

21.4

RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA

21.5

INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG

21.6

RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC

21.7

VARIAÇÃO NO PERÍODO

21

SALDO PROJETOS A EXECUTAR

21

OUTRAS RESERVAS: SALDOS

21.1

Recurso de Reserva
Recurso de Contingência
Projetos Incentivados
Captação
Conta de Repasse SEC
Demais (Caixas )

21.2
21.3
21.4
21.5
21.6

Total

1.393.696,63 1.393.696,63

-14.155,75
-323.465,85
1.393.696,63

1.070.230,78

Orçamento
Anual

1º Quadrim

-

4.657,70
959.463,88
9.751,68
572.762,04
304.780,56
34.862,42
1.886.278,28
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Notas Explicativas:
Captação de Recursos
O programa de Gestão Executiva detalha os principais recursos obtidos neste 1º quadrimestre de 2021.
Receitas Financeiras
Os rendimentos financeiros obtidos através da aplicação em CDB-DI dos recursos de captação e dos repasses neste primeiro
quadrimestre alcançaram R$12.306,96 sendo 85,29% do previsto para o ano, atingindo o rendimento médio de 0,17% a.m
conforme demonstrado abaixo,

jan/21
fev/21
mar/21
abr/21

CDI - EFETIVO MENSAL
0,15%
0,13%
0,20%
0,21%

Média CDI Efetivo

0,17%

Mês

.

Despesas do 1ºQuadrimestre
O valor total de recursos utilizados representou 34,05% (grupo 13 da planilha orçamentária) do orçamento total de 2021,
demonstrando total equilíbrio no orçamento do equipamento neste primeiro quadrimestre.
2021
Grupo de despesas 2021
Recursos Humanos
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas
Jurídicas)
Custos Administrativos e Institucionais
Programa de Gestão Museológica
Programa de Edificações
Programa de Gestão de Acervo
Programa de Exposições e Programação Cultural
Programa Educativo
Programa de Integração ao Sisem-SP
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional
Total DRE

Previsto
Anual
5.311.064,85

Realizado
1.673.172,39

% ano
31,50%

1.198.642,68
448.327,14

369.733,69
146.177,45

30,85%
32,61%

4.560,00
382.676,64

6.623,00
105.256,90

145,24%
27,51%

249.980,48
193.459,47

81.060,11
239.350,86

32,43%
123,72%

15.813,48

-

0,00%

283.665,52
8.088.190,25

132.435,96
2.753.810,36

46,69%
34,05%

As despesas com recursos humanos, atingiu índices satisfatórios e dentro do planejamento financeiro da instituição, que
representou 31,50 % em relação ao orçamento previsto.
A despesa com estagiários atingiu o índice de 46,95%, devido a dois contratos vencerem em junho deste ano.
A despesa com prestadores de serviços atingiu índices satisfatórios e dentro do planejamento financeiro da instituição, que
representou 30,85 % em relação ao orçamento previsto.
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A despesa com gestão tecnológica atingiu índices satisfatórios e dentro do planejamento financeiro da instituição, que
representou 36,65 % em relação ao orçamento previsto. Houve o custo extra para a instalação do novo servidor de dados do
museu no valor de R$2.500,00.
A despesa com Contabilidade atingiu 36,36% devido ao custo com publicação dos resultados anuais de exercício anterior.
O equilíbrio se dará com o decorrer da execução orçamentária no exercício.
Os custos administrativos atingiram o índice satisfatórios de 32,61% conforme planejado.
Destaque para as despesas com Uniformes e EPI devido a compra necessária para as equipes da área fim do museu e para
as despesas com informática que atingiu 54,48% com a renovação da licença do Pacote Adobe para designer gráfico.
O equilíbrio se dará com o decorrer da execução orçamentária no exercício.
Com o aumento de aquisições de publicações na loja online que totalizou R$2.023,98 em doações recebidas, sendo 84,33%
do previsto para o ano, as despesas da loja online atingiram 48,14% do previsto para o ano. O crescimento da loja online foi
obtido com as diversas campanhas de marketing desenvolvidas pela Comunicação do MCB.
Neste quadrimestre foi renovada associação com o ICOM que custou R$5.103,00. O valor está previsto na linha custos
administrativos, com a nova abertura orçamentária a despesa foi realocada para o Programa de Gestão Museológica, que
atingiu o índice de 145,24%.
O programa de Edificação atingiu índices satisfatórios e dentro do planejamento financeiro da instituição, que representou
27,51 % em relação ao orçamento previsto. Destaque para as despesas com o Sistema de Monitoramento de Segurança e
AVCB que atingiu 40,21% devido a compra de 3 detectores de fumaça para manutenção corretiva de três pontos de
monitoramento (recepcao cedoc e acervo) e as despesas com Sustentabilidade que atingiu 49,54% devido a execução das
melhorias dos metais dos sanitários masculino e feminino do hall do restaurante para redução do consumo de água, com a
instalação de 4 torneiras por acionamento temporalizado e 6 válvulas de descarga com duplo acionamento.
O equilíbrio se dará com o decorrer da execução orçamentária no exercício.

Despesas do Programa de Gestão de Acervo atingiram o índice satisfatórios de 32,43% conforme planejado.
Destaque para a linha de conservação de 100% devido a despesa com tratamento preventivo contra insetos xilofago (cupim)
para acervo museológico do mcb no valor total de R$1.600,00 planejado para o ano e para a despesa com restauro que
atingiu 78,86% devido as reformas de duas peças do acervo, poltrona Zanine e do lavatório. A descrição está no relatório de
restauro do programa.
Despesas do programa de Exposições e Programação Cultural atingiram o índice de 123,72%. Com a liberação de
R$20.000,00 pelo Proac-SP referente ao saldo orçamentário da exposição temporária Casas do Brasil Conexões Paulistanas
que vai até 02/05, foram efetuados os pagamentos da maioria dos prestadores de serviços da mostra, atingindo o percentual
de 67,14% do orçamento. O total de parceiras firmadas para a o desenvolvimento da programação cultural que atingiu 204,50%
do valor previsto para o ano, detalhado nas receitas do quadrimestre e que elevaram o índice do grupo.
Despesas do programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, atingiram o índice de 46,69% de acordo com o
planejado. Destaque para a linha de parcerias que atingiu o índice de 52,63% devido ao investimento feito pelo Google de
R$107.372,32.

Fundos de Reserva e Contingência
Foram aplicados R$11.500,00 no fundo de contingência neste quadrimestre conforme demonstrado na linha 1.2.2.
Ativo Imobilizado
O quadro de investimentos com recursos do contrato de gestão (grupo 17) demonstra os ativos adquiridos por compra ou
recebidos por doação pelo regime de competência, demostrando a clareza dos investimentos em 2021, não considerados
como despesa. Os investimentos foram realizados com a utilização de recursos da captação própria.
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Relatório Sintético de Recursos Humanos (MODELO SEC)

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Relatório Sintético com nº de Funcionários por Programa de Trabalho Remunerados pelo CG - exercício 2021
(Diretoria, funcionários, estagiários e outros regimes de contratação)
A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros - Museu da Casa Brasileira

Programa de Trabalho
Acervo: conservação, documentação e Pesquisa

Tipo de Contratação

1º
Quadrimestre

CLT

4

Estagiário

0

Bilheteria

CLT

2

Diretoria Fim

CLT

2

Exposições e programação cultural

CLT

2

Estagiário

0

PJ

1

Gestão operacional e administrativa

CLT

9

Diretoria Meio

CLT

1

Gestão operacional e administrativa/ exposições
e programação cultural

CLT

3

Programa de comunicação

Serviço educativo e projetos especiais

Exposições e programação cultural/ações de
apoio ao SISEM-SP

Edificações: conservação, manutenção e
segurança/ exposições e programação
cultural/Orientadores

CLT

3

Estagiário

0

CLT

5

Estagiário

1

CLT

2

Estagiário

1

CLT

9

Projeto Aprendiz

Total Geral

4
49

São Paulo, 30 de abril de 2021

_______________________________________
Miriam Lerner
Diretoria Geral

___________________________________________
Marco Antonio Leonardo Alves
Diretor Administrativo Financeiro
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Relatório de Captação de Recursos (MODELO SEC)
4. RELATÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2021
DATA-BASE: 30/04/2021

CG Nº : 010/2016

MODALIDADE
1.

OBJETO:MCB
1º Quadrim. 2º Quadrim. 3º Quadrim.
(R$)
(R$)
(R$)

Anual
(R$)

CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

1.1 Receita Financeira Operacional
Bi l heteri a do [es peci fi ca r equi pa mento]
Ces s ã o oneros a de es pa ços pa ra eventos
Cessão onerosa de espaços para restaurantes / café / estacionamento / afins

Ces s ã o de di rei tos de us o da i ma gem e conexos
Ta xa s de i ns cri ções pa ra curs os , ofi ci na s e outra s a ções de ca pa ci ta çã o
Ta xa s de i ns cri ções pa ra prêmi os e concurs os
Doa ções de Pes s oa s Fís i ca s
Doa ções de Pes s oa s Jurídi ca s

180.913,78
43.968,83
131.676,51

-

-

1.600,00

180.913,78
43.968,83
131.676,51
1.600,00
3.668,44
-

3.668,44

1.2 Recursos financeiros provenientes de Convênios e Parcerias
Convêni o com recebi mento de recurs os [es peci fi ca r projeto e i ns ti tui çã o]
Pa rceri a com recebi mento de recurs os
1.3 Recursos Financeiros de Captação Incentivada
Lei Proa c Edi ta i s NR 036-2019

17.206,62
17.206,62

-

-

17.206,62
17.206,62

198.120,40

-

-

198.120,40

1.4 Outras entradas de Receita Financeira

TOTAL DE RECURSOS FINANCEIROS CAPTADOS

4. RELATÓRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2021
DATA-BASE: 30/04/2021
CG Nº : 010/2016
OBJETO:MCB

MODALIDADE

1º Quadrim. 2º Quadrim. 3º Quadrim.
(R$)
(R$)
(R$)

Anual
(R$)

2. CAPTAÇÃO DE RECURSOS NÃO-FINANCEIROS
2.1 Us o de Es pa ços de tercei ros : Prefei tura s e outros entes públ i cos
2.2 Us o de Es pa ços de tercei ros : ONGs e outros entes pri va dos
2.3 Pa rceri a s pa ra rea l i za çã o de eventos : com prefei tura s e outros entes públ i cos
2.4 Pa rceri a s pa ra rea l i za çã o de eventos : com ONGs e outros entes pri va dos

311.872,32

-

-

-

-

311.872,32

2.5 Doa ções de ma teri a i s
2.6 Convêni os s em repa s s e de recurs os entre a s pa rtes [es peci fi ca r]
2.7 Ces s ã o de RH e vol untá ri os
2.8 Outra s

-

-

TOTAL DE RECURSOS NÃO-FINANCEIROS CAPTADOS

311.872,32

-

-

311.872,32

TOTAL GERAL (1+2)

509.992,72

-

-

509.992,72

Observações:
1) Embora os recursos não-financeiros não possam ser computados para efeito contábil, deverão ser considerados para análise do desempenho da OS na
viabilização de alternativas para maximizar os resultados da execução do CG. 2) Só deverão ser consideradas como "captação de recursos nãofinanceiros" as captações que puderem ser comprovadas por documentos declaratórios do parceiro/colaborador/conveniado.
São Paulo, 03 de maio de 2021
____________________________
Miriam Lerner
Diretora
DiretorGeral
Executivo

Marco Antonio Leonardo Alves
Diretor Administrativo-Financeiro
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Balancete Contábil CG_010-16 (REFERÊNCIA: NBC)
Vide Anexo
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Declaração assinada pelos representantes legais da entidade atestando recolhimento no prazo correto dos
impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas
físicas), assim como das contas de utilidades públicas, sem multas
DECLARAÇÃO

Declaro pela presente, que todos os impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos
efetuados assim como das contas de utilidades públicas nas competências de janeiro, fevereiro, março e abril
de 2021 pela A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, referentes à suas operações na gestão do Museu
da Casa Brasileira, sejam para Pessoas Físicas, Jurídicas ou Cooperados foram recolhidos na data de seus
vencimentos, não havendo situações de pagamento com multa, restando apenas os recolhimentos de algumas
guias que vencerão posteriormente a entrega deste relatório.

Sem mais,

São Paulo, 30 de abril de 2021.

______________________________
Miriam Lerner
Diretora Geral

______________________________
Marco Antonio L. Alves
Diretor Administrativo Financeiro
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Anexo - Comprovante de Associação ao ICOM Brasil

Neste quadrimestre foi renovada a associação com o ICOM Brasil para o exercício de 2021.
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Anexo - Relatório institucional de Acessibilidade

A equipe técnica do MCB está constantemente preocupada em manter, dentro das possibilidades orçamentárias da gestão, suas
mostras e conteúdos sempre acessíveis. Dentre as medidas tomadas nesse âmbito destacamos:
Manutenção
Acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida
Não foram realizadas ações adicionais na estrutura da edificação, para obtenção do certificado de acessibilidade, em virtude da
análise dos processos de regularização do imóvel junto à Prefeitura do Município de São Paulo, objeto de tratativas adicionais
junto à Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Abaixo segue o extrato atualizado sobre a tramitação do processo, junto à
autoridade Municipal.
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Comunicação

As ferramentas de acessibilidade do site MCB foram implementadas no segundo trimestre de 2020, e continuam ativas. Os
aplicativos da plataforma dão suporte de libras, controle de contraste, aumento das letras, dentre outros, para as pessoas com
limitações auditivas ou visuais.
As traduções em inglês e espanhol continuam sendo realizadas a cada nova publicação.

Educativo
Os projetos e as ações de inclusão e acessibilidade realizadas dentro do Programa Educativo estão descritos no relatório do
programa.

Exposições
- Supervisão dos projetos de exposição de parceiros para que sejam acessíveis para cadeiras de rodas (tanto em termos de
largura de passagens, quanto alturas de bases expositivas). A mesma atenção e dedicada aos projetos quando realizados pela
equipe interna do museu.
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(Projetos das exposições em cartaz no primeiro quadrimestre com estudo de acessibilidade a cadeiras de rodas)

- Sinalização na fachada externa sobre a programação do museu, a fim de garantir melhor divulgação e atração de público, em
formato grande e legível à distância
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(foto da fachada externa do museu, com texto grande e comunicação do conteúdo em cartaz)
- Atualização e complementação, sempre que possível em nosso orçamento, do projeto de sinalização, garantindo maior
informação dos usuários em geral.
- Legendagem de conteúdo de vídeo em português, mesmo que a língua original seja o português, oferecendo maior acesso ao
público deficiente auditivo, quando aplicável (não houve exposição com material audiovisual falado no primeiro quadrimestre).
- Receber exposições bilíngues sempre que possível em nossos contratos de parceria e exigência contratual de que qualquer
conteúdo em língua estrangeira, tanto em exposições quanto eventos, esteja disponível em português. No caso do oferecimento
de atividades em língua estrangeira, há exigência contratual da tradução para o português.

Foto interna do catalogo “Casas do Brasil: conexões paulistanas” com conteúdo bilíngue - em português e inglês (coluna da
esquerda).

Eventos
- Realização, sempre que possível, de eventos com transcrição em libras. No primeiro quadrimestre, foi viabilizada por meio de
parceria, o Festival Jazzmin’s, descrito nas ações condicionadas deste relatório. O festival contou com o Edital ProAC 60-2020
eixo Premiação, Mostras e Festivais e teve sua realização ao longo de quatro dias com uma programação de músicas nacionais e
autorais, palestras e mesas redondas que buscaram conscientizar sobre o papel da mulher na música e aprofundar os debates
acerca da desigualdade de gênero nas artes. A palestra promovida no primeiro dia do festival e as rodas de conversa contaram
com intérprete de libras.

(Festival Jazzmin’s: Mulheres na Música. Intérprete de libras na palestra e nas rodas de conversa.)
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Recursos Humanos
Foram oferecidos a equipe de atendimento, durante o período em que o museu esteve fechado ao público, cursos de introdução
a linguagem de sinais e acessibilidade em museus, visando o início da capacitação desses funcionários no atendimento a públicos
especiais:
Introdução dos conceitos de Libras – 30 horas –8 funcionários participaram (sem certificado)
O treinamento para língua de sinais, homologada e reconhecida como meio legal de comunicação pela Lei 10.436 de 2002,
contribuirá substancialmente para a equipe de atendimento ao público, para aplicação durante o desempenho das atividades,
contribuindo significativamente para o aperfeiçoamento das atividades durante a receptividade e orientação ao público visitante.
Por se tratar de um material de apoio de estudo oferecido pela USP na modalidade EAD, não haverá emissão de certificados
Raiza Costa Pereira
Viviam Lopes Fernandes de Souza
Amanda Rodrigues de Freitas
Gisele Dias Rodrigues
Jessica da Silva Baptista
Leandra Florentino
Melissa Oliveira de Andrade
Vinicius Atanazio Lopes

(Imagem do conteúdo oferecido no curso)
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Acessibilidade em Museus – 20 horas – 4 funcionários participaram
O Curso sobre de acessibilidade em museus ministrado pelo IBRAM, contribuirá significativamente para a equipe de atendimento
ao público para atendimento e acolhimento dos diferentes tipos de deficiências e a importância da acessibilidade universal nos
museus.
Matheus Gastão de Matos Batista
Vinicius Atanazio Lopes
Jessica da Silva Baptista
Gisele Dias Rodrigues

(Imagem do conteúdo do curso)
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PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS
AÇÕES

Para o primeiro quadrimestre, havia apenas 1 (uma) ação prevista no Programa de Acervo: Conservação, Documentação e
Pesquisa:

Ação nº8 – (PA) Pesquisa para produção de posts para divulgação digital sobre o CEDOC

Neste primeiro quadrimestre de 2021, prosseguimos com a publicação nas mídias sociais de pequenos textos sobre os acervos,
objetivo é levar ao público informações sobre os objetos e seus contextos de uso (post museológico), assuntos ligados ao
bibliográfico e arquivístico (post bibliográfico/ arquivístico), dicas e procedimentos sobre conservação e acondicionamento de
objetos (post conservação), além de outras postagens sobre o núcleo.

A ação foi ampliada devido a formalização de uma parceria com o Museu do Café (Santos), por meio de sua OS gestora, para
realização do projeto Conexões: Casa Brasileira e Café, que tem como objetivo apresentar mensalmente publicações nas redes
sociais com os acervos de ambas instituições, relacionados ao preparo e consumo do café. (Ver anexo)

2. PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS (2021)
N°

Ações Pactuadas

N°

(PA) Formalização e
regularização
(Transferência/
Reincorporação) de
Acervo transferido
para museus do
5
5
interior paulista,
como base em
decisão do COC e
norteada pela
Política de Gestão
de Acervo

Atributo da
Mensuração

MetaProduto

Mensuração

Nº de transferência/
reincorporação,
formalizada e
encaminhada para devida
regularização.

Previsão Quadrimestral Realizado
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

1
1

ICM

100%

0

0%
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(PA) Projeto Acervo
Revelado –
Realização de
pesquisa com o
acervo visando a
6 publicação de
6
artigos no site do
MCB e como parte
da agenda de
difusão de
conteúdo digital

(PA) Projeto Acervo
Revelado – realizar
encontros com
instituições, grupos
ou indivíduos que
7
7
possam contribuir
com informações
sobre o acervo ou
as áreas de atuação
do museu

(PA) Pesquisa para
produção de posts
8 para divulgação
digital sobre o
CEDOC

8

MetaProduto

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

1
1
2

ICM

100%

Nº de artigo publicado no
site do MCB

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
MetaProduto

MetaProduto

0

0%

1
1

0

Nº de encontros realizados

Nº mínimo de pesquisas
para a produção de posts

ICM

100%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

4
4
4
12

ICM

100%

0%

9

9
75%

Justificativa

O acréscimo de 125% no número de postagens realizadas na ação de nº 8 neste quadrimestre em relação ao pactuado no PT
2021, justifica-se pela possibilidade de incorporação de ações que visaram uma maior difusão dos acervos e atividades
desenvolvidas pelo núcleo responsável pela gestão dos acervos. A mais significativa delas, foi a incorporação do projeto
Conexões: Casa Brasileira e Café, através da parceria citada, que resultou em duas novas publicações no mês de abril.
Entendemos que tal acréscimo é positivo, tendo em vista que busca um maior engajamento nas redes sociais.
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Rotinas Técnicas e Compromisso de Informação Acervo

Anexo – Restauro, Empréstimos e novas Aquisições

Restauro - Realizamos o restauro dos seguintes objetos: Cadeirão infantil (AQ_00253/20); Poltrona modelo H (AQ_00237/19) e
do Lavatório (AQ_00254/20).
Ainda se encontra em restauro o conjunto de Maquetes da loja Hobjeto de Geraldo de Barros (MCB MCB01142 a MCB01168;
MCB01184 a MCB01192).

Empréstimo - Por meio da correspondência OFMCB-039-21, solicitamos autorização de empréstimo de 18 obras do acervo MCB,
formalizada pela Fundação Itaú para a Educação e Cultura, para realização da mostra “Exposição Geraldo de Barros- Imaginação,
Construção e Memória”, que será realizada no período de 11 de agosto a 07 de novembro de 2021 (período poderá eventualmente
ser alterado), no Itaú Cultural, situado a Avenida Paulista, 149 – Paraíso – São Paulo – SP, na sede da própria instituição Cultural.

Aquisição – Não houve incorporações no período.

(Ver anexo)

Anexo – Relatório de ações do Centro de Pesquisa e Referência
De acordo com o estabelecido no antigo “Quadro de Rotinas Técnicas e obrigações do Programa de Acervo”, agora “Anexos
técnicos comprobatórios da execução das rotinas e obrigações contratuais”, “[...] na inexistência de um Centro de Pesquisa e
Referência [...]”1este relatório tem o papel de “[...] apresentar informes sobre o andamento e/ou desenvolvimento das mais diversas
atividades de pesquisa e/ou projetos realizados pelo núcleo de conservação, documentação e pesquisa da instituição, com o
objetivo de dar um panorama geral dos procedimentos, projetos elaborados e parcerias realizadas com outras instituições técnicas
e/ou acadêmicas.”2. (Ver anexo)

1

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. Termo de Referência: para elaboração da proposta técnica e orçamentária para
gerenciamento do Museu da Casa Brasileira, Museu do Café e da Imigração. São Paulo: Gabinete do Secretário/ Unidade de
Preservação do Patrimônio Museológico/SEC, 2016.
2

Idem.

Anexo – Relatório de implantação do Plano de Conservação
Assim como de praxe, ao longo do quadrimestre realizamos as ações de higienização do acervo de acordo com Plano de
Conservação apresentado no segundo trimestre de 2017. (Ver anexo)

Anexo – Relatório de atualização do In.Patrimoniun.Net
Encaminhamos relatório de atualização da plataforma realizada no 1º quadrimestre. Pedimos especial atenção para o anexo
encaminhado junto com a listagem de atualização. (Ver anexo)
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Anexo – Relatório dos procedimentos para gestão de acervos elaborados e/ou implantados

Neste primeiro quadrimestre, como parte das atividades de Documentação Retrospectiva o objetivo foi executar a revisão do grupo
de informação Antecedentes, especificamente no que diz respeito às informações do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, a
partir da Planilha consolidada pelo Projeto de Documentação 2013-2016, da documentação do acervo, e, nesse caso, dos arquivos
de memória do Prêmio Design. (Ver anexo)
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PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Ação 15: (PEPC) Estabelecimento de parcerias ou captação própria para realização de exposições temporárias com os
conteúdos das áreas de vocação do MCB
No primeiro quadrimestre de 2021 foi estabelecida parceria junto à Via Quatro, cessionária da linha 4 – amarela do metro de São
Paulo, para a realização de 2 exposições nas estações Faria Lima e Higienópolis-Mackenzie, conforme abaixo:
Exposição Museu da Casa Brasileira 50 anos – exposições e música no MCB
11 a 29 de janeiro de 2021 – público estimado de 30.000 pessoas
Metrô Faria Lima
A exposição apresentou conteúdo comemorativo dos 50 anos do MCB, com uma retrospectiva de exposições dos últimos 10 anos
e fotos do programa Música no Museu no ano de 2019, cedidas pelo fotógrafo e jornalista Victor Saavedra.

Casas do Brasil: conexões paulistanas
01 a 26 de fevereiro de 2021 – público estimado de 28.000 pessoas
Metrô Higienópolis-Mackenzie
Os painéis no metro apresentam um recorte da mostra que estará em cartaz no MCB até 03/05/2021. Ao longo de sete anos, o
fotógrafo Marcos Freire visitou e fotografou habitações em 94 dos 96 subdistritos da cidade de São Paulo, produzindo imagens
que trazem um olhar singular sobre o morar no território paulistano. A mostra apresentou a diversidade do território da metrópole
a partir de tramas constituídas por trípticos de imagens.

Ação 16: Recebimento de visitantes presenciais no museu
Meta prevista no quadrimestre: Realizado: 9.119
Devido à manutenção dos protocolos sanitários decorrentes da pandemia da Covid-19, que avançou para o ano de 2021, o Plano
de Trabalho deste ano não estabeleceu metas de público para os dois primeiros quadrimestres, compreendendo a possibilidade
de fechamento do Museu em períodos imprevisíveis durante o ano. No primeiro quadrimestre de 2021, com ao aumento do número
de casos no Brasil, o museu esteve fechado ao público entre 6 de março e 19 de abril, por determinação do Governo do Estado
de São Paulo, durante as fases emergencial e vermelha do Plano São Paulo. O público dos demais dias em que o museu esteve
aberto foi de 9.119 pessoas.
Ação 17: (PEPC) Pesquisa para produção semanal de posts para divulgação digital sobre a memória da agenda de
programação do MCB
No 1º quadrimestre de 2021 foram produzidos 19 conteúdos para a publicação da memória da agenda de programação do MCB.
Foram listadas abaixo as datas das ações, divididas nas temáticas de Mostras e Prêmio Design.
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MOSTRAS (11 postagens)

7/janeiro: Exposição Diálogo Design: Polônia Brasil (2017)

21/janeiro: Exposição Primeiras Impressões - O nascimento da cultura impressa e sua influência na criação da imagem
do Brasil (2007)

4/fevereiro: Exposição Móveis de madeira reutilizada – Carlos Motta (2010)

18/fevereiro: Exposição A Caminho do contemporâneo: um olhar sobre os anos 50 (2010)

4/março: Exposição Giugiaro: 45 anos de design italiano (2013)

11/março: Exposição Viagem à Liberdade: em busca da alma japonesa de um bairro (2008)

18/março: Exposição Design Brasil: 101 Anos de história (2010)

1/abril: Exposição A mão livre do vovô (2015)

8/abril: Exposição Mulheres no design espanhol (2010)

15/abril: Exposição Indústria Artesanal – Atelier Oï (2018)

29/abril: Exposição Joias Contemporâneas: Brasil-Dinamarca (2012)

PRÊMIO DESIGN (8 postagens)

16/janeiro: 20º Prêmio Design MCB (2006), Poltrona Diz, 1º lugar na categoria “Mobiliário”, Autor: Sergio Rodrigues,
Produção: Linbrasil

30/janeiro: 23º Prêmio Design MCB (2009), Cadeira Atibaia, 1º lugar na categoria “Mobiliário”. Autores: Luís Fagner
Koga Suzuki e Paulo Alves da Silva Filho; Produção: Marcenaria São Paulo

13/fevereiro: 27º Prêmio Design MCB (2013), Nichos organizadores de cozinha, 2º lugar na categoria “Utensílios”.
Autores: Juliana Desconsi, Fernanda Gava e Franciele Meotti – Intervento Design; Produção: Masutti Copat

27/fevereiro: 28º Prêmio Design MCB (2014), Design Total – Cauduro Martino, 1º lugar na categoria “Trabalhos Escritos
Publicados”. Autor: Celso Longo; Produção: Cosac Naify

6/março: 28º Prêmio Design MCB (2014), Quadrados, 1º lugar na categoria “Têxteis”. Autoria e Produção: Fernanda
Yamamoto

20/março: 29º Prêmio Design MCB (2015), O Gráfico Amador: As origens da moderna tipografia brasileira, 1º lugar na
categoria “Trabalhos Escritos”. Design/Autores: Guilherme Cunha Lima, coord. Editorial e iconografia de Valéria
Fernandes Lamego e projeto gráfico de Mayumi Okuyama; Produção: Verso Brasil Editora

3/abril: 30º Prêmio Design MCB (2016), Linha de Organização Loft, 1º lugar na categoria “Utensílios”. Autoras: Cristina
Caprara Zatti e Mirela Sousa Rosa; Produção: COZA
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17/abril: 31º Prêmio Design MCB (2017), Coleção Renovação, 1º lugar na categoria “Têxteis”. Autora: Clarisse Bueno
Romeiro; Produção: Veredas Atelier e Fiama Tec

Ação 18: (PEPC) Pesquisa para produção de playlists para divulgação digital do projeto "Música no MCB"
Em 2020 foi criado um perfil do Museu da Casa Brasileira no Spotify para dar continuidade às ações do projeto Música no MCB
em meio virtual. A partir deste ano as listas terão atualizações trimestrais e a nova versão da Playlist Música no MCB, publicada
em fevereiro, estará vigente nos meses de fevereiro, março e abril de 2021.
PLAYLISTS MÚSICA NO MCB (1 atualização)
Playlist Música no MCB | Fevereiro, Março e Abril de 2021
Data de divulgação ao público: 21 de fevereiro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Fluxo, Interpretada por Benjamim Taubkin e Rodrigo Bragança
Suíte carapiana, Interpretada por Trio Carapiá
Boas vidas, Interpretada por Laércio De Freitas
Baião, Interpretada por Oswaldinho do Acordeon
O Trenzinho Do Campo, Interpretada por Banda Savana
Miedo del oscuro, Interpretada por Projeto Meretrio
Ladeira da Preguiça, Interpretada por Banda Urbana
Corta Jaca, Interpretada por Big Band da Santa
Terra do Sol, Interpretada por Dani & Debora Gurgel Quarteto
Los Perros, Interpretada por Jônatas Sansão, Michel Leme e Richard Metairon
Cravo e Canela, Interpretada por Caíto Marcondes e Passarim
Muita hora nessa calma, Interpretada por Paulo Braga
Os mistérios de "Be", Interpretada por Cau Karam
Todo o Sentimento – Instrumental, Interpretada por Conrado Paulino
Sobrou Meio, Interpretada por Danilo Brito
Astor's Place (to Astor Piazzolla), Interpretada por Fernando Tarres
Imagina (Valsa Sentimental), Interpretada por Daniel Murray
Fato Consumado, Interpretada por Quinteto Fina Flor
Libertango, Interpretada por Michael Andreasson
Paisagem da Janela, Interpretada por André Mehmari, Bia & Nino
Eu quero é sossego, Interpretada por Choronas
Simples, Interpretada por Choro de Varanda
Ronda, Interpretada por Dani Mattos e Toque de Bambas
Esquece o Mal - 3 Saudades, Interpretada por Arrigo Barnabé, Hilton Raw, Paulo Braga e Tetê spíndola
Tropicália - Remastered 2006, Interpretada por Caetano Veloso, Manoel Barenbein, Regência: Maestro Júlio Medaglia
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Playlist Música no MCB de fevereiro/março/abril

Divulgação da Playlist Música no MCB de fevereiro/março/abril nas redes sociais

Ação 19: (PEPC) Pesquisa para produção de posts para divulgação digital do projeto "Música no MCB"
Em 2020 o projeto Música no Museu foi adaptado aos canais digitais e permanece com uma intensa programação virtual também
em 2021. Neste quadrimestre, foram viabilizadas postagens referentes ao projeto, detalhadas a seguir. Foram viabilizadas ao todo
8 postagens vinculadas a essa ação.
10/janeiro: Divulgação playlist Música no MCB atualizada em dezembro
No começo deste ano, em 10 de janeiro, foi viabilizada uma divulgação nas redes sociais do museu sobre a Playlist Música no
MCB lançada em dezembro.
17/janeiro: Perfil homenagem Maestro Júlio Medaglia
Foi viabilizada uma homenagem ao Maestro Júlio Medaglia, um dos precursores do Tropicalismo. O Maestro foi um dos primeiros
compositores do Brasil a unir música erudita com elementos regionalistas e contemporâneos. Essa união de estilos se tornou
fundamental para a identificação da sonoridade moderna e atemporal da MPB, gênero que influenciou fortemente. A trajetória do
artista foi publicada no site do MCB e divulgada nas redes sociais em 17 de janeiro.
24/janeiro: Divulgação do perfil Spotify do MCB
O MCB reforçou a divulgação do perfil do MCB no Spotify em 24 de janeiro. A plataforma conta com nove playlists públicas que
tem por objetivo complementar a leitura de artigos museológicos e outros tipos de conteúdo disponibilizados pelo site mcb.org.br,
além de homenagear curadores e divulgar o trabalho de artistas que já passaram pelos palcos do projeto de música da instituição.
31/janeiro: Perfil homenagem Maestro Roberto Sion
Roberto Sion é maestro e multi-instrumentista fundador da Orquestra Jovem Jobim (2001-2014), compositor colaborador da
OSESP, doutor em Música pela UNICAMP e diretor regente da Big Bang do Projeto Música Cidadania em Atibaia (SP). No decorrer
dos anos, apresentou-se pela Europa inúmeras vezes ao lado de Vinícius de Moraes e Toquinho e recebeu críticas muito
importantes para a construção e consolidação de sua carreira. O Maestro teve sua história homenageada pelo MCB em
agradecimento às parcerias e apresentações no projeto Música no MCB. A publicação ocorreu em 31 de janeiro.
14/fevereiro: Perfil homenagem Benjamin Taubkin
O MCB homenageou em 14 de fevereiro o pianista, arranjador, compositor e produtor Benjamim Taubkin, que vem criando diálogos
entre a música e as diferentes culturas desde os 18 anos, quando iniciou seus estudos ao piano. Dono de uma extensa carreira, o
músico já atuou em mais de 150 obras musicais e, no decorrer dos anos, realizou apresentações que variam desde piano solo à
orquestra sinfônica nas mais diferentes e importantes metrópoles do mundo.
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28/fevereiro: Perfil homenagem Arrigo Barnabé
Arrigo Barnabé é músico, compositor e ator londrinense. Aclamado por suas trilhas sonoras para o cinema, Arrigo também foi
essencial para o nascimento do cenário musical paulistano de vanguarda durante a década de 70. Entre seus trabalhos icônicos
estão os álbuns “Clara Crocodilo” (1980) – que marcou a musicalidade de vanguarda por meio da união da música popular urbana
e da música erudita contemporânea – e “Tubarões Voadores” (1984), que é considerado um dos trabalhos gráficos mais ousados
em um disco brasileiro até os dias atuais. Em 28 de fevereiro o MCB prestou homenagem ao músico e publicou um perfil com a
sua trajetória no site da instituição.
⠀
7/março: Perfil homenagem Myriam Taubkin
Myriam Taubkin fez parte do projeto Música no MCB em 2011, junto a Anna Maria Kieffer e Magda Pucci. A diretora musical
compartilhou com a instituição parte da vasta experiência em espetáculos de música brasileira cultivada ao longo dos anos. Com
quatro livros, 10 CDs e quatro importantes documentários com foco em mapear o universo dos instrumentos populares da música
brasileira, Myriam carrega uma trajetória importante no cenário nacional. Atualmente, dirige o Projeto Memória Brasileira, uma
iniciativa que tem por objetivo mapear a musicalidade do país por meio de um estudo que analisa os músicos (consagrados e
revelações) mais representativos do país, além de instrumentos e segmentos sonoros. A publicação com detalhes da sua trajetória
foi publicada no site do MCB e divulgada nas redes sociais em 7 de março.
4/abril: Perfil homenagem Anna Maria Kieffer
Parceira do projeto Música no MCB, Anna Maria Kieffer dirigiu em 2011 os Saraus Brasileiros Históricos no Museu da Casa
Brasileira. Ao longo de sua carreira, a cantora e pesquisadora paulistana também vem se dedicando à divulgação das músicas
antiga e contemporânea do Brasil. Com um currículo extenso e extremamente relevante para o cenário musical brasileiro, Kieffer
participou como curadora, criadora e intérprete de importantes festivais Brasil afora tendo – também – assinado a autoria de trilhas
sonoras para cinema, exposições e espaços museológicos, bem como roteiros para obras interdisciplinares. Em 4 de abril, o MCB
prestou homenagem e publicou um perfil com a sua trajetória no site da instituição.

Postagens para divulgação digital do projeto "Música no MCB" entre janeiro e abril de 2021

Foram viabilizadas publicações de outros projetos vinculados ao programa de música que foram contabilizadas na meta
condicionada nº 33 deste relatório, realizadas por meio de parcerias.
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3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2021)
Atributo da
Nº Ações Pactuadas Nº
Mensuração
Previsão Quadrimestral Realizado
Mensuração
1° Quadrim
2
2
(PEPC)
2° Quadrim
2
Estabelecimento
3° Quadrim
2
de parcerias ou
META
captação própria
6
2
ANUAL
para realização de
Nº de parcerias
15
15 Meta-Produto
exposições
estabelecidas
temporárias com
os conteúdos das
ICM
100%
33%
áreas de vocação
do MCB
(PEPC)
Recebimento de
16 visitantes
presenciais no
museu
(PEPC) Pesquisa
para produção
semanal de posts
para divulgação
17 digital sobre a
memória da
agenda de
programação do
MCB
(PEPC) Pesquisa
para produção de
playlists para
18
divulgação digital
do projeto
"Música no MCB"

(PEPC) Pesquisa
para produção de
posts para
19
divulgação digital
do projeto
"Música no MCB"

1° Quadrim
2° Quadrim
Nº mínimo de visitantes
Meta3° Quadrim
16
presenciais recebidos no
Resultado
META
museu
ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
Nº mínimo de
META
pesquisas para a
ANUAL
17 Meta-Produto
produção de posts
semanais
ICM

18 Meta-Produto

19 Meta-Produto

Nº de atualizações da
lista

Nº mínimo de pesquisas
para a produção de posts

9.119
40.000
40.000

9.119

100%
16
16
16

23%
19

48

100%

19

40%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META
ANUAL

1
2
1

1

4

1

ICM

100%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META
ANUAL

6
6
6

8

18

8

ICM

100%

25%

44%
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Justificativas

Ação 19: (PEPC) Pesquisa para produção de posts para divulgação digital do projeto ‘Música no MCB’
Previsto: 6
Realizado: 8
Justificativa: A meta de 6 postagens previstas para este quadrimestre foi superada, tendo sido viabilizadas 8
publicações: duas delas focadas nas playlists disponíveis no Spotify e outras seis postagens com a divulgação
de perfis sobre a trajetória de músicos que já se apresentaram no MCB. O novo contexto trazido pela
pandemia e a impossibilidade de promover apresentações presenciais no MCB permitiu uma concentração
de esforços nas ações virtuais, tendo sido obtidos bons resultados.
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Rotinas e Compromisso de Obrigação Exposições e Programação Cultural
Anexo - Consolidado da Planilha de programação
PROGRAMAÇÃO - JANEIRO 2021
Museu

Museu
da Casa
Brasileira

Nome da
Breve descritivo da
exposição/evento exposição/evento

Casas do Brasil:
Conexões
Paulistanas

A exposição ‘Casas
do Brasil: conexões
paulistanas’, tem
curadoria de Didiana
Prata e fotografias
de Marcos Freire.
Essa é a sétima
edição do projeto
Casas do Brasil, que
propõe a formação
de um inventário
sobre a diversidade
do morar no país. Ao
longo de sete anos,
o fotógrafo Marcos
Freire realizou 990
visitas a 94 dos 96
subdistritos da
cidade de São Paulo,
produzindo vinte mil
fotos que trazem um
olhar singular sobre
o território
paulistano. Segundo
Didiana Prata, o
público poderá ver
imagens que
revelam algo inédito
sobre o morar
paulistano.

Data da
abertura/real
ização*

Horário

Local (área do Museu)

De terça a
domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas
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Campos de
Altitude

O MCB em conjunto
com a Janaina
Torres Galeria,
apresentam a
exposição ‘Campos
de Altitude’, da
fotógrafa carioca
Kitty Paranaguá. O
público do Museu
pode conferir um
recorte especial
sobre a forma de
habitar nos morros
cariocas. Inspirada
pelo trabalho
‘Câmara Escura’, de
Abelardo Morell, a
fotógrafa decidiu
contrapor a vista
dos moradores de
morros do Rio de
Janeiro às suas
vivências cotidianas.
De que forma?
Fotografando o
exterior a partir dos
pontos de
observação de 13
casas e projetando a
imagem deste
campo externo
sobre seus
moradores.

De terça a
domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas
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Urbanismo
Ecológico 2020

O Museu da Casa
Brasileira, em
parceria com a
Universidade de
Harvard, conta com
a exposição
‘Urbanismo
Ecológico 2020’ que
celebra o
lançamento do livro
‘Urbanismo
Ecológico na
América Latina’ que
aconteceu em
março de 2020 e
apresenta uma
síntese da
publicação,
destacando
propostas da cidade
de São Paulo,
Colômbia e Cidade
do México, dentre
outras. Aexposição
conta com
maquetes e
desenhos inéditos
que exploram seu
conteúdo,
ampliando seu
alcance a audiências
diversas, inserindo-o
de maneira crítica e
interativa no
contexto cultural,
ambiental e político
das cidades
brasileiras.

De terça a
domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas
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Para compor a
vitrine expositiva do
MCB foram
garimpados
utensílios utilizados
Vitrine |
na cozinha brasileira
Utensílios da
desde o século 19,
Cozinha Brasileira
tanto para o
processamento de
alimentos quanto
para o serviço à
mesa.

Exposição de
longa
duração | de
terça a
domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas

Exposição de longa
duração na forma de
painéis fotográficos
e textuais que
correlaciona as
várias tipologias de
madeira que
compõem o acervo
do Museu da Casa
Brasileira, com as
diversas espécies
nativas existentes da
Remanescentes Mata Atlântica no
da Mata Atlântica jardim do MCB –
& Acervo MCB
muitas delas estão
desaparecidas ou
em processo de
extinção, e cujo
único testemunho
acessível de sua
existência seja o
próprio acervo de
mobiliário do
Museu. A curadoria
é do biólogo Ricardo
Cardim, consultor do
MCB.

De terça a
domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas
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Que objeto é
esse? Oficina
online de
desenho

Diz-se que foi
inventada como um
desdobramento do
banco, ganhando
apoio para as costas
e braços no Egito
antigo. No Brasil, foi
trazida pelos
portugueses,
somando-se às
esteiras e redes dos
povos originários
como um modo de
acomodar e
organizar o corpo.
⠀
Um clássico do
design, as cadeiras
seguem sendo
criadas,
transformadas
adaptadas, com
patas, tecidos,
madeiras nobres,
metal, plástico,
ganhando muitas
vezes o status de
arte, simbolizando
poder e – ao mesmo
tempo – fazendo
parte, nos dias
atuais, de uma
grande parte do
morar, reunir,
habitar das pessoas.
Participação
gratuita.

Dia 16 de
janeiro,
sábado

Das 10h às
12h

Inscrições pelo site do
MCB | Transmissão Via
Zoom
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No dia 25 de janeiro
de 2021, às 10h, o
Educativo do Museu
da Casa Brasileira
promoverá uma
oficina online de
desenho pelo Zoom
em homenagem ao
aniversário da
cidade.A celebração
contará com uma
sessão de escuta de
Roda de Conversa
músicas que
com o Educativo
apresentam São
MCB –
Dia 25 de
Paulo sob diversas
Programação
janeiro,
perspectivas, além
Especial
segunda-feira
da tradicional
Aniversário de
proposta de
São Paulo
desenhos junto aos
participantes. A
intenção é
compartilhar
imagens, ideias,
lembranças, afetos e
desejos que giram
em torno do
imaginário
paulistano.
Participação
gratuita.

Das 10h às
13h

Inscrições pelo site do
MCB | Transmissão: Via
Zoom

Lançamento do
videoclipe ‘Raízes
Lançamento do Profundas’ da OCAM
videoclipe ‘Raízes (Orquestra de
Profundas’ da
Câmara da
Dia 25 de
OCAM |
ECA/USP), tendo
janeiro,
Programação
como convidada a
segunda-feira
Especial
Orquestra Mundana
Aniversário de
REFUGI, liderada por
São Paulo
Carlinhos Antunes.
Direção geral de Gil
Jardim.

Às 16h

Transmissão pelo canal
do YouTube da OCAM
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Em 2021, o Museu
da Casa Brasileira
percorre diferentes
estações de metrô
com duas
exposições.

Metrô | MCB 50
anos

A primeira das
exposições abertas à
visitação no metrô é
a mostra “MCB 50
Anos” que –
De 08 a 29 de Das 04h40 às
diferentemente de
janeiro
00h
sua campanha
homônima realizada
em 2020 – se
caracteriza pela
coletânea de
acontecimentos de
fomento à cultura
que aconteceram na
instituição
museológica ao
longo dos últimos 10
anos.

Estação Paulista – até 08
de janeiro
Estação Faria Liam – de
11 a 29 de janeiro
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PROGRAMAÇÃO - FEVEREIRO 2021
Data da
Nome da
Breve descritivo da
Museu
abertura/realização
exposição/evento
exposição/evento
*
A exposição ‘Casas do
Brasil: conexões
paulistanas’, tem
curadoria de Didiana
Prata e fotografias de
Marcos Freire. Essa é a
sétima edição do
projeto Casas do Brasil,
que propõe a formação
de um inventário sobre
a diversidade do morar
no país. Ao longo de
Museu
Casas do Brasil:
sete anos, o fotógrafo
da Casa
Conexões
De terça a domingo
Marcos Freire realizou
Brasileira
Paulistanas
990 visitas a 94 dos 96
subdistritos da cidade
de São Paulo,
produzindo vinte mil
fotos que trazem um
olhar singular sobre o
território paulistano.
Segundo Didiana Prata,
o público poderá ver
imagens que revelam
algo inédito sobre o
morar paulistano.

Horário

Local (área do Museu)

Das 10h às
18h

Salas expositivas

______________________________________________________________
a casa museu de artes e artefatos brasileiros | T 55 11 3032 3727 | 3032 2564 | 3032 2499 | av. brigadeiro faria lima, 2705 jardim
paulistano | 01451-000 | São Paulo – SP | Brasil BR | CNPJ: 03.031.145/0001-48 | IE: isento

Página 46 de 231
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\1Quadrim\Relatório

Campos de
Altitude

Urbanismo
Ecológico 2020

O MCB em conjunto
com a Janaina Torres
Galeria, apresentam a
exposição ‘Campos de
Altitude’, da fotógrafa
carioca Kitty Paranaguá.
O público do Museu
pode conferir um
recorte especial sobre a
forma de habitar nos
morros cariocas.
Inspirada pelo trabalho
‘Câmara Escura’, de
Abelardo Morell, a
fotógrafa decidiu
contrapor a vista dos
moradores de morros
do Rio de Janeiro às
suas vivências
cotidianas. De que
forma? Fotografando o
exterior a partir dos
pontos de observação
de 13 casas e
projetando a imagem
deste campo externo
sobre seus moradores.
O Museu da Casa
Brasileira, em parceria
com a Universidade de
Harvard, conta com a
exposição ‘Urbanismo
Ecológico 2020’ que
celebra o lançamento
do livro ‘Urbanismo
Ecológico na América
Latina’ que aconteceu
em março de 2020 e
apresenta uma síntese
da publicação,
destacando propostas
da cidade de São Paulo,
Colômbia e Cidade do
México, dentre outras.
Aexposição conta com
maquetes e desenhos
inéditos que exploram
seu conteúdo,
ampliando seu alcance
a audiências diversas,
inserindo-o de maneira
crítica e interativa no
contexto cultural,

De terça a domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas

De terça a domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas

______________________________________________________________
a casa museu de artes e artefatos brasileiros | T 55 11 3032 3727 | 3032 2564 | 3032 2499 | av. brigadeiro faria lima, 2705 jardim
paulistano | 01451-000 | São Paulo – SP | Brasil BR | CNPJ: 03.031.145/0001-48 | IE: isento

Página 47 de 231
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\1Quadrim\Relatório

ambiental e político das
cidades brasileiras.

Para compor a vitrine
expositiva do MCB
foram garimpados
Vitrine |
utensílios utilizados na
Utensílios da
cozinha brasileira desde
Cozinha Brasileira o século 19, tanto para
o processamento de
alimentos quanto para
o serviço à mesa.

Exposição de longa
duração | de terça a
domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas
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Exposição de longa
duração na forma de
painéis fotográficos e
textuais que
correlaciona as várias
tipologias de madeira
que compõem o acervo
do Museu da Casa
Brasileira, com as
diversas espécies
nativas existentes da
Remanescentes
Mata Atlântica no
da Mata Atlântica
jardim do MCB – muitas
& Acervo MCB
delas estão
desaparecidas ou em
processo de extinção, e
cujo único testemunho
acessível de sua
existência seja o próprio
acervo de mobiliário do
Museu. A curadoria é
do biólogo Ricardo
Cardim, consultor do
MCB.
Que objeto é esse?" é a
oficina online de
desenho realizada pelo
Educativo. Nela,
escolhe-se algum objeto
doméstico que motive a
Que objeto é
troca de histórias e,
esse? Oficina
então, o grupo desenha
online de
coletivamente em um
desenho
encontro virtual. Cada
pessoa desenha como
sabe, sem acertos ou
erros, com alguns
desafios propostos no
decorrer de cada
encontro.
Que objeto é esse?" é a
oficina online de
desenho realizada pelo
Educativo. Nela,
escolhe-se algum objeto
Que objeto é
doméstico que motive a
esse? Oficina
troca de histórias e,
online de
então, o grupo desenha
desenho
coletivamente em um
encontro virtual. Cada
pessoa desenha como
sabe, sem acertos ou
erros, com alguns
desafios propostos no

De terça a domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas

Dia 13 de fevereiro,
sábado

Das 10h às
12h

Inscrições pelo site do
MCB | Transmissão Via
Zoom

Dia 27 de fevereiro,
sábado

Das 10h às
12h

Inscrições pelo site do
MCB | Transmissão Via
Zoom
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decorrer de cada
encontro.

Aa exposição “Casas do
Brasil: conexão
paulistana” percorrerá
estações do metrô
Metrô | Casas do
proporcionando
Brasil: Conexões
reflexões acerca das
Paulistana
formas de habitação da
maioria dos paulistanos
por meio do olhar do
fotógrafo e arquiteto
Marcos Freire.
Participação gratuita.
Desde o início da
pandemia ocasionada
pelo avanço da doença
COVID-19 (coronavírus),
o grupo FSN tem
realizado a famosa
‘Feira Sabor Nacional
Em Casa’, uma feira
Feira Sabor
online com o objetivo
Nacional em Casa
de continuar
| 9º edição
fomentando o trabalho
de pequenos
produtores
gastronômicos
enquanto proporciona
comodidade e
segurança para seus
clientes.

De 1º de fevereiro a
26 de fevereiro

25, 26 e 27 de
fevereiro

Das 04h40 às
00h

Estação HigienópolisMackenzie do Metrô

www.feirasabornaciona.c
om.br
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PROGRAMAÇÃO - MARÇO 2021
Museu

Museu
da Casa
Brasileira

Nome da
exposição/evento

Breve descritivo da
exposição/evento

Data da
abertura/realização*

Horário

Local (área do Museu)

Casas do Brasil:
Conexões
Paulistanas

A exposição ‘Casas do
Brasil: conexões
paulistanas’, tem
curadoria de Didiana
Prata e fotografias de
Marcos Freire. Essa é
a sétima edição do
projeto Casas do
Brasil, que propõe a
formação de um
inventário sobre a
diversidade do morar
no país. Ao longo de
sete anos, o fotógrafo
Marcos Freire realizou
990 visitas a 94 dos 96
subdistritos da cidade
de São Paulo,
produzindo vinte mil
fotos que trazem um
olhar singular sobre o
território paulistano.
Segundo Didiana
Prata, o público
poderá ver imagens
que revelam algo
inédito sobre o morar
paulistano.

De terça a domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas

______________________________________________________________
a casa museu de artes e artefatos brasileiros | T 55 11 3032 3727 | 3032 2564 | 3032 2499 | av. brigadeiro faria lima, 2705 jardim
paulistano | 01451-000 | São Paulo – SP | Brasil BR | CNPJ: 03.031.145/0001-48 | IE: isento

Página 51 de 231
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\1Quadrim\Relatório

Campos de
Altitude

Urbanismo
Ecológico 2020

O MCB em conjunto
com a Janaina Torres
Galeria, apresentam a
exposição ‘Campos de
Altitude’, da fotógrafa
carioca Kitty
Paranaguá. O público
do Museu poderá
conferir até 24 de
janeiro de 2021, um
recorte especial sobre
a forma de habitar
nos morros cariocas.
Inspirada pelo
trabalho ‘Câmara
Escura’, de Abelardo
Morell, a fotógrafa
decidiu contrapor a
vista dos moradores
de morros do Rio de
Janeiro às suas
vivências cotidianas.
De que forma?
Fotografando o
exterior a partir dos
pontos de observação
de 13 casas e
projetando a imagem
deste campo externo
sobre seus
moradores.
O Museu da Casa
Brasileira abriu em
parceria com a
Universidade de
Harvard, a exposição
‘Urbanismo Ecológico
2020’ que celebra o
lançamento do livro
‘Urbanismo Ecológico
na América Latina’
que aconteceu em
março e apresenta
uma síntese da
publicação,
destacando propostas
da cidade de São
Paulo, Colômbia e
Cidade do México,
dentre outras. A nova
exposição conta com
maquetes e desenhos
inéditos que exploram
seu conteúdo,

De terça a domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas

De terça a domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas
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ampliando seu
alcance a audiências
diversas, inserindo-o
de maneira crítica e
interativa no contexto
cultural, ambiental e
político das cidades
brasileiras.

Para compor a vitrine
expositiva do MCB
foram garimpados
utensílios utilizados na
Vitrine |
Exposição de longa
cozinha brasileira
Utensílios da
duração | de terça a
desde o século 19,
Cozinha Brasileira
domingo
tanto para o
processamento de
alimentos quanto para
o serviço à mesa.

Das 10h às
18h

Salas expositivas

______________________________________________________________
a casa museu de artes e artefatos brasileiros | T 55 11 3032 3727 | 3032 2564 | 3032 2499 | av. brigadeiro faria lima, 2705 jardim
paulistano | 01451-000 | São Paulo – SP | Brasil BR | CNPJ: 03.031.145/0001-48 | IE: isento

Página 53 de 231
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\1Quadrim\Relatório

Exposição de longa
duração na forma de
painéis fotográficos e
textuais que
correlaciona as várias
tipologias de madeira
que compõem o
acervo do Museu da
Casa Brasileira, com as
diversas espécies
nativas existentes da
Remanescentes Mata Atlântica no
da Mata Atlântica jardim do MCB –
& Acervo MCB
muitas delas estão
desaparecidas ou em
processo de extinção,
e cujo único
testemunho acessível
de sua existência seja
o próprio acervo de
mobiliário do Museu.
O trabalho é do
biólogo Ricardo
Cardim, consultor do
MCB.
Nesta roda de
conversa virtual, serão
abordadas questões
como
Roda de Conversa responsabilidade de
Virtual MCB +
comando,
ArqXP - Liderança racionalização de
e gênero na
processos e a
arquitetura:
diversidade de gênero
conquistas e
com fator essencial
desafios
para a gestão em
posições de liderança,
com ênfase no setor
da arquitetura e do
design.

De terça a domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas

Dia 09 de março,
terça-feira

Às 17h

Transmissão pelo
Youtube do MCB
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O projeto prevê
quatro dias
consecutivos de
apresentações online,
com abertura da
Jazzmin’s Big Band,
seguida de palestra e
mesas redondas. O
evento tem como
Festival Jazzmin's objetivo principal, o
De 24 a 27 de março,
Big Band encontro e a união de
de quarta-feira à
Mulheres na
saberes e de
sábado
Música
conhecimento sobre a
desigualdade de
gênero nas artes. Esse
aprofundamento,
conscientização e
sensibilização do
papel da mulher na
música, farão parte da
temática da palestra e
mesa redonda.
Que objeto é esse?" é
a oficina online de
desenho realizada
pelo Educativo. Nela,
escolhe-se algum
objeto doméstico que
motive a troca de
Que objeto é
histórias e, então, o
esse? Oficina
Dia 13 de março,
grupo desenha
online de
sábado
coletivamente em um
desenho
encontro virtual. Cada
pessoa desenha como
sabe, sem acertos ou
erros, com alguns
desafios propostos no
decorrer de cada
encontro.
Que objeto é esse?" é
a oficina online de
desenho realizada
pelo Educativo. Nela,
escolhe-se algum
objeto doméstico que
Que objeto é
motive a troca de
esse? Oficina
Dia 27 de março,
histórias e, então, o
online de
sábado
grupo desenha
desenho
coletivamente em um
encontro virtual. Cada
pessoa desenha como
sabe, sem acertos ou
erros, com alguns
desafios propostos no

Sempre às
19h

Transmissão pelo
Youtube e Facebook da
Jazzmin’s Big Band

Das 10h às
12h

Inscrições pelo site do
MCB | Transmissão Via
Zoom

Das 10h às
12h

Inscrições pelo site do
MCB | Transmissão Via
Zoom
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decorrer de cada
encontro.

Com as primeiras sete
edições confirmadas,
a realização tem o
objetivo de subverter
as funções dos
objetos ao propor um
olhar imaginativo e
‘brincalhão’ sobre as
moradias. Entre as
atividades presentes
De Olho na Casa nas primeiras edições
Desenho com
estarão experimentos
objetos da
com cheiros e objetos
cozinha Oficina
da cozinha. Pais e
Virtual
familiares são muito
bem-vindos e devem
acompanhar as
oficinas e auxiliar as
crianças no
desenvolvimento das
propostas. A oficina é
destinada para
crianças de cinco a 12
anos.
Com as primeiras sete
edições confirmadas,
a realização tem o
objetivo de subverter
as funções dos
objetos ao propor um
olhar imaginativo e
‘brincalhão’ sobre as
De Olho na Casa moradias. Entre as
Oficina Virtual
atividades presentes
nas primeiras edições
estarão experimentos
com cheiros e objetos
da cozinha. Pais e
familiares são muito
bem-vindos e devem
acompanhar as
oficinas e auxiliar as

Dia 06 de março,
sábado,

Das 10h às
12h

Inscrições pelo site do
MCB | Transmissão Via
Zoom

Dia 20 de março,
sábado

Das 10h às
12h

Inscrições pelo site do
MCB | Transmissão Via
Zoom
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crianças no
desenvolvimento das
propostas. A oficina é
destinada para
crianças de cinco a 12
anos.

Feira Sabor
Nacional em Casa

Dias 25, 26 e 27 de
março

www.feirasabornacional.
com.br
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PROGRAMAÇÃO - ABRIL 2021
Museu

Nome da
exposição/evento

Casas do Brasil:
Conexões
Paulistanas

Museu
da Casa
Brasileira

Campos de
Altitude

Breve descritivo da
exposição/evento
A exposição ‘Casas do
Brasil: conexões
paulistanas’, tem
curadoria de Didiana
Prata e fotografias de
Marcos Freire. Essa é a
sétima edição do projeto
Casas do Brasil, que
propõe a formação de um
inventário sobre a
diversidade do morar no
país. Ao longo de sete
anos, o fotógrafo Marcos
Freire realizou 990 visitas
a 94 dos 96 subdistritos
da cidade de São Paulo,
produzindo vinte mil
fotos que trazem um
olhar singular sobre o
território paulistano.
Segundo Didiana Prata, o
público poderá ver
imagens que revelam algo
inédito sobre o morar
paulistano.
O MCB em conjunto com
a Janaina Torres Galeria,
apresentam a exposição
‘Campos de Altitude’, da
fotógrafa carioca Kitty
Paranaguá. O público do
Museu pode conferir um
recorte especial sobre a
forma de habitar nos
morros cariocas.
Inspirada pelo trabalho
‘Câmara Escura’, de
Abelardo Morell, a
fotógrafa decidiu
contrapor a vista dos
moradores de morros do
Rio de Janeiro às suas
vivências cotidianas. De
que forma? Fotografando
o exterior a partir dos
pontos de observação de
13 casas e projetando a
imagem deste campo
externo sobre seus
moradores.

Data da
abertura/realização*

Horário

Local (área do Museu)

De terça a domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas

De terça a domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas
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O Museu da Casa
Brasileira, em parceria
com a Universidade de
Harvard, conta com a
exposição ‘Urbanismo
Ecológico 2020’ que
celebra o lançamento do
livro ‘Urbanismo
Ecológico na América
Latina’ que aconteceu em
março de 2020 e
apresenta uma síntese da
publicação, destacando
propostas da cidade de
São Paulo, Colômbia e
Cidade do México, dentre
outras. Aexposição conta
com maquetes e
desenhos inéditos que
exploram seu conteúdo,
ampliando seu alcance a
audiências diversas,
inserindo-o de maneira
crítica e interativa no
contexto cultural,
ambiental e político das
cidades brasileiras.

De terça a domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas

Para compor a vitrine
expositiva do MCB foram
garimpados utensílios
Vitrine |
utilizados na cozinha
Utensílios da
brasileira desde o século
Cozinha Brasileira 19, tanto para o
processamento de
alimentos quanto para o
serviço à mesa.

Exposição de longa
duração | de terça a
domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas

Urbanismo
Ecológico 2020
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Exposição de longa
duração na forma de
painéis fotográficos e
textuais que correlaciona
as várias tipologias de
madeira que compõem o
acervo do Museu da Casa
Brasileira, com as diversas
espécies nativas
Remanescentes existentes da Mata
da Mata Atlântica Atlântica no jardim do
& Acervo MCB
MCB – muitas delas estão
desaparecidas ou em
processo de extinção, e
cujo único testemunho
acessível de sua
existência seja o próprio
acervo de mobiliário do
Museu. A curadoria é do
biólogo Ricardo Cardim,
consultor do MCB.

Lançamento
Virtual do
Catálogo da
Mostra ‘Campos
de Altitude’ de
Kitty Paranaguá

Mesa redonda online com
a fotógrafa Kitty
Paranaguá, a curadora e
pesquisadora, Júlia Lima,
e a pós-doutora em
fotografia Yara Schreiber
Dines. A programação
será transmitida ao vivo
pelo Youtube do MCB e
viabilizará uma discussão
sobre o processo de
concepção dessa série
fotográfica que trouxe ao
MCB documentações de
moradias, moradores e
paisagens que se
dialogam em diferentes
morros cariocas.

De terça a domingo

Das 10h às
18h

Salas expositivas

Dia 07 de abril,
quarta-feira

Às 18h

Transmissão pelo
Youtube do MCB
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Em abril de 2021, o
festival online gratuito
Violeiros do Brasil marca
mais uma etapa do
projeto homônimo. O
Museu da Casa Brasileira
receberá em seu canal do
Youtube: Myriam Taubkin
(idealizadora e diretora
musical do festival),
Carmelita de Moraes
Lançamento –
(curadora do projeto
Festival Violeiros Musica no MCB) e os
do Brasil
artistas Roberto Corrêa,
Pereira da Viola, Laís de
Assis e Neymar Dias para
uma roda de conversa
que marcará o
lançamento das
apresentações online,
que acontecerão entre os
dias 09 a 11, 17 e 18, 24 e
25 de abril, sempre às
20h, pelo Youtube de
Myriam.
A roda de conversa virtual
apresenta o resultado da
parceria entre o Museu
da Casa Brasileira e
Editora Senac, que
acontece desde 2014, e
celebra o trabalho de
Leopoldo Leal “Processo
Roda de Conversa
de Criação em Design
Virtual | Processo
Gráfico: Pandemonium” –
de Criação em
1º colocado no 33º
Design Gráfico
Prêmio Design MCB
(2019) – que foi publicado
e lançado pela Editora
Senac no começo deste
ano. Participam do
evento virtual Giancarlo
Latorraca, Alécio Rossi e
Leopoldo Real.

Dia 09 de abril,
sexta-feira

Às 19h

Transmissão pelo
Youtube do MCB

Dia 14 de abril,
quarta-feira

Às 17h

Transmissão pelo
Youtube do MCB
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Que objeto é esse?" é a
oficina online de desenho
realizada pelo Educativo.
Nela, escolhe-se algum
objeto doméstico que
motive a troca de
Que objeto é
histórias e, então, o
esse? Oficina
grupo desenha
online de
coletivamente em um
desenho
encontro virtual. Cada
pessoa desenha como
sabe, sem acertos ou
erros, com alguns
desafios propostos no
decorrer de cada
encontro.
Que objeto é esse?" é a
oficina online de desenho
realizada pelo Educativo.
Nela, escolhe-se algum
objeto doméstico que
motive a troca de
Que objeto é
histórias e, então, o
esse? Oficina
grupo desenha
online de
coletivamente em um
desenho
encontro virtual. Cada
pessoa desenha como
sabe, sem acertos ou
erros, com alguns
desafios propostos no
decorrer de cada
encontro.
Com as primeiras sete
edições confirmadas, a
realização tem o objetivo
de subverter as funções
dos objetos ao propor um
olhar imaginativo e
‘brincalhão’ sobre as
moradias. Entre as
atividades presentes nas
De Olho na Casa primeiras edições estarão
oficina de online
experimentos com
de desenho para
cheiros e objetos da
crianças
cozinha. Pais e familiares
são muito bem-vindos e
devem acompanhar as
oficinas e auxiliar as
crianças no
desenvolvimento das
propostas. A oficina é
destinada para crianças
de cinco a 12 anos.

Dia 10 de abril,
sábado

Das 10h às
12h

Inscrições pelo site do
MCB | Transmissão Via
Zoom

Dia 24 de abril,
sábado

Das 10h às
12h

Inscrições pelo site do
MCB | Transmissão Via
Zoom

Dia 03 de abril,
sábado

Das 10h às
12h

Inscrições pelo site do
MCB | Transmissão Via
Zoom
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Com as primeiras sete
edições confirmadas, a
realização tem o objetivo
de subverter as funções
dos objetos ao propor um
olhar imaginativo e
‘brincalhão’ sobre as
moradias. Entre as
atividades presentes nas
De Olho na Casa primeiras edições estarão
oficina de online
experimentos com
de desenho para
cheiros e objetos da
crianças
cozinha. Pais e familiares
são muito bem-vindos e
devem acompanhar as
oficinas e auxiliar as
crianças no
desenvolvimento das
propostas. A oficina é
destinada para crianças
de cinco a 12 anos.

Dia 17 de abril,
sábado

Das 10h às
12h

Inscrições pelo site do
MCB | Transmissão Via
Zoom
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Anexo - Consolidado da Planilha de Público

PLANILHA DE PÚBLICO PRESENCIAL E VIRTUAL - 2021
1. PÚBLICO VISITANTE (PRESENCIAL)
(Considerar os visitantes presenciais a ser lançado no Programa de Exposições e Programação Cultural)
jan

fev

mar

abr

3.234

4.788

347

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

total

0

0

0

0

0

0

0

0

9.119

0

0

0

0

0

0

70.386

PRESENCIAL
Museu da Casa Brasileira

750

VIRTUAL (tour virtual e exposições virtuais - se houver)
Museu da Casa Brasileira

15.486

16.867

18.309

19.724

0

0

2. PÚBLICO DE AÇÕES EXTRAMUROS (APENAS AÇÕES PRESENCIAIS)*
(Atenção: Este público DEVE ser quantificado no Público Geral Presencial)

Museu da Casa Brasileira

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. PÚBLICO DAS AÇÕES DO SISEM-SP
(Atenção: Este público DEVE ser quantificado no Público Geral; considerar público de palestras, cursos, oficinas e exposições )
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PRESENCIAL
Museu da Casa Brasileira

0

0

0
VIRTUAL

Museu da Casa Brasileira

0

0

0

4. PÚBLICO GERAL (PRESENCIAL)
(Atenção: Somar "Público visitante" + ações extramuros + Sisem presencial)

Museu da Casa Brasileira

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

total

3.234

4.788

347

750

0

0

0

0

0

0

0

0

9.119

5. DADOS POR SEGMENTAÇÃO DE PERFIL DE PÚBLICO
5.1 PÚBLICO ESCOLAR
Escolas Públicas Municipais (com OU sem agendamento) - Não considerar estudantes em visitas autônomas
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PRESENCIAL
Museu da Casa Brasileira

0

0

0
VIRTUAL

Museu da Casa Brasileira

0

0

0

Escolas Públicas Estaduais (com OU sem agendamento) - Não considerar estudantes em visitas autônomas
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PRESENCIAL
Museu da Casa Brasileira

0

0

0
VIRTUAL

Museu da Casa Brasileira

0

0

0
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Escolas Públicas Federais (com OU sem agendamento) - Não considerar estudantes em visitas autônomas
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PRESENCIAL
Museu da Casa Brasileira

0

0

0
VIRTUAL

Museu da Casa Brasileira

0

0

0

5.2 PÚBLICO EDUCATIVO
Todos os públicos atendidos em atividades educativas mediadas (visitas educativas, cursos, oficinas, contação de histórias, dentre outros)
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

0

0

0

0

0

0

0

0

220

PRESENCIAL
Museu da Casa Brasileira

0

0

0
VIRTUAL

Museu da Casa Brasileira

35

24

69

5.3 PÚBLICO PRESENCIAL DE VISITAÇÃO GRATUITA
(Considerar público de eventos como aberturas de exposições; público de dia gratuito e de política de gratuidade - aposentados, professores,
etc.)

Museu da Casa Brasileira

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

total

2.305

3.423

51

186

0

0

0

0

0

0

0

0

5.965

6. PÚBLICO DE ITINERÂNCIA DE EXPOSIÇÕES PARA OUTROS ESTADOS E PAÍSES
(Considerar público de itinerância de exposições para outros espaços culturais dentro e fora do país)

Museu da Casa Brasileira

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

São Paulo 30/04/21

___________________

_________________

Marco Antonio L. Alves

Miriam Lerner

Diretor Adm. Financeiro

Diretora Geral
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Relatório Anual - Educativo MCB
Período de referência : 2021
Categoria

Jan

Fev

3.234

4.788

347

750

-

-

-

-

-

-

-

-

9.119

Inteira

781

1.183

274

481

-

-

-

-

-

-

-

-

2.719

Meia

118

165

18

74

-

-

-

-

-

-

-

-

375

23

8

3

9

-

-

-

-

-

-

-

-

43

7

9

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

2.305

3.423

51

186

-

-

-

-

-

-

-

-

5.965

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Espontânea

Venda Online - inteira
Venda Online - meia
Grátis

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Aliança Francesa (20% de desconto)

-

MAM - ingresso 50%

-

Agendada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Educação Formal - Escolas Públicas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Educação Formal - Escolas Privadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terceiro Setor - englobando idosos,
vulnerabilidade social, público com
deficiência, Programa de Inclusão e outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Curso de capacitação para Professores e Guias
de Turismo

-

-

-

-

-

-

Música

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eventos Culturais pagos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eventos Culturais gratuitos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eventos Externos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oficinas no Museu (Educativo)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soma Eventos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oficinas SISEM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.234

4.788

347

750

-

-

-

-

-

-

-

-

9.119

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL PÚBLICO VISITANTE
Itinerâncias SISEM
Ações Extramuros (Educativo)
Total Geral

-

-

-

-

3.234

4.788

347

750

-

-

-

OUTROS PÚBLICOS - ATIVIDADES EXTERNAS

Oficinas Virtuais (Educativo)
Visitas ao site MCB
Total Geral + Visitas ao site MCB + Oficinas
Virtuais (Educativo)

9.119
-

35

24

69

92

-

-

-

-

-

-

-

-

220

15.486

16.867

18.309

19.724

-

-

-

-

-

-

-

-

70.386

18.755

21.679

18.725

20.566

-

-

-

-

-

-

-

-

79.725
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Anexo - Envio de cópias das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e eventuais laudos específicos assinados
pelos profissionais responsáveis técnicos por obras civis, instalações elétricas e hidráulicas quando da implantação de
exposições de longa ou média duração e exposições temporárias (quando houver)
É parte da rotina da produção e montagem de exposições que os profissionais da área de Edificações – Eng. Marco Antonio
Neves – e exposições – Arq. Ana Heloisa Santiago – que todas os projetos expositivos sejam avaliados conjuntamente com a
diretoria do Museu, a fim de garantir a segurança dos usuários e da edificação. Não houve, no 1º quadrimestre de 2021, projetos
de exposições que interferissem nas estruturas hidráulicas e elétricas, que implicassem em obras civis ou que adicionassem
formas estruturais novas ao espaço expositivo, dispensando, portanto, a emissão de ARTs ou laudos adicionais.

Anexo - Relatório das ações do Programa de Exposições e Programação Cultural
O relatório detalhado das ações está no início do programa.
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PROGRAMA EDUCATIVO

O Educativo MCB vem construindo ao longo dos últimos anos várias parcerias com instituições educacionais, culturais e de
atendimento social visando à qualidade em suas ações e um número maior de atendimentos, através de práticas que articulam o
olhar, o fazer e o pensar. No contexto atual, a estratégia se mantém, porém, não mais visando um número maior de atendimentos,
e sim um maior envolvimento do público atendido e aprofundamento dos conteúdos apresentados.
Em 2021 com a esperada queda no número de atendimentos presenciais, os conteúdos desenvolvidos pela equipe se mantém; o
Educativo do MCB está desempenhando um importante papel na construção de conteúdos para a nova agenda no ambiente digital.
As oficinas virtuais semanais ganharam protagonismo nesse primeiro quadrimestre de 2021. Todos os sábados foram oferecidas
atividades de desenho relacionadas ao tema central do museu que é A Casa Brasileira.
Essas oficinas têm força e adesão do público que se compromete em enviar o resultado dos seus desenhos para elaborarmos
conteúdos que abastecem as redes sociais do museu.
Abaixo segue o relato, em texto e imagem, dessas ações.
No 1º Quadrimestre de 2021 o Educativo MCB atendeu 220 visitantes virtuais em suas ações.
Ação 34 - (PE) Oferecimento de oficinas presenciais ou virtuais com conteúdos relacionados ao Acervo e exposições temporárias
através do programa Oficinas no MCB. Foram realizadas 12 oficinas | 220 participantes.
Oficina Virtual Que objeto é esse?
As oficinas virtuais “Que objeto é esse? ” acontecem quinzenalmente aos sábados, abertas a todas as idades e gratuitas ao público,
pela plataforma Zoom. São oficinas de desenho e compartilhamento de histórias que acontecem a partir de um determinado objeto
como, por exemplo, cadeira, copo, relógio, saleiro, guarda-chuva, lâmpada.

São realizadas proposições diversas, sempre acompanhadas de uma playlist musical feita para cada um dos objetos propostos,
também disponibilizada ao público. As oficinas são intimamente relacionadas ao acervo do museu, ao programa Desenhar é
urgente (realizado presencialmente por dois anos, antes da pandemia).
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A proposta das oficinas também tem relação direta com o Projeto Casas do Sertão. Além disso, a interação que mantínhamos com
o público no Projeto Calçada, foi ampliada e transformada para o formato das postagens que funcionam como uma devolutiva para
os participantes da oficina e, ao mesmo tempo, como apresentação dos processos e resultados, e, ainda, como proposição artística
e educativa.

Para tal, são utilizadas frases ditas pelos participantes durante as oficinas, letras de músicas apresentadas, e fotos dos
participantes incluindo os processos e os resultados. Durante o último quadrimestre foram realizadas oito oficinas, com o total de
133 participantes em oito oficinas.

Oficina Virtual De olho na Casa.
As oficinas “De olho na casa” acontecem aos sábados, quinzenalmente, das 10h00 às 12h00. Elas são especialmente planejadas
para crianças 5 a 12 anos e suas famílias, com propostas que consideram a necessidade de levar arte e cultura para as pessoas
no modo remoto, através da plataforma Zoom, mas com a intenção de convidar os participantes a ressignificarem suas relações
com a casa, com as pessoas com as quais convivem e também com as telas.
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Ao mesmo tempo que podemos proporcionar o encontro de pessoas da própria casa, também é possível encontrar com gente de
diferentes cidades, estados e até países. Procuramos desafiar a todos a olhar para suas casas e objetos com um novo olhar: mais
transgressor e imaginativo.

Sabemos que as crianças fazem muito isso, e que em sua posse, uma colher, por exemplo, pode ser um boneco, um avião. E este
é o ponto de partida de cada oficina. Andar pela casa, recolher objetos, olhar para eles e fazer combinações, criar personagens,
desenhar a partir de memórias, brincar com a linha

As oficinas “De olho na casa'' colocam em evidência os processos. Observamos que as crianças criam um mini ateliê entre elas e
as telas. Mergulham em seus fazeres, querem compartilhar seus caminhos e invenções. Por estas características, pensamos em
criar devolutivas que ao mesmo tempo em que dão visibilidade ao que as crianças fizeram, também convidam os seguidores às
experiências artísticas.

O educativo MCB acredita que a imaginação criadora precisa ser valorizada e pode estar presente na vida das pessoas de qualquer
idade. As oficinas de olho na casa iniciaram no mês de março. Até agora foram oferecidas 4 oficinas com o total de 87 participantes.
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Percebemos que durante as conversas com os participantes havia professores que se interessavam pelo conteúdo sendo um
estímulo a mais para levar as práticas em suas aulas online. Com isso tivemos entre inscritos e participantes 34 professores
interessados nas propostas das oficinas virtuais.
E também, o que nos chamou a atenção são as devolutivas dos participantes com os seus desenhos para compor nossas
postagens virtuais que sempre vinham acompanhas de relatos sobre a atividade que participaram. Separamos algumas dessas
devolutivas:
Eu amei a oficina de hoje!!!
Como sempre foi um momento de muita alegria compartilhada. As músicas, a sintonia com o pessoal é tudo tão significativo!
Gratidão!!! Segue os desenhos
Gostaria de receber as dicas dos artistas que vocês apresentaram e a poesia também.
Um abraço carinhoso da amiga caiçara
Alessandra Schmidt Gonzalez”
“Adoramos a oficina!
Como mãe e educadora, notei que ao início da experiência, Clara estava tímida e sem muita elaboração dos desenhos. O que foi
se transformando no decorrer da manhã. Foi muito importante essa experiência para ela. Principalmente neste período de
confinamento e de muitas interações com celular.
Obrigada! Kaluana”

“Bom dia
Estamos enviando os Registro da oficina desenho com temperos.
Excelente trabalho de vocês. Parabéns pela sensibilidade, pelo cuidado, pela escuta, pela oportunidade de promover uma oficina
criativa, cheia de sentido, memórias e aprendizado.
Heitor tem 5 anos e amou participar, pela idade ele conseguiu ficar 1h20 , mas foi um tempo bem aproveitado e significativo.
Parabéns 👏❤️
Faremos outras com certeza”
Ação 37 - (PE) Realização de visitas educativas e atividades complementares para os funcionários do museu através do
projeto Seu Museu. Foram realizadas 02 visitas | 11 participantes
Seu Museu é um contexto de encontro, encabeçado pela equipe do educativo do MCB, que tem como proposta estabelecer
diálogos entre pessoas das diferentes áreas do museu. Com propostas poéticas e artísticas, visa a oferta de momentos para que
os diferentes núcleos do museu se sensibilizem com abordagens acerca da vocação do museu e a ampliação de sua potência
pela incorporação da singularidade das experiências das pessoas participantes.
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No primeiro quadrimestre foram realizadas duas sessões. Para cada uma das ocasiões foi apresentado um roteiro de visitação em
áudio criado pelo do educativo, A ideia é dar auxílio ao participante em percorrer os espaços de suas residências seguindo as
orientações do áudio guia, correlacionar informações de valor afetivo, histórico, artísticos relacionados aos objetos, arquitetura e
arranjos organizacionais de suas próprias casas.

O motivo de cada encontro, com duração média de duas horas foi “Se você pudesse levar um objeto seu para o acervo do Museu
da Casa Brasileira, qual seria? O que te motivaria em sua escolha? Com estas perguntas estudamos mecanismos de valoração
de objetos, mas não apenas, nos detivemos em questões do morar e do senso de pertencimento.
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Projetos e Parcerias
Nesse primeiro quadrimestre de 2021 pensamos em formas de dar continuidade aos trabalhos realizados com o projeto Casa do
Sertão e nas parcerias com o Centro de Apoio Psicossocial – CAPS Itaim Bibi, EMEI Dona Leopoldina e EMEI Ricardo Gonçalves.
Foram realizadas reuniões, trocas das experiência vividas durante a de pandemia e pesquisas. A seguir pode ser conferido como
o trabalho vem sendo construído para uma sólida parceria nas atuais atividades virtuais.
Casas do Sertão
Casas do Sertão é um projeto do Educativo MCB em parceria com a Casa de Cultura do Sertão do Morro da Garça, Minas Gerais.
Iniciado em 2019, o projeto consiste em uma investigação sensível e poética das casas sertanejas e de seus objetos, tendo a
cozinha como eixo. Nas viagens a campo levamos cadernos, tintas, carimbos, tecidos, linhas, e com estes materiais registramos
e compartilhamos descobertas e aprendizados que fizemos, tanto em visitas às casas de moradores, quanto em oficinas públicas
que ministramos.

Durante este quadrimestre demos continuidade a produção dos volumes da publicação Casas do sertão, uma coleção poética
de objetos. A edição Fogo, Forno, Fogão, vol. 7, foi publicada nas redes sociais do museu acompanhado pelo lançamento de
uma playlist pública no spotify do MCB https://open.spotify.com/playlist/7EM5DUbS4lztj0RhxcOnGn dedicada a temas
musicais que se relacionam ao tema. Realizamos uma extensa pesquisa e produção para tornar pública a coleção completa dos
temas musicais relacionados a todos os objetos já abordados pelo projeto Casas do Sertão, a saber: Pilão, Lamparina, Ralo, Ferro
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de Passar, Vassoura e Panela. Durante este quadrimestre, também desenvolvemos pesquisa e produção referente ao oitavo
volume da coleção, dedicada ao Café, que está em etapa de finalização para ser lançada em breve.

Para produzir esta série de volumes, conectamos materiais recolhidos e produzidos in loco no sertão mineiro com o acervo
Equipamentos da Casa Brasileira, Usos e Costumes, concebido pelo historiador Ernani Silva Bruno, como a textos poéticos de
diferentes autores e textos produzidos pelo núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação do MCB. Convidando o público a
mergulhar conosco nesta investigação através da publicação disponibilizada para visualização e download no site do MCB:
https://mcb.org.br/pt/educativo_mcb/casas-do-sertao/

Centro de Apoio Psicossocial - Caps Itaim Bibi
Nesse duro período de distanciamento social, em função da pandemia do novo corona vírus, torna-se ainda mais urgente reafirmar
nossa luta conjunta, pela afirmação dos Direitos Humanos, pela Luta Antimanicomial e pelo cultivo de relações possíveis, entre
arte, educação, cuidado e saúde mental.
Desde o princípio da pandemia, os grupos de acolhimento presenciais do Caps foram suspensos por conta dos protocolos, o que
nos fez repensar a forma de estar próximo aos usuários e profissionais. Passamos a nos reunir virtualmente e ao longo deste
desafiador quadrimestre tivemos ricos encontros e conversas, voltadas a uma reflexão profunda sobre as situações que pulsam
no cotidiano dos profissionais e usuários do Caps Itaim:
Que barreira é essa? Que labirinto é esse? Como sobrevoar o labirinto? Quais sons nos aprisionam? Quais sons nos libertam?
Como cultivar os nossos jardins? Um labirinto que é um jardim! Sou minha própria paisagem, assisto à minha passagem. A vida é
feita de fases. Ou fazes ou não fazes. Pega na mão de todo mundo e vai assim, por baixo de um túnel. A siriema é um pássaro
protetor. Como fazer os ritos de passagem?
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A partir destas conversas e de materiais visuais e sonoros que os profissionais do Caps coletam junto aos usuários, estamos
criando uma série de narrativas visuais e sonoras, que unem depoimentos, imagens, temas musicais e referências literárias. São
atos poéticos, são coletes salva-vidas, são tentativas de capturar os invisíveis que atravessam nossa rotina, é assumir que estamos
perdidos no labirinto mas seguimos em busca de nossos jardins.

O resultado desta série de atos poéticos nomeados: Labirinto, Jardins, Cabeça, Som e Asa são traduzidos em pequenas pílulas
digitais que ao longo do quadrimestre postamos no Instagram do educativo MCB. (@educativomcb)

Em paralelo a esta produção audiovisual virtual, estamos dando início a um projeto de ocupação dos muros internos do Caps Itaim,
por meio de colagens, desenhos e estêncil, que será iniciada com a aplicação de um lambe-lambe, como marco do dia 18 de maio,
dia Nacional da Luta Antimanicomial. Este painel de 268 x 166 cm foi produzido a partir de desenhos e frases feitos por usuários
do Caps e serão aplicados tanto no Painel externo do Museu MCB quanto nos muros internos do Caps Itaim Bibi.
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EMEI Dona Leopoldina e EMEI Ricardo Gonçalves
Desde janeiro a equipe do educativo está em contato com as EMEIs Dona Leopoldina e Ricardo Gonçalves para dar continuidade
a um programa de formação continuada nas duas escolas. A proposta é partir dos processos desenvolvidos em anos anteriores
com cada uma e desenhar um projeto que possibilite a reflexão e discussão das demandas da escola pública hoje.
Estamos vivendo um período bastante desafiador, em que as crianças estão aos poucos voltando ao modo presencial e se faz
necessário pensar em como organizar os espaços e ambientes das escolas, levando em consideração uma série de protocolos,
entre eles o distanciamento entre as pessoas e a realização do máximo possível de atividades ao ar livre.
A proposta é fazer encontros, inicialmente virtuais pela plataforma Zoom, com a equipe pedagógica, para que juntos possamos ler
e estudar textos que funcionem como referencial teórico para a elaboração de projetos de trabalho e criação de ambientes
educativos instigantes e investigativos para o retorno seguro das crianças.

Ação 38 - (PE) Pesquisa para produção de posts com conteúdo do serviço Educativo
foram realizadas 13 postagens.
Com a intenção de tornar visíveis os processos e resultados dos projetos realizados pelo Educativo MCB, são realizadas postagens
periódicas nas redes sociais do Museu. A equipe elaborou uma maneira diferente de realizar as postagens para cada projeto,
unindo forma e conteúdo, em sintonia com a natureza do trabalho realizado, fluxos, faixa etária do público, e as intenções de
interatividade e compartilhamento. Apresentaremos abaixo as especificidades das postagens realizadas para cada um dos projetos
desenvolvidos pelo Educativo MCB.
Janeiro

Fevereiro
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Março

Abril
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4 PROGRAMA EDUCATIVO (2021)
Nº

Ações Pactuadas

(PE) Oferecimento
de oficinas
presenciais ou
virtuais com
conteúdos
relacionados ao
34
Acervo e
exposições
temporárias
através do
programa Oficinas
no MCB

Nº

34.1

34.2

Atributo da
Mensuração

MetaProduto

MetaResultado

MetaProduto

35.1
(PE) Atendimento
presencial ou
virtual à
35
estudantes de
escolas públicas de
Educação InfantilMeta35.2
EMEI
Resultado

(PE) Ações virtuais
de relacionamento
com os grupos de
pessoas com
deficiência física,
36
mental, idosos,
pessoas em
situação de
vulnerabilidade
social

36

MetaResultado

Mensuração

Nº de oficinas oferecidas

Nº mínimo de público
recebido nas oficinas

Nº mínimo de atividades
oferecidas

Nº mínimo de público nas
atividades

Previsão Quadrimestral Realizado
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

12
15
15
42
100%
95
120
120
335

ICM

100%

66%

1
3
4
100%

0
0%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim

12

12
29%
220

220

200

3° Quadrim

600

META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

800
100%

ICM

100%

1
1

0
0%

0

Nº mínimo de ações
realizadas
0%
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(PE) Realização de
visitas educativas e 37.1
atividades
complementares,
37 presenciais ou
virtuais para os
funcionários do
museu através do 37.2
projeto Seu Museu

(PE) Pesquisa para
produção de posts
38
com conteúdo do
serviço Educativo

38

MetaProduto

MetaResultado

MetaProduto

Nº de visitas educativas e
atividades
complementares
propiciadas

Nº mínimo de público
recebido nas visitas
educativas e atividades
complementares

Nº mínimo de pesquisas
para a produção de posts
semanais

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

2
4
4
10
100%
10
20
20
50
100%
13
16
15
44

ICM

100%

2

2
20%
11

11
22%
13

13

30%

Justificativas

Ação 34 - (PE) Oferecimento de oficinas presenciais ou virtuais com conteúdos relacionados ao Acervo e
exposições temporárias através do programa Oficinas no MCB.

Ação 34,2 – nº previsto de público: 95 pessoas
Realizada: 220
Justificativa: A recepção do público às oficinas oferecidas mostrou-se bastante positiva, e crescente ao longo do
período, tendo sido possível um público recebido superior ao inicialmente planejado. Trata-se de um projeto novo,
para qual não havia ainda série histórica que permitisse a previsão de público a ser recebido. A nova oficina, “De olho
na casa”, iniciada no primeiro quadrimestre, foi bastante bem sucedida, com excelente recepção de público.
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Rotinas e Compromisso de Informação Educativo
Anexo - Relatório de ações do núcleo educativo
O relatório detalhado das ações está no início do programa.

Anexo - Matriz de monitoramento do educativo
O arquivo está salvo no CD no caminho: Anexos_Educativo
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PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP

Não havia, para o primeiro quadrimestre de 2021, ação prevista no programa de integração ao Sisem.

5 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2021)
Nº

Ações Pactuadas

Nº

(PSISEM) Oficinas 43.1
virtuais oferecidas
pela equipe
43 técnica do MCB,
em acordo com a
coordenação do
SISEM
43.2

Atributo da
Mensuração

MetaResultado

MetaProduto

Mensuração

N° mínimo de
municípios
atendidos

Nº de estágios
técnicos ou oficinas
oferecidos

Previsão Quadrimestral
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM

Realizado

1
1
2
100%

0
0%

1
1
2
100%

0
0%
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Rotinas e Compromisso de Informação SISEM
O Museu da Casa Brasileira busca, sempre que possível, trabalhar junto ao Sisem, atendendo às demandas sinalizadas por sua
equipe técnica. Em 2021, o plano de trabalho não prevê recursos para oferecer apoio técnico e operacional a museus da rede do
Sisem. Contudo, acreditamos que as oficinas previstas para o 2º e 3º quadrimestres possam dar suporte a profissionais dessas
instituições.
Anexo Relatório conciso sobre a ação de formação (cursos, oficinas, palestras, workshops) realizada considerando as
demandas do interior, litoral e região metropolitana de São Paulo
Não havia meta prevista para realização de ações de formação no primeiro quadrimestre de 2021, sendo que estão previstas
ações para o segundo e terceiro quadrimestres do ano.
Anexo Relatório conciso sobre Exposições itinerantes realizadas, considerando as demandas do interior, litoral e região
metropolitana de São Paulo
Não há previsão orçamentaria, em 2021, para realização de exposições itinerantes pelo Sisem.
Anexo Relatório conciso sobre as Visitas de Apoio Técnico a instituições museológicas
Não há previsão orçamentaria, em 2021, para realização de visitas técnicas a museus do interior.
Anexo Relatório conciso sobre participação nas reuniões e atividades das Redes Temáticas
Não houve reuniões ou atividades das redes temáticas do museu no primeiro quadrimestre de 2021.
Anexo Relatório conciso sobre estágios técnicos oferecidos para ações específicas de curta duração
Não houve oferecimento de estágios técnicos no primeiro quadrimestre de 2021.

Anexo Atualização orçamentária na plataforma do Cadastro Estadual de Museus (fevereiro)
As informações do MCB no Cadastro Estadual de Museus estão atualizadas. Abaixo as imagens do sistema:
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Anexo 8_ Atualização do número de público visitante da instituição na plataforma do Cadastro Estadual de Museus
(CEM)
As informações do MCB no Cadastro Estadual de Museus foram atualizadas mensalmente. Abaixo as imagens do sistema:
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PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
O Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, como os outros programas do Museu da Casa Brasileira, iniciouse neste 1º quadrimestre seguindo as metas e o planejamento estabelecido no início de 2021, tendo, contudo, enfrentado
novamente adversidades em decorrência da pandemia de COVID-19 (Coronavírus).
Os objetivos deste Programa abrangem a ampla divulgação da programação cultural, exposições, ações de pesquisa e serviços
prestados pelo museu, assim como a divulgação das exposições temporárias, atividades virtuais e reabertura do museu para
o público. No primeiro quadrimestre houve ainda a mudança de logotipo do MCB; a ação não estava prevista, mas foi realizada
em atendimento ao solicitado pelo Governador do Estado de São Paulo, João Dória. Nesse sentido, foram desenvolvidas as
seguintes ações:

Prestar informações atualizadas sobre a programação e serviços do museu
A programação e os serviços são amplamente divulgados, tanto diretamente ao público quanto por meio da imprensa.
O site do museu é atualizado semanalmente ou diariamente, dependendo do período do mês, com informações da
programação – como exposições, debates e palestras, cursos e oficinas, lançamentos, projetos e programas do Educativo,
ações do Prêmio Design, homenagens aos músicos e grupos que participaram do projeto Música no MCB, artigos e
atualizações do acervo, releases e publicações na mídia (clipping) e outras atividades culturais.
No 1º quadrimestre o site também passou por novas implementações como a inclusão da nova página “Política de Privacidade”;
adição de aviso de cookies na home e demais páginas; troca dos logos de todos as páginas (cabeçalho e rodapé); adição de
informações na página “Receba nossa Programação”; e alteração das cores do site de verde para laranja devido alteração do
logotipo do Museu.
As redes sociais Facebook, Twitter e Instagram também são atualizadas diariamente, com informações sobre a programação
e todas as áreas do MCB. O público virtual das redes do MCB é crescente. Em abril, o perfil do Facebook passou dos 54.200
mil seguidores; do Twitter 61.600 mil; do Instagram 74.700 mil. Além disso, desde janeiro, a rede social profissional Linkedin
passou a ser utilizada na divulgação da programação, assim como pautas relacionadas ao bem-estar de colaboradores, dentre
outras. Hoje, a página conta com mais de 3.000 mil seguidores.
Outro meio de comunicação direto com o público são os boletins quinzenais com as atividades do Museu, além dos convites
virtuais, enviados por e-mail, reforçando o chamado para a programação. O número total de e-mails cadastrados no mailing do
MCB totaliza 62.588 contatos.

Elaborar publicações diversas, com enfoque educativo, histórico, artístico, técnico e/ou científico-tecnológico
O MCB tem uma variedade de atividades e é feito um planejamento semanal de divulgação buscando um equilíbrio entre:
exposições de curta e de longa duração, oficinas do Educativo, ações do Prêmio Design, homenagens e parcerias do projeto
Música no MCB, lançamentos de livros, palestras, além de postagens sobre o acervo do Museu – museológico, bibliográfico e
arquivístico –, artigos da equipe de Preservação, Pesquisa e Documentação.

Fortalecer a presença do museu nos meios de comunicação como equipamento cultural do Governo do Estado de São
Paulo de alta qualidade e interesse social
Sempre alinhada com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, a divulgação para
imprensa do Museu da Casa Brasileira trabalhou a prorrogação das exposições temporárias, o lançamento da oficina infantil
online ‘De Olho na Casa’ e do catálogo da mostra Campos de Altitude, rodas de conversas, a reabertura da instituição para o
público, a nova política de cobrança de ingressos e a mudança de logotipo solicitada pelo governador, dentre outras pautas.
O aniversário de São Paulo, parte da programação especial da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, contou com uma
oficina online de desenho realizada pelo Educativo MCB a partir da escuta de músicas e reflexão acerca do imaginário
paulistano, além da divulgação de novos posts apresentando itens do acervo MCB que homenageiam a cidade e uma parceria
com as orquestras Mundana Refugi e Orquestra de Câmara da ECA/USP (OCAM).
As ações do Educativo MCB também foram trabalhadas com a imprensa especializada em educação, terceiro setor e infância,
com destaque para a oficina ‘De Olho na Casa’, atividade que tem o objetivo de subverter as funções dos objetos ao propor
um olhar imaginativo e ‘brincalhão’ sobre as moradias.
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Comunicação Interna
No final de cada mês, é elaborado o boletim interno MCB do mês subsequente, voltado aos funcionários e colaboradores
terceirizados, com informações sobre atividades administrativas e culturais do Museu. Em janeiro de 2021, o boletim ganhou
um novo projeto editorial que conta agora com pautas sobre capacitação e qualidade de vida para os colaboradores, entrevistas
relacionadas ao mundo corporativo e sobre o dia a dia das equipes da instituição. O boletim circulou normalmente nos meses
de janeiro, fevereiro, março e abril.

Metas de Comunicação
Em cumprimento à ação nº 45, as inserções de mídia do quadrimestre atingiriam o número de 400 publicações em veículos
de jornal, revista, rádio, TV, blogs e sites.
Com relação à ação nº 46, referente aos canais de comunicação com os diversos segmentos de público, o número total de
seguidores foi de 190.620 nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram.
Quanto à ação nº 47, o número total de visitantes virtuais no site chegou a 70.386 no primeiro quadrimestre.
À ação nº 48, produção de boletins para divulgação do conteúdo digital e/ou programação do MCB foi de 8 entre janeiro e abril
de 2021.
Já em cumprimento à ação nº 49, foram produzidas 44 divulgações no quadrimestre elaboradas pelo PA, PEPC, PE.

A página mais acessada foi a inicial (14,95%) seguida pela seção ‘Trabalhe no MCB’ (4,55%) e pela sessão ‘Educativo Programas’ (3,32%).

______________________________________________________________
a casa museu de artes e artefatos brasileiros | T 55 11 3032 3727 | 3032 2564 | 3032 2499 | av. brigadeiro faria lima, 2705 jardim
paulistano | 01451-000 | São Paulo – SP | Brasil BR | CNPJ: 03.031.145/0001-48 | IE: isento

Página 87 de 231
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\1Quadrim\Relatório

Os maiores índices de acesso são a busca orgânica (42,5%), seguido por links patrocinados (25,2%) e acesso direto (18,9%).
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Nº

45

46

47

48

49

6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2021)
Atributo da
Ações Pactuadas Nº
Mensuração
Previsão Quadrimestral
Realizado
Mensuração
1° Quadrim
400
400
2° Quadrim
300
Nº mínimo de
(PCDI) Inserções
45.1 Meta-Produto inserções na
3° Quadrim
300
na mídia
mídia
META ANUAL
1.000
400
ICM
100%
40%
Nº mínimo de
1° Quadrim
188.000 190.620
(PCDI) Canais de
seguidores nas
2° Quadrim
189.000
comunicação com
Metaredes sociais
3° Quadrim
190.000
os diversos
46
Resultado
(Facebook,
META
ANUAL
190.000 190.620
segmentos de
twitter,
público
ICM
100%
100%
Instagram)
1° Quadrim
65.000
70.386
2°
Quadrim
65.000
Nº mínimo de
(PCDI) Visitantes
Meta47
visitantes virtuais
3° Quadrim
70.000
Virtuais
Resultado
no site
META ANUAL
200.000
70.386
ICM
100%
35%
(PCDI)Produção
1° Quadrim
8
8
de boletins para
2° Quadrim
8
divulgação do
Nº mínimo de
3° Quadrim
8
conteúdo digital
48 Meta-Produto boletins
META ANUAL
24
8
e/ou
produzidos
programação do
ICM
100%
33%
MCB
1° Quadrim
30
44
(PCDI) Divulgação
2° Quadrim
30
no site e redes
MetaNº mínimo de
sociais dos posts
49
3° Quadrim
30
Resultado
posts divulgados
produzidos pelo
META ANUAL
90
44
PA, PEPC, PE
ICM
100%
49%
Justificativa
Ação 49 - Divulgação no site e redes sociais dos posts produzidos pelo PA, PEPC, PE.
Previsto: 30
Realizado: 44
Com o fechamento do Museu entre março e abril, devido à pandemia de COVID-19 (Coronavírus), houve uma intensificação
de postagens das áreas. Foram realizadas 44 posts de janeiro a abril para atender todas as áreas do Museu na divulgação dos
trabalhos.
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Rotinas e Compromisso de Informação Comunicação e Desenvolvimento Institucional
Relatório de atualização do website e redes sociais
Site Institucional
O site do museu é atualizado semanalmente ou diariamente, dependendo do período do mês, com informações da
programação – como exposições, debates e palestras, cursos e oficinas, lançamentos, projetos e programas do Educativo,
ações do Prêmio Design, homenagens de Música, artigos e atualizações do acervo, releases e publicações na mídia (clipping)
e outras atividades culturais.
Na seção “Apoie”, a listagem e logos dos apoiadores e patrocinadores do MCB se mantém atualizada mensalmente. A seção
“Imprensa” recebe atualização semanal em suas subseções “Releases” e “MCB na Mídia”, onde figuram as principais notícias
publicadas na imprensa. Os “Programas e Projetos do Educativo” também são atualizados semanalmente de acordo com cada
nova atividade.
No 1º quadrimestre o site também passou por novas implementações como a inclusão da nova página “Política de Privacidade”;
adição de aviso de cookies na home e demais páginas; troca dos logos de todos as páginas (cabeçalho e rodapé); adição de
informações na página “Receba nossa Programação”; e alteração das cores do site de verde para laranja devido alteração do
logotipo do Museu.
Ademais, a seção “Institucional” é constantemente verificada, mantendo atualizados documentos referentes a gestão, relatórios
e balanços, manuais e regimentos, ficha técnica, compras e serviços.
Site:
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Dados do site institucional no 1º quadrimestre de 2021.
Número de visitantes únicos por mês:

O número total de visitantes no site no quadrimestre foi de : 70.386.
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A página mais acessada foi a inicial – home (14,95%) seguida pela seção ‘Trabalhe no MCB’ (4,55%) e pela sessão ‘Educativo
- Programas’ (3,32%).

Os maiores índices de acesso são a busca orgânica (42,5%), seguido por links patrocinados (25,2%) e acesso direto (18,9%).

Redes Sociais – Facebook
Resumo:
FACEBOOK
Número de fãs: 54.210
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Principais postagens:
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Redes Sociais – Instagram
Resumo:
INSTAGRAM
Número de seguidores: 74.723
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Principais postagens:
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Redes Sociais – Twitter
Resumo:
TWITTER
Número de seguidores: 61.687
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Desde julho de 2018, o Twitter está retirando do ar perfis que não são mais utilizados há aproximadamente um ano, por isso,
diversas marcas e instituições estão perdendo seguidores.

Principais postagens:
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Alteração de logotipo nos meios digitais – Resumo
Desde abril de 2021, o Museu da Casa Brasileira passou a utilizar em todas as suas plataformas digitais o novo logotipo,
conforme solicitado pelo Governo do Estado de São Paulo.

Acima o novo logo desenvolvido internamente pela Secretaria de Comunicação (SECOM). Ele tem como inspiração a fachada
do solar neoclássico de 1945 que abriga o Museu da Casa Brasileira, e agora representa a nova comunicação definida para a
instituição. A mudança foi inesperada, não havia sido planejada, atendeu à solicitação do Governador que não havia sido
expressa anteriormente; não foram, portanto, previstos recursos orçamentários para este fim. Assim sendo, por solicitação da
SECOM e da SECEC, foi planejada no quadrimestre a alteração gradual da identidade visual da instituição: a aplicação do
novo logo foi feita de imediato nas peças gráficas e canais digitais; a sinalização da edificação, uniformes, materiais impressos
e outros, cuja alteração implicaria em custos não previstos, foram mantidos na identidade anterior. Paralelamente, enviamos à
UPPM e ao Gabinete estimativa prévia dos custos envolvidos para que seja avaliada a hipótese de acréscimo orçamentário
que permita a alteração de toda a identidade visual do MCB ainda no exercíco de 2021; caso não seja possível, deverão ser
previstos recursos para este fim no orçamento de 2022. Ainda não recebemos retorno sobre esta possibilidade; o ideal,
entretanto, seria que fosse possível concluir a mudança rapidamente; a convivência das duas identidades não é positiva,
podendo causar confusão de entendimento pelo público.
A divulgação do novo logotipo aconteceu via release para a imprensa e em todas as redes sociais do Museu, além de um
convite para o mailing da instituição.
O retorno nas redes sociais não foi positivo, crise que a equipe de comunicação ainda está tentando reverter. Abaixo é possível
conferir alguns dos comentários negativos relacionados ao anúncio do novo logotipo.
Instagram:

Post anunciando a mudança.
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Facebook:
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Destaques do Museu na Mídia do período (Modelo SEC: Relatório de Clipping e Destaques da Mídia)

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS DA CASA BRASILEIRA
MUSEU DA CASA BRASILEIRA

Nº total de inserções [1º quadrimestre]: 400
Média de inserções por mês: 100

Nº Inserções por mídia no
quadrimestre

Nº Inserções por mídia que citam a
SEC
Impressa (jornal/revista)

4

TV

1

Rádio

Impressa (jornal/revista)

25

TV

2

Rádio

8

Internet

365

Outras mídias

-

Total

400

Nº Inserções por mídia que citam o
Museu
Impressa (jornal/revista)

25

TV

2

Rádio

8

Internet

365

Internet

110

Outras mídias

-

Outras mídias

-

Total

400

Total

115
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Paulistanas”
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Top View |
Museus no
Instagram |
04.01.2021
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Diário dos
Campos |
Museus no
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06.01.2021
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PaPaRaZoom
Fortaleza |
Museu da
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Diário da
Manhã |
Museu da
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O Hoje |
Nossa Casa |
11.01.2021

Guia da Folha
|Confira dez
atrações
online e
gratuitas para
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aniversário
de São Paulo
| 25.01.2021
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O Hoje
Impresso |
Exposição
Virtual Nossa
Casa |
02.02.2021
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Diário do
Transporte |
Linha 4 –
Amarela
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exposição
fotográfica |
21.02.2021
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TV Alesp |
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“Casas do
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Select |
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Secretaria
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PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES
Edificações: Manutenção Predial e Conservação
Durante o primeiro quadrimestre de 2021 o Núcleo de Manutenção desenvolveu suas atividades de acordo com o Plano de
Conservação e Manutenção Predial estabelecido para o Museu da Casa Brasileira, considerando três pilares de atuação:
Manutenções Preventivas, Manutenções Corretivas e Demandas programadas.
Manutenções Preventivas foram realizadas nos sistemas prediais: (Climatização, Elétrica, Hidráulica, Civil, Combate ao
Incêndio, Segurança, Combate às Pragas e Ronda de Inspeção Operacional), onde foram realizados todos os testes,
verificações, aferições, medições, limpezas e correções pertinentes a cada especialidade e periodicidade das instalações e
equipamentos, conforme descrito nos relatórios dos serviços conforme planilha de acompanhamento de execução do plano de
gestão e manutenção em edifícios.
Os itens que não foram exequíveis de correção no ato da manutenção preventiva, foram tratados como demanda programada.
Manutenções Corretivas foram realizadas de acordo com os apontamentos constantes nos relatórios de acompanhamento.
Como ação estratégica, ainda no primeiro quadrimestre, de acordo com as orientações do Centro de Contingência do Governo
do Estado de São Paulo, o Núcleo de Manutenção, realizou a equalização das atividades, de acordo com o cronograma de
fechamento temporário das atividades presenciais ao público e cronograma de reabertura das atividades presenciais, entre as
ações realizadas no decorrer do quadrimestre, destacamos:
Conservação da recepção administrativa
Pintura das paredes e teto da recepção administrativa.
Higienização dos reservatórios de água
Limpeza semestral dos reservatórios de água do subsolo, sótão intermediário e sótão superior, de acordo com o Decreto
Estadual nº 12.342, de 27/09/1978, Artigo 10, § 2. • Comunicados CVS 006, de 12/01/2011 CVS 36, de 27/06/1991 e –
Secretaria de Estado da Saúde

Conservação chapelaria
Pintura das paredes da chapelaria, atual sala de guarda de objetos das equipes de atendimento ao público.

Análise fisioquímica da qualidade da água
Coleta e análise da qualidade da água dos pontos de consumo das copas dos colaboradores e sanitário feminino,
bimestralmente, onde as análises seguiram os padrões da PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. (Origem:
PRT MS/GM 2914/2011, Art. 1º).
Controle de pragas
Controle integrado de pragas realizado quinzenalmente para roedores, desinsetização bimestralmente, e inspeção para controle
de cupins trimestralmente.
Revisão do anel sanitário perimetral, passando a ser 30 armadilhas com iscas e 5 armadilhas com cola de captura.
Realizada barreira química anual preventiva ao redor da edificação para prevenção de cupins.
Realizado combate corretivo contra cupins em 2 bancos do jardim e de 1 árvore do jardim.

Conservação bilheteria
Pintura das paredes da bilheteria

Montagem e Desmontagem de Exposições Itinerantes, Eventos, Prêmio Design e Oficinas Educativas
Realizado ajuste no suporte central da base da sala expositiva nº2 – Conexões Paulistanas.
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Conservação do estacionamento
Realizado pintura da sinalização das bases dos limitadores de vaga do estacionamento do pátio central.
Realizado pintura das vagas do bicicletário.
Conservação telhados
Manutenção corretiva de um trecho de telhas e calha da fachada norte do telhado do pavimento superior do Crespi.

Conservação civil do revestimento do banheiro masculino e copa
Realizado processo de recuperação do rejunte das pastilhas de revestimento do banheiro feminino do hall do restaurante e da
copa de refeição dos colaboradores.

Manutenção equipamentos de combate ao incêndio
Pintura de três caixas de hidrante externa do pavimento térreo.
Pintura de uma faixa de demarcação do hidrante localizado em frente a sala do Núcleo Técnico.
Substituição de duas sirenes indicadoras de incêndio localizadas no Terraço e Reserva Técnica.
Substituição de três detectores de fumaça localizados na Recepção Administrativa, Sala expositiva que abriga a exposição do
Acervo MCB e CEDOC.

Conservação dos equipamentos de ar condicionado
Manutenção corretiva do equipamento nº 1 do CEDOC, corrigido vazamento na tubulação de fluido refrigerante e completada
a carga de gás.

Higienização caixas de gordura e esgoto
Limpeza de duas caixas de gordura e cinco caixas de esgoto com aplicação de esgotamento, jateamento das paredes e
hidrojateamento da tubulação de captação e escoamento.
Conservação civil da sala técnica dos reservatórios de água
Realizado pintura geral da sala técnica dos reservatórios de água superiores, localizada no sótão do Crespi.
Melhoria dos metais sanitários dos banheiros
Executado melhoria dos metais dos sanitários masculino e feminino do hall do restaurante para redução do consumo de água,
com a instalação de 4 torneiras por acionamento temporalizado e 6 válvulas de descarga com duplo acionamento.
Conservação civil da sala técnica do elevador de passageiros
Realizado pintura geral da sala técnica do elevador, localizada no sótão do Crespi.
Manutenção corretiva da pavimentação
Correção de um ponto do piso lateral, com trabalho de remoção da pedra, obturação na base e reassentamento.
Conservação civil da sala da cabine primária e secundária
Realizado pintura geral das paredes e piso das cabines primária e secundária.
Pintura da tela de limitação da cabine primária.

Conservação lona do terraço
Higienização da face externa da lona do terraço.
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Conservação do totem de entrada, banner fachada e cordões do gramado frontal
Higienização dos totens indicativos da calçada.
Realizado pintura das bases dos totens indicativos.
Pintura dos cordões decorativos do gramado frontal, situado à Avenida Brigadeiro Faria lima.
Substituição dos banners da fachada.
Conservação do jardim
Finalizado processo de conservação anual arbórea do jardim, com a execução do serviço de poda em 3 exemplares arbóreos
e remoção de 3 exemplares arbóreos. O trabalho de poda foi realizado de acordo com as especificações técnicas do Manual
Municipal de Podas, e o trabalho de remoção de acordo com as orientações de manejo de remoção com supressão, ambos
trabalhos acompanhados por responsável técnico habilitado.
Os trabalhos de plantio compensatório, foram realizados, conforme descrito nos relatórios anteriores.
Realizada poda nos gramados frontais, jardim e varanda do pavimento superior.
Realizada remoção de uma colmeia de abelhas que apresentava risco de queda, de acordo com as orientações e autorização
da Secretaria Municipal de Saúde / Coordenadoria Regional de Saúde Oeste / Supervisão Técnica em Saúde Lapa / Pinheiros
e Vigilância em Saúde Ambiental Lapa / Pinheiros, que atestou a espécie, bem como autorização para realização da remoção.
Pintura da sala de equipamentos de jardinagem.
Renovação Anual do RIA do elevador
Realizada inspeção anual do elevador de passageiros junto à empresa especializada, de acordo com o artigo 9º da Lei nº
10.348 de 04 de setembro de 1987 e Artigo 6º da Lei nº 12.751 de 05 de novembro de 1998.
Conservação hall principal
Pintura da parede do hall principal de acesso aos sanitários e banheiros, para retirada de uma mancha superior.
Conservação dos portões de acesso
Realizado reparo do fecho do portão da saída da Rua Gumercindo Saraiva.
Pintura geral dos portões de acesso das Ruas Gumercindo Saraiva e Avenida Brigadeiro Faria Lima.

Ações de higienização predial
Manutenção dos procedimentos de limpeza e desinfecção dos ambientes, prezando pela aplicação de produtos eficientes ao
combate da Covid-19.
Lavagem das grades perimetrais.
Lavagem dos muros de todo perímetro.
Lavagem do piso de pedras do pátio central e lateral da Rua Gumercindo Saraiva.
Limpeza geral do sótão do Restaurante/Núcleo Técnico e sótão administrativo.
Lavagem do piso, balaústres e calçada do terraço.
Higienização da base do piso elevador da sala do Núcleo Técnico.
Lavagem dos guarda-sóis do gramado do jardim.
Higienização e desinfecção dos capachos das portas de entrada principal, salas 1,2 e 3 e recepção administrativa.
Lavagem dos portões de acesso.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (JANEIRO À ABRIL DE 2021)

Manutenção Preventiva – Ar Condicionado (Mensal)

Manutenção Preventiva – Ar Condicionado (Mensal)

Manutenção Preventiva – Ar Condicionado (Mensal)

Manutenção Preventiva – Ar Condicionado (Mensal)

Vistoria Cabine Primária (Mensal)

Vistoria Cabine primária Câmeras (Mensal)
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Vistoria Cabine Primária (Mensal)

Vistoria Cabine Primária (Mensal)

Manutenção Preventiva – Elevador (Mensal)

Manutenção Preventiva – Elevador (Mensal)

Manutenção Preventiva – Elevador (Mensal)

Manutenção Preventiva – Elevador (Mensal)
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Manutenção Preventiva – Central de alarme de
Incêndio (Mensal)

Manutenção Preventiva – Central de alarme de
Incêndio (Mensal)

Higienização dos reservatórios de água potável –
(Semestral)

Higienização dos reservatórios de água potável –
(Semestral)

Higienização dos reservatórios de água potável –
(Semestral)

Higienização dos reservatórios de água potável –
(Semestral)
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Higienização dos reservatórios de água potável –
(Semestral)

Higienização dos reservatórios de água potável –
(Semestral)

Controle de Pragas – Desratização (Quinzenal)

Controle de Pragas – Desratização (Quinzenal)

Controle de Pragas – Desratização (Quinzenal)

Controle de Pragas – Desratização (Quinzenal)
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Controle de Pragas - Aplicação de gel contra
formigas e baratas (Quinzenal)

Controle de Pragas - Aplicação de gel contra
formigas e baratas (Quinzenal)

Controle de Pragas – Desinsetização (Semestral)

Controle de Pragas – Desinsetização (Semestral)

Controle de Pragas – Desinsetização (Semestral)

Controle de Pragas – Desinsetização (Semestral)
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Controle de Pragas – Desinsetização (Semestral)

Controle de Pragas – Desinsetização (Semestral)

Manutenção periódica dos dispenseres de Papel e
sabonete

Manutenção periódica dos dispenseres de Papel e
sabonete

Lavagem do piso externo - Lateral

Lavagem do piso externo - Lateral
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Lavagem do piso externo – Lateral

Lavagem do piso externo – Lateral

Lavagem – Terraço

Lavagem – Terraço

Poda e conservação do gramado frontal MCB

Poda e conservação do gramado frontal MCB
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Poda e conservação do gramado frontal

Poda e conservação do gramado frontal

Limpeza rotineira – área restrita - Cabine primária

Limpeza rotineira – área restrita - Cabine primária

Limpeza rotineira – área restrita - Cabine primária

Limpeza rotineira – área restrita - Cabine primária
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Pintura dos hidrantes - (Estacionamento e Hall
Núcleo Técnico)

Pintura dos hidrantes - (Estacionamento e Hall
Núcleo Técnico)

Pintura dos hidrantes - (Estacionamento e Hall
Núcleo Técnico)

Pintura dos hidrantes - (Estacionamento e Hall
Núcleo Técnico)

Conservação da pavimentação do Estacionamento
lateral.

Conservação da pavimentação do Estacionamento
lateral.
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Conservação da pavimentação do Estacionamento
lateral.

Conservação da pavimentação do Estacionamento
lateral.

Troca de Telhas danificadas e reparo pontual na
calha – Cobertura Crespi

Troca de Telhas danificadas e reparo pontual na
calha – Cobertura Crespi

Renovação do rejunte do revestimento – Banheiro
Feminino

Renovação do rejunte do revestimento – Banheiro
Feminino
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Renovação do rejunte do revestimento – Banheiro
Feminino

Renovação do rejunte do revestimento – Banheiro
Feminino

Renovação do rejunte do revestimento – Banheiro
Feminino

Renovação do rejunte do revestimento – Banheiro
Feminino

Pintura parede do Hall principal

Pintura parede do Hall principal
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Pintura batente Corredor do Cedoc

Pintura batente Corredor do Cedoc

Manutenção árborea Jardim MCB

Manutenção árborea Jardim MCB

Manutenção árborea Jardim MCB

Manutenção árborea Jardim MCB
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Manutenção árborea Jardim

Manutenção árborea Jardim

Manutenção árborea Jardim

Manutenção árborea Jardim

Manutenção Preventiva – Ar Condicionado (Mensal)

Manutenção Preventiva – Ar Condicionado (Mensal)
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Manutenção Preventiva – Ar Condicionado (Mensal)

Manutenção Preventiva – Ar Condicionado (Mensal)

Manutenção Preventiva – Câmeras (mensal)

Manutenção Preventiva – Câmeras (mensal)

Manutenção Preventiva – Elevador (mensal)

Manutenção Preventiva – Elevador (mensal)
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Manutenção Preventiva – Elevador (mensal)

Manutenção Preventiva – Elevador (mensal)

Manutenção Preventiva – Central de Alarme de
Incêndio (Mensal)

Manutenção Preventiva – Central de Alarme de
Incêndio (Mensal)

Manutenção Preventiva – Cabine Primária (Mensal)

Manutenção Preventiva – Cabine Primária (Mensal)
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Manutenção Preventiva – Cabine Primária (Mensal)

Manutenção Preventiva – Cabine Primária (Mensal)

Análise de Potabilidade da água, segundo a Portaria
2914 do Ministério da Saúde (Bimestral)

Análise de Potabilidade da água, segundo a Portaria
2914 do Ministério da Saúde (Bimestral)

Análise de Potabilidade da água, segundo a Portaria
2914 do Ministério da Saúde (Bimestral)
‘

Análise de Potabilidade da água, segundo a Portaria
2914 do Ministério da Saúde (Bimestral)
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Desratização – Controle de Pragas (Quinzenal)

Desratização – Controle de Pragas (Quinzenal)

Desratização – Controle de Pragas (Quinzenal)

Desratização – Controle de Pragas (Quinzenal)

Manutenção rotineira dos dispenseres e papeleiras

Manutenção rotineira dos dispenseres e papeleiras
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Limpeza do Terraço

Limpeza do Terraço

Limpeza do Terraço

Limpeza do Terraço

Limpeza do Terraço

Limpeza do Terraço
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Higienização do piso interno

Higienização do piso interno

Higienização do piso interno

Higienização do piso interno

Lavagem piso externo lateral

Lavagem piso externo lateral
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Limpeza rotineira dos vestiários

Limpeza rotineira dos vestiários

Limpeza rotineira dos vestiários

Limpeza rotineira dos vestiários

Limpeza dos arcos - Terraço

Limpeza dos arcos - Terraço
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Higienização Sala do Núcleo técnico

Higienização Sala do Núcleo técnico

Higienização Sala do Núcleo técnico

Higienização Sala do Núcleo técnico

Higienização Banheiros Masculino e Feminino

Higienização Banheiros Masculino e Feminino
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Higienização Banheiros Masculino e Feminino

Higienização Banheiros Masculino e Feminino

Higienização Refeitório de funcionários

Higienização Copa de funcionários

Higienização Refeitório de funcionários

Higienização Copa de funcionários
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Limpeza jardim

Limpeza jardim

Higienização piso elevado sala do Núcleo Técnico

Higienização piso elevado sala do Núcleo Técnico

Limpeza das placas do piso elevado

Limpeza das placas do piso elevado
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Higienização piso elevado sala do Núcleo Técnico

Higienização piso elevado sala do Núcleo Técnico

Conservação áborea jardim

Conservação áborea jardim

Conservação elétrica terraço

Conservação elétrica terraço
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Lavagem face externa lona do terraço

Lavagem face externa lona do terraço

Lavagem face externa lona do terraço

Lavagem face externa lona do terraço

Poda e conservação do gramado do jardim

Poda e conservação do gramado do jardim
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Poda e conservação do gramado - Cobertura Crespi

Poda e conservação do gramado - Cobertura Crespi

Conservação sala técnica – Cabine Primária

Conservação sala técnica – Cabine Primária

Conservação sala técnica – Cabine Primária

Conservação sala técnica – Cabine Primária
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Conservação sala técnica – Cabine Primária

Conservação sala técnica – Cabine Primária

Conservação sala técnica – Cabine Primária

Conservação sala técnica – Cabine Primária

Reparo no portão de acesso lateral

Reparo no portão de acesso lateral
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Renovação do rejunte do banheiro feminino

Renovação do rejunte do banheiro feminino

Conservação de louças sanitarias, manutenção
corretiva

Conservação de louças sanitarias, manutenção
corretiva

Conservação de louças sanitarias, manutenção
corretiva

Conservação de louças sanitarias, manutenção
corretiva
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Troca de Banner – Fachada

Troca de Banner – Fachada

Troca de Banner – Fachada MCB

Troca de Banner – Fachada MCB

Manutenção Preventiva – Ar Condicionado (Mensal)

Manutenção Preventiva – Ar Condicionado (Mensal)
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Manutenção Preventiva – Câmeras (Mensal)

Manutenção Preventiva – Câmeras (Mensal)

Manutenção Preventiva da Central de alarme de
incêndio (Mensal)

Manutenção Preventiva da Central de alarme de
incêndio (Mensal)

Manutenção Preventiva da Central de alarme de
incêndio (Mensal)

Manutenção Preventiva da Central de alarme de
incêndio (Mensal)
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Manutenção Preventiva – Elevador (Mensal)

Manutenção Preventiva – Elevador (Mensal)

Manutenção Preventiva – Cabine Primária (Mensal)

Manutenção Preventiva – Cabine Primária (Mensal)

Manutenção Preventiva – Cabine Primária (Mensal)

Manutenção Preventiva – Cabine Primária (Mensal)
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Desratização – Controle de Pragas (Quinzenal)

Desratização – Controle de Pragas (Quinzenal)

Desratização – Controle de Pragas (Quinzenal)

Desratização – Controle de Pragas (Quinzenal)

Desinsetização – Controle de Pragas (Bimestral)

Desinsetização – Controle de Pragas (Bimestral)
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Desinsetização – Controle de Pragas (Bimestral)

Desinsetização – Controle de Pragas (Bimestral)

Descupinização dos Bancos Hugo França – Controle
de Pragas – Jardim

Descupinização dos Bancos Hugo França – Controle
de Pragas – Jardim

Descupinização dos Bancos Hugo França – Controle
de Pragas – Jardim MCB

Descupinização dos Bancos Hugo França – Controle
de Pragas – Jardim MCB
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Limpeza rotineira - Recepção

Limpeza rotineira - Recepção

Limpeza rotineira - Recepção

Limpeza rotineira - Recepção

Limpeza rotineira – Sala do Núcleo Técnico

Limpeza rotineira – Sala do Núcleo Técnico
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Limpeza rotineira – Sala do Núcleo Técnico

Limpeza rotineira – Sala do Núcleo Técnico

Limpeza rotineira – Banheiro da Guarita

Limpeza rotineira – Banheiro da Guarita

Limpeza rotineira – Guarita (Central de Alarmes)

Limpeza rotineira – Guarita (Central de Alarmes)
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Limpeza rotineira – Copa 2

Limpeza rotineira – Copa 2

Limpeza rotineira – Copa 2

Limpeza rotineira – Copa 2

Higienização rotineira dos capachos

Higienização rotineira dos capachos
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Higienização rotineira dos capachos

Higienização rotineira dos capachos

Limpeza rotineira – Bilheteria

Limpeza rotinera - Bilheteria

Limpeza rotineira – Bilheteria

Limpeza rotineira - Bilheteria
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Limpeza rotineira - Chapelaria

Limpeza rotineira - Chapelaria

Lavagem dos muros e gradis

Lavagem dos muros e gradis

Lavagem dos muros e gradis

Lavagem dos muros e gradis
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Lavagem - Muros externos

Lavagem - Muros externos

Lavagem dos muros internos do pátio

Lavagem dos muros internos do pátio

Lavagem - Muros externos

Lavagem - Muros externos
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Lavagem dos muros e gradis

Lavagem dos muros e gradis

Lavagem – Piso do Estacionamento

Lavagem – Piso do Estacionamento

Lavagem – Piso do Estacionamento

Lavagem – Piso do Estacionamento
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Limpeza – Sótão Administrativo

Limpeza – Sótão Administrativo

Limpeza – Sótão Administrativo

Limpeza - Sótão Administrativo

Limpeza – Sótão Administrativo

Limpeza – Sótão Administrativo
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Higienização – CPD

Higienização – CPD

Higienização – CPD

Higienização – CPD

Limpeza – Sótão Restaurante

Limpeza – Sótão Restaurante
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Limpeza – Sótão Restaurante

Limpeza – Sótão Restaurante

Limpeza – Sótão Restaurante

Limpeza – Sótão Restaurante

Limpeza rotineira das calhas do telhado

Limpeza rotineira das calhas do telhado
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Limpeza calçada do terraço

Limpeza calçada do terraço

Poda e conservação do gramado frontal MCB

Poda e conservação do gramado frontal MCB

Poda e conservação do gramado frontal MCB

Poda e conservação do gramado frontal MCB
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Conservação arbórea jardim

Conservação arbórea jardim

Conservação arbórea jardim

Conservação arbórea jardim – remoção de colmeia

Conservação arbórea jardim

Conservação arbórea jardim
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Conservação arbórea jardim

Conservação arbórea jardim

Descupinização de árvores do jardim

Descupinização de árvores do jardim

Descupinização de árvores do jardim

Descupinização de árvores do jardim
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Instalação de válvulas de descarga – Banheiros
Masculino e Feminino

Instalação de válvulas de descarga – Banheiros
Masculino e Feminino

Instalação de válvulas de descarga – Banheiros
Masculino e Feminino

Instalação de válvulas de descarga – Banheiros
Masculino e Feminino

Instalação de válvulas de descarga – Banheiros
Masculino e Feminino

Instalação de válvulas de descarga – Banheiros
Masculino e Feminino
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Instalação de válvulas de descarga – Banheiros
Masculino e Feminino

Instalação de válvulas de descarga – Banheiros
Masculino e Feminino

Pintura – Recepção

Pintura - Recepção

Pintura – Recepção

Pintura – Recepção

______________________________________________________________
a casa museu de artes e artefatos brasileiros | T 55 11 3032 3727 | 3032 2564 | 3032 2499 | av. brigadeiro faria lima, 2705 jardim
paulistano | 01451-000 | São Paulo – SP | Brasil BR | CNPJ: 03.031.145/0001-48 | IE: isento

Página 180 de 231
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\1Quadrim\Relatório

Pintura – Bicicletário

Pintura – Bicicletário

Pintura – Bicicletário

Pintura – Bicicletário

Pintura – Bicicletário

Pintura – Bicicletário

______________________________________________________________
a casa museu de artes e artefatos brasileiros | T 55 11 3032 3727 | 3032 2564 | 3032 2499 | av. brigadeiro faria lima, 2705 jardim
paulistano | 01451-000 | São Paulo – SP | Brasil BR | CNPJ: 03.031.145/0001-48 | IE: isento

Página 181 de 231
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\1Quadrim\Relatório

Manutenção Preventiva – Ar Condicionado (Mensal)

Manutenção Preventiva – Ar Condicionado (Mensal)

Manutenção Preventiva – Ar Condicionado (Mensal)

Manutenção Preventiva – Ar Condicionado (Mensal)

Manutenção Preventiva – Central de alarme de
Incêndio (Mensal)

Manutenção Preventiva – Central de alarme de
Incêndio (Mensal)
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Manutenção Preventiva – Central de alarme de
Incêndio (Mensal)

Manutenção Preventiva – Central de alarme de
Incêndio (Mensal)

Manutenção Preventiva – Elevador (Mensal)

Manutenção Preventiva – Elevador (Mensal)

Manutenção Preventiva – Elevador (Mensal)

Manutenção Preventiva – Elevador (Mensal)
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Manutenção Preventiva – Cabine Primária (Mensal)

Manutenção Preventiva – Cabine Primária (Mensal)

Manutenção Preventiva – Cabine Primária (Mensal)

Manutenção Preventiva – Cabine Primária (Mensal)

Análise de Potabilidade da água – segundo à Portaria
2914/2011 do Ministério da Saúde (Bimestral)

Análise de Potabilidade da água – segundo à Portaria
2914/2011 do Ministério da Saúde (Bimestral)
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Desratização – Controle de Pragas (Quinzenal)

Desratização – Controle de Pragas (Quinzenal)

Desratização – Controle de Pragas (Quinzenal)

Desratização – Controle de Pragas (Quinzenal)

Vistoria dos bancos - Hugo França – Jardim

Vistoria dos bancos - Hugo França – Jardim
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Vistoria dos bancos - Hugo França – Jardim

Vistoria dos bancos - Hugo França – Jardim

Limpeza e conservação – Jardim Educativo

Limpeza e conservação – Jardim Educativo

Limpeza e conservação – Jardim Educativo

Limpeza e conservação – Jardim Educativo
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Limpeza das placas de sinalização – Jardim

Limpeza das placas de sinalização – Jardim

Limpeza das Luminárias - Jardim

Limpeza das Luminárias - Jardim

Higienização dos guardasóis de demarcação de
público no gramado.

Higienização dos guardasóis de demarcação de
público no gramado.
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Higienização dos guardasóis de demarcação de
público no gramado.

Higienização dos guardasóis de demarcação de
público no gramado.

Limpeza rotineira – Sala do Educativo

Limpeza rotineira – Sala do Educativo

Desinfecção dos banheiros

Desinfecção dos banheiros
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Desinfecção dos banheiros

Desinfecção dos banheiros

Lavagem do piso lateral externo

Lavagem do piso lateral externo

Lavagem do piso lateral externo

Lavagem do piso lateral externo
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Lavagem do piso lateral externo

Lavagem do piso lateral externo

Lavagem – Entrada do Terraço MCB

Lavagem – Entrada do Terraço MCB

Lavagem – Entrada do Terraço MCB

Lavagem – Entrada do Terraço MCB

______________________________________________________________
a casa museu de artes e artefatos brasileiros | T 55 11 3032 3727 | 3032 2564 | 3032 2499 | av. brigadeiro faria lima, 2705 jardim
paulistano | 01451-000 | São Paulo – SP | Brasil BR | CNPJ: 03.031.145/0001-48 | IE: isento

Página 190 de 231
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\1Quadrim\Relatório

Lavagem rotineira – Terraço MCB

Lavagem rotineira – Terraço MCB

Lavagem rotineira – Terraço MCB

Lavagem rotineira – Terraço MCB

Lavagem – Portão Lateral

Lavagem – Portão Lateral
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Lavagem – Muros Externos – Lateral Rua Escócia

Lavagem – Muros Externos – Lateral Rua Escócia

Lavagem – Muros Externos – Lateral Rua Escócia

Lavagem – Muros Externos – Lateral Rua Escócia

Lavagem dos gradis – Rua Escócia

Lavagem dos gradis – Rua Escócia
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Lavagem dos gradis – Rua Escócia

Lavagem dos gradis – Rua Escócia

Conservação platibanda lateral

Conservação platibanda lateral

Conservação platibanda lateral

Conservação platibanda lateral
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Poda e conservação do gramado – Cobertura Crespi

Poda e conservação do gramado – Cobertura Crespi

Poda e conservação do gramado – Cobertura Crespi

Poda e conservação do gramado – Cobertura Crespi

Pintura – Área técnica – Sótão Crespi

Pintura – Área técnica – Sótão Crespi
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Pintura – Área técnica – Sótão Crespi

Pintura – Área técnica – Sótão Crespi

Pintura – Chapelaria

Pintura - Chapelaria

Pintura – Chapelaria

Pintura – Chapelaria
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Pintura - Bilheteria

Pintura - Bilheteria

Pintura - Bilheteria

Pintura - Bilheteria

Pintura - Bilheteria

Pintura - Bilheteria
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Pintura – Casa do Jardineiro – Jardim MCB

Pintura – Casa do Jardineiro – Jardim MCB

Pintura – Casa do Jardineiro – Jardim MCB

Pintura – Casa do Jardineiro – Jardim MCB

Pintura – Casa do Jardineiro – Jardim MCB

Pintura – Casa do Jardineiro – Jardim MCB
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Pintura de base – Gramado frontal

Pintura de base – Gramado frontal

Pintura das tampas das caixas de esgoto e inspeção
– Gramado frontal

Pintura das tampas das caixas de esgoto e inspeção
– Gramado frontal

Pintura – Área técnica – Cabine secundária

Pintura – Área técnica – Cabine secundária

______________________________________________________________
a casa museu de artes e artefatos brasileiros | T 55 11 3032 3727 | 3032 2564 | 3032 2499 | av. brigadeiro faria lima, 2705 jardim
paulistano | 01451-000 | São Paulo – SP | Brasil BR | CNPJ: 03.031.145/0001-48 | IE: isento

Página 198 de 231
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\1Quadrim\Relatório

Pintura – Área técnica – Cabine secundária

Pintura – Área técnica – Cabine secundária

Pintura – Área restrita – Cabine primária

Pintura – Área restrita – Cabine primária

Pintura – Área restrita – Cabine primária

Pintura – Área restrita – Cabine primária
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Pintura – Área restrita – Cabine primária

Pintura – Área restrita – Cabine primária

Pintura – Portão Principal

Pintura – Portão Principal

Pintura – Portão Principal

Pintura – Portão Principal
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Pintura – Portão Principal

Pintura – Portão Principal

Pintura – Portão Principal

Pintura – Portão Principal

Pintura – Portão Lateral

Pintura – Portão Lateral
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Pintura – Portão Lateral

Pintura – Portão Lateral

Pintura das correntes – Gramado Frontal

Pintura das correntes – Gramado Frontal

Pintura das correntes – Gramado Frontal

Pintura das correntes – Gramado Frontal
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7 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES (2021)
Nº

Ações
Pactuadas

(PED)
55 Renovação de
Seguros

Nº

55

Atributo da
Mensuração

Mensuração

Dado Extra Seguro renovado

Previsão Quadrimestral
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM

Realizado

0

0
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Rotinas e Compromisso de Informação Edificações

Anexo-Cópia da apólice de seguros contra incêndios, danos patrimoniais, responsabilidade civil e outras coberturas
Realizado renovação anual do seguro patrimonial no quadrimestre da renovação, sob apólice número 118 44 400 77 54,
válida até às 24 h do dia 21/08/2021 junto à Porto Seguro.

Anexo-Planilha de acompanhamento de execução do Plano de Gestão e Manutenção em Edifícios
Vide Anexo

Anexo - Cópia do Alvará de Funcionamento Local de Reunião, ou relato das ações realizadas para a obtenção e/ ou
renovação do documento
As ações para obtenção do alvará de funcionamento da edificação, são objeto de tratativa adicional através de oficio junto a
Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Anexo - Cópia do comprovante de execução do serviço de combate a pragas e/ ou relato das ações realizadas

Controle integrado de pragas realizado quinzenalmente para roedores, desinsetização bimestralmente, e inspeção para
controle de cupins trimestralmente.
Revisão do anel sanitário perimetral, passando a ser 30 armadilhas com iscas e 5 armadilhas com cola de captura.
Realizada barreira química anual preventiva ao redor da edificação para prevenção de cupins.
Realizado combate corretivo contra cupins em 2 bancos do jardim e de 1 árvores do jardim.
Anexo - Cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB no quadrimestre de obtenção e / ou renovação ou
relato das ações realizadas para a obtenção e/ ou renovação
Ação de renovação realizada em 26 de março de 2019, com emissão do AVCB com validade até 19 de março de 2022.

Anexo-Relato das ações de segurança e prevenção de incêndios realizadas
Pintura de três caixas de hidrante externa do pavimento térreo.
Pintura de uma faixa de demarcação do hidrante localizado em frente a sala do Núcleo Técnico.
Substituição de duas sirenes indicadoras de incêndio localizadas no Terraço e Reserva Técnica.
Substituição de três detectores de fumaça localizados na Recepção Administrativa, Sala expositiva que abriga a exposição do
Acervo MCB e CEDOC.
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METAS CONDICIONADAS

Ação 3: (PGM) Investimento em treinamento da equipe
Visando o crescimento profissional da equipe, dez colaboradores CLT participaram de sete cursos gratuitos neste primeiro
quadrimestre, conforme descritos abaixo:

Cód.
293
304

159
20
303
229
302

296

159

307
296
303

20

Funcionário
Raiza Costa
Pereira
Viviam Lopes
Fernandes de
Souza
Amanda
Rodrigues de
Freitas
Gisele Dias
Rodrigues
Jessica da Silva
Baptista
Leandra
Florentino
Melissa Oliveira
de Andrade

Solicitação
Treinamento/Bolsa

Descritivo do Curso

O treinamento para
língua de sinais,
homologada e
reconhecida como meio
legal de comunicação
pela Lei 10.436 de 2002,
contribuirá
substancialmente para a
equipe de atendimento
ao público, para
aplicação durante o
Introdução dos
desempenho das
conceitos de
atividades, contribuindo
Libras
significativamente para o
aperfeiçoamento das
atividades durante a
receptividade e
orientação ao público
visitante. Por se tratar de
um material de apoio de
Vinicius
estudo oferecido pela
Atanazio Lopes
USP na modalidade
EAD, não haverá
emissão de certificados.
O Curso sobre
processos executivos
para exposição em
museus contribuirá
Amanda
Para fazer uma
significativamente para a
Rodrigues de
exposição
equipe de atendimento
Freitas
ao público para
ampliação do
conhecimento
museológico.
O Curso sobre de
Matheus Gastão
acessibilidade em
de Matos Batista
museus contribuirá
Vinicius
significativamente para a
Atanazio Lopes
equipe de atendimento
Jessica da Silva
ao público para
Baptista
Acessibilidade em
atendimento e
Museus
acolhimento dos
diferentes tipos de
Gisele Dias
deficiências e a
Rodrigues
importância da
acessibilidade universal
nos museus.

Realizado
Qtd
Valores
em
Horas
19/03/2021

30

-

19/03/2021

30

-

19/03/2021

30

-

19/03/2021

30

-

19/03/2021

30

-

19/03/2021

30

-

19/03/2021

30

-

19/03/2021

30

-

24/03/2021

20

-

24/03/2021

20

-

24/03/2021

20

-

01/04/2021

20

-

25/03/2021

20

-
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293
304

159
20
303
229
307
302
299
296
293
304

159
303
307
302
296
293
304

159
303
20
307
302
296
293
304

Raiza Costa
Pereira
Viviam Lopes
Fernandes de
Souza
Amanda
Rodrigues de
Freitas
Gisele Dias
Rodrigues
Jessica da Silva
Baptista
Leandra
Florentino
Matheus Gastão
de Matos Batista
Melissa Oliveira
de Andrade
Milena
Fernandes de
Oliveira
Vinicius Atanazio
Lopes
Raiza Costa
Pereira
Viviam Lopes
Fernandes de
Souza
Amanda
Rodrigues de
Freitas
Jessica da Silva
Baptista
Matheus Gastão
de Matos Batista
Melissa Oliveira
de Andrade
Vinicius Atanazio
Lopes
Raiza Costa
Pereira
Viviam Lopes
Fernandes de
Souza
Amanda
Rodrigues de
Freitas
Jessica da Silva
Baptista
Gisele Dias
Rodrigues
Matheus Gastão
de Matos Batista
Melissa Oliveira
de Andrade
Vinicius Atanazio
Lopes
Raiza Costa
Pereira
Viviam Lopes
Fernandes de
Souza

Documentação de
Acervo
Museológico

Introdução à
Audiodescrição

Atendimentos ao
Público

Postura e Imagem
Profissional

O Curso sobre
Documentação de Acervo
Museológico contribuirá
significativamente para a
equipe de atendimento ao
público para o
aprofundamento do
conhecimento da área
museológica, durante a
realização das atividades
in loco de orientação ao
público.

O Curso introdução à
audiodescrição contribuirá
significativamente para a
equipe de atendimento ao
público para o
aprofundamento do
conhecimento técnico
sobre o recurso de
acessibilidade
comunicacional,
colaborando para a
auxilio, durante a
realização das atividades
in loco de orientação ao
público.

O Curso de atendimento
ao público contribuirá
significativamente para a
equipe de atendimento ao
público para o
aprofundamento do
conhecimento técnico
sobre as técnicas de
comunicação, durante a
realização das atividades
in loco de orientação ao
público.

O Curso postura e
Imagem profissional
contribui para um
crescimento profissional.

06/04/2021

40

-

12/04/2021

40

-

06/04/2021

40

-

05/04/2021

40

-

08/04/2021

40

-

06/04/2021

40

-

06/04/2021

40

-

09/04/2021

40

-

06/04/2021

40

-

07/04/2021

40

-

16/04/2021

40

-

16/04/2021

40

-

14/04/2021

40

-

13/04/2021

40

-

14/04/2021

40

-

12/04/2021

40

-

12/04/2021

40

-

25/03/2021

10

24/03/2021

10

22/04/2021

10

-

22/04/2021

10

-

24/04/2021

10

-

20/04/2021

10

-

22/04/2021

10

-

23/04/2021

10

-

23/04/2021

10

-

21/04/2021

10

-
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Ação 4: (PGM) Elaboração do Plano Museológico
Não houve captação de recursos adicionais para realização desta ação neste quadrimestre.

Ação 9: (PA) Estabelecimento de parcerias com museus, instituições culturais e de pesquisa, para aprimoramento das
ações de preservação, pesquisas e outras que contribuam para melhor gestão dos acervos
Neste primeiro quadrimestre, firmamos parceria com o Museu do Café (MC), para realização do projeto "Conexões: Casa Brasileira
e Café”. Uma parceria inédita de compartilhamento de conteúdo, trocando informações e construindo coletivamente novos textos
baseados nos resultados das pesquisas, com o objetivo de divulgar os acervos das duas instituições relacionados ao preparo e
consumo do café.
O resultado desse intercâmbio começou a ser publicado mensalmente nas mídias sociais do MCB e MC, de forma alternada, a
partir de abril. Os conteúdos serão apresentados na meta nº 8 (PA) Pesquisa para produção de posts para divulgação digital sobre
o CEDOC).

Ação 10: (PA) Prospecção para Captação de Recursos visando a implantação do Centro de Pesquisa e Referência do
“Morar Brasileiro”
Não houve atividades relativas a essa ação neste quadrimestre.

Ação 11: (PA) Aquisição de peças do Acervo Museológico através de compra ou doação
Neste primeiro quadrimestre foi realizada a compra de 01 (uma) Cadeira, modelo 1001, da marca CIMO, para o acervo do MCB.
A Móveis Cimo, fundada em 1921, em Rio Negrinho (SC), é uma empresa genuinamente brasileira, criada por imigrantes, se
destacou como uma das empresas de referência do século XX, pelo desenvolvimento de produto e tecnologia na produção em
grande escala, para consumo em massa, de forma a se mostrar já na sua concepção um design que se popularizou, evidenciando
sua função social, destacando-a na inovação tecnológica, para a época.
Entre os diversos móveis produzidos pela empresa, a Cadeira CIMO, modelo 1001, é uma das mais importantes. Primeiro pelo
seu processo produtivo que possibilita facilidade de montagem e transporte da peça, formada por 9 partes de fácil montagem.
Segundo, por sua larga difusão que ao longo das décadas lhe conferiu representatividade. Dessa forma, a Cadeira permitirá ao
museu ampliar a problematização da gênese do design brasileiro.

Ação 12: (PA) Restauro de peças do Acervo Museológico
Neste primeiro quadrimestre foram viabilizados o restauro de 42 Maquetes do acervo, por meio de acordo firmado com a Fundação
Itaú para a Educação e Cultura, como contrapartida de empréstimo, contabilizadas nesta ação e detalhadas no “Anexo – Relatório
Trimestral de Restauros, Empréstimos de Novas Aquisições”.
O expressivo “número de peças restauradas” justifica-se porque o conjunto de maquetes não estavam entre os itens planejados,
somente foram incorporadas em decorrência da parceria mencionada.
Ação 13: (PA) Contratação de Seguro para peças do Acervo e Exposições Temporárias
Não houve atividades relativas a essa ação neste quadrimestre.

Ação 14: (PA) Instalação do Software para gestão do acervo arquivístico e bibliográfico
Não houve captação de recursos adicionais para realização desta ação neste quadrimestre.

Ação 20: (PEPC) Participação através de ações virtuais na Semana dos Museus
Ação não executada neste quadrimestre.

Ação 21: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para Lançamento de livros, virtuais ou presenciais
Neste primeiro quadrimestre de 2021 foi viabilizado o lançamento online do catálogo da exposição ‘Campos de Altitude’, detalhado
a seguir:
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Lançamento virtual do catálogo “Campos de Altitude”
Dia 07 de abril, quarta-feira, às 18h
Transmissão ao vivo pelo YouTube MCB, Gratuito
O Museu da Casa Brasileira realizou em 7 de abril uma roda de conversa virtual para o lançamento do catálogo da exposição
Campos de Altitude. O evento, transmitido ao vivo pelo Youtube do MCB, contou com mediação do diretor técnico do Museu,
Giancarlo Latorraca, e presença da fotógrafa Kitty Paranaguá, da curadora e pesquisadora Júlia Lima, e da pós-doutora em
fotografia e antropóloga visual Yara Schreiber Dines. O encontro online abordou histórias e significados por trás da série fotográfica
que registrou moradias, moradores e paisagens em diferentes morros cariocas e celebrou – também – a realização do encarte de
24 páginas com textos e imagens sobre a mostra, disponível na 5ª edição da revista ArqXP. Houve um pico de 42 espectadores
simultâneos e 166 visualizações até o fechamento deste relatório.

Divulgação do lançamento virtual do catálogo da exposição Campos de Altitude.

Roda de conversa transmitida via YouTube MCB

Catálogo da exposição Campos de Altitude publicado em parceria com a ArqXP

Ação 22: (PEPC) Participação em eventos temáticos ou datas comemorativas, tais como Dia da Crianças, Consciência
Negra, Virada Cultural, Virada Sustentável, Design Weekend, Mês da Mulher, etc através de ações presenciais ou virtuais.
O Museu da Casa Brasileira participou em quatro eventos temáticos neste primeiro quadrimestre de 2021, sendo eles: Museu
Selfie Day, Aniversário de São Paulo, Carnaval e Mês das mulheres. As ações foram detalhadas a seguir:
Participação do MCB no Museu Selfie Day
20 de janeiro de 2021
O Museu da Casa Brasileira participou em 20 de janeiro da campanha ‘Museum Selfie Day’, uma mobilização internacional em
divulgação aos museus. A ação contou com divulgação no site e nas redes sociais da instituição.
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Campanha ‘Museum Selfie Day’ viabilizada nas redes sociais

Aniversário de São Paulo
25 de janeiro de 2021
O Museu da Casa Brasileira promoveu uma programação virtual especial para celebrar o aniversário de 467 anos da capital paulista
no dia 25 de janeiro de 2021. A comemoração contou com uma oficina online de desenho realizada pelo Educativo MCB a partir
da escuta de músicas e reflexão acerca do imaginário paulistano, além da divulgação de novos posts apresentando itens do acervo
MCB que homenagearam a cidade e uma parceria com as orquestras Mundana Refugi e Orquestra de Câmara da ECA/USP
(OCAM), detalhadas abaixo:

Que objeto é esse? – Edição especial de aniversário de São Paulo
Dia 25 de janeiro, segunda-feira, às 10h
Muitas são as óticas e perspectivas possíveis ao pensar na capital que desperta imagens, lembranças, afetos e desejos no
imaginário paulistano. E foi “São Paulo” o mote de troca da oficina realizada pelo Educativo MCB nessa edição comemorativa.

Lançamento do videoclipe “Raízes Profundas”
Dia 25 de janeiro, segunda-feira, às 16h
No aniversário da “terra da garoa”, a OCAM lançou o videoclipe “Raízes Profundas”, realizado em parceria com a Orquestra
Mundana Refugi. O projeto é o quarto vídeo concebido pelo diretor artístico da OCAM, Gil Jardim, durante a pandemia e o
isolamento social, e é marcado pela direção audiovisual de Anderson Penha. A realização teve apoio institucional do Museu da
Casa Brasileira (MCB) e ainda apresentou como foco a diversidade de povos que habitam a cidade de São Paulo.

Influência da cidade de São Paulo sobre o Acervo MCB
Dia 25 de janeiro, segunda-feira, a partir das 12h
Muitas peças do MCB têm suas origens em São Paulo, mas algumas possuem relações especiais com a cidade; esse é o caso
das cadeiras “Paulistano” e “São Paulo”, nomeadas em homenagem à capital paulista e vencedoras do Prêmio Design MCB nos
anos 1986 e 1987, respectivamente. Além das peças físicas, o Arquivo Ernani Silva Bruno é um acervo imaterial do MCB
imprescindível para as pesquisas e compreensão sobre a materialidade brasileira. Com 28.900 fichas, o arquivo conta com 10 mil
menções à São Paulo e às cidades paulistas. Dois posts publicados ao longo do dia 25 de janeiro, segunda-feira, detalharam a
importância desses itens para São Paulo.

Divulgação da programação especial do MCB no Aniversário de São Paulo.
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Carnaval
Devido ao avanço da pandemia causada pela COVID-19, o ponto facultativo referente ao carnaval não foi contemplado em São
Paulo. Contudo, nos dias 16 e 17 de fevereiro o Museu da Casa Brasileira operou normalmente, com protocolos rígidos de higiene
e segurança, e os visitantes puderam ter acesso às exposições em cartaz: Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB,
Casas do Brasil: conexões paulistanas, Campos de Altitude e Urbanismo Ecológico 2020.

Divulgação sobre o funcionamento do MCB no Carnaval.

Mês das mulheres
Em comemoração ao mês da mulher, o Museu da Casa Brasileira promoveu uma roda de conversa virtual no dia 9 de março, com
transmissão pelo YouTube, pautada pelo tema: “Liderança e gênero na arquitetura: conquistas e desafios”, com participação de
Nádia Somekh, Maria Elisa Baptista, Angélica Benatti Alvim e mediação de Gustavo Curcio, fruto de uma parceria estabelecida
com a ArqXP. Também como parte da programação especial, o MCB apoiou institucionalmente a realização do Festival Jazzmin’s:
Mulheres Na Música, realizado entre os dias 24 e 27 de março.

Liderança e Gênero na Arquitetura: conquistas e desafios
9 de março às 17h, com transmissão pelo YouTube do MCB
Com Angélica Benatti Alvim (Diretora da FAU Mackenzie), Nádia Somekh (Presidente do CAU/BR – Mackenzie), Maria Elisa
Baptista (Presidente da Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil – PUC Minas) e Gustavo Curcio (FAUUSP/ArqXP).
Esta atividade foi melhor detalhada na ação 26 deste relatório.

Festival Jazzmin’s: Mulheres Na Música
24 e 27 de março, às 19h, pelo Youtube da banda Jazzmin’s Big Band
O festival contou com apresentações musicais, palestras e mesas redondas que buscaram conscientizar sobre o papel da mulher
na música e aprofundar os debates acerca da desigualdade de gênero nas artes. Esta atividade foi melhor detalhada na ação 33
deste relatório.

Programação Mês das mulheres: Roda de conversa ‘Liderança e gênero na Arquitetura: Conquistas e Desafios’ e Festival
Jazzmin’s: Mulheres na Música.

Ação 23: (PEPC) Realização de exposição do projeto Casas do Brasil
Não houve captação de recursos adicionais para realização desta ação neste quadrimestre.

Ação 24: (PEPC) Realização de exposição do projeto Pioneiros do Design
Não houve captação de recursos adicionais para realização desta ação neste quadrimestre.

Ação 25: (PEPC) Realização com equipe interna ou através do estabelecimento de parcerias, de cursos, oficinas e
workshops, presenciais ou virtuais
Não houve captação de recursos adicionais ou estabelecimento de parcerias para realização desta ação neste quadrimestre.

______________________________________________________________
a casa museu de artes e artefatos brasileiros | T 55 11 3032 3727 | 3032 2564 | 3032 2499 | av. brigadeiro faria lima, 2705 jardim
paulistano | 01451-000 | São Paulo – SP | Brasil BR | CNPJ: 03.031.145/0001-48 | IE: isento

Página 210 de 231
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\1Quadrim\Relatório

Ação 26: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para realização de palestras, presenciais ou virtuais com conteúdos
direcionados às áreas de vocação do museu
Neste primeiro quadrimestre foram estabelecidas três parcerias relacionadas abaixo;
Parceria MCB e ArqXP
Foi renovada a parceria com a ArqXP para a organização conjunta de Rodas de conversa trimestrais, transmitidas via Youtube do
MCB. Esta parceria contempla também a publicação de informações da programação do Museu da Casa Brasileira encartados à
revista impressa e cujo conteúdo também fica disponível para consulta também no site da parceira. Neste primeiro quadrimestre
foi realizado um debate virtual em 9 de março, que integrou a programação do mês das mulheres. A ação foi detalhada abaixo:

Roda de conversa virtual | Liderança e gênero na arquitetura: conquistas e desafios
Dia 9 de março às 17h, transmissão ao vivo pelo YouTube MCB
Convidadas: Angélica Benatti Alvim (Diretora da FAU Mackenzie), Nádia Somekh (Presidente do CAU/BR - Mackenzie), Maria
Elisa Baptista (Presidente da Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil - PUC Minas). Mediador: Gustavo Curcio
(FAUUSP/ArqXP). O evento virtual abordou questões como responsabilidade de comando, racionalização de processos e a
diversidade de gênero como fator essencial para a gestão em posições de liderança, especialmente, no mercado de trabalho de
arquitetura. A live contou com um pico de 25 espectadores simultâneos e até o fechamento deste relatório totalizou 122
visualizações no canal YouTube do museu.

Roda de conversa ‘Liderança e gênero na arquitetura: conquistas e desafios’ organizada em parceria com a ArqXP
Parceria MCB e Senac SP
Foi viabilizada uma roda de conversa virtual acerca do livro ‘Processo de criação em design gráfico: Pandemonium’, publicada
pela Editora Senac São Paulo. A programação é fruto de uma colaboração firmada entre o Museu e o Senac São Paulo, que vêm
desde o 28º Prêmio Design MCB permitindo que autores premiados com trabalhos escritos não publicados passem por um
conselho editorial altamente qualificado e recebam instruções para a publicação de suas obras. Essa parceria já contemplou o
lançamento dos livros: “Branding + design: a estratégia na criação de identidades de marca” – de Sandra Ribeiro Cameira – que
teve Menção Honrosa no 28º prêmio Design MCB, na categoria de trabalhos escritos não publicados, sob orientação de Marcos
da costa Braga; “Mobilinea: Design de um estilo de vida (1959-1975)” – de Mina Warchavchik Hugerth – que venceu o 1º lugar no
29º Prêmio Design MCB, na categoria de trabalhos escritos não publicados, sob orientação de José Tavares Correia de Lira/USP
e, agora em 2021, lançou “Processo de criação em design gráfico: Pandemonium” – de Leopoldo Leal – que levou o 1º lugar no
33º Prêmio design, na categoria de trabalhos escritos não publicados, sob orientação de Vicente Gil Filho/USP.

Roda de conversa virtual sobre o livro | Processo de criação em design gráfico: Pandemonium
Dia 14 de abril às 17h, transmissão ao vivo pelo YouTube MCB
Participação de Giancarlo Latorraca (diretor técnico do MCB), Alécio Rossi (Senac) e Leopoldo Leal, autor da obra recém-lançada
“Processo de Criação em Design Gráfico: Pandemonium”.
Pandemonium foi criado, inicialmente, como tese de doutorado e se constitui de uma pesquisa prática e teórica baseada nas oito
fases do processo criativo descrito por Robert Keith Sayer. O livro foi montado como uma espécie de “caderno de experimentações
e vivências” que pode ser lido por inteiro ou folheado livremente, representando a estrutura dos processos de criação que – nem
sempre – ocorrem de maneira linear. O trabalho foi classificado como 1º lugar no 33º Prêmio Design, na categoria de trabalhos
escritos não publicados, e por meio da parceria entre MCB e Editora Senac São Paulo foi avaliado pelo comitê editorial, publicado
e lançado ao público em 2021. O evento teve como objetivo estimular o conhecimento em sua multiplicidade de formas presentes
no dia a dia dos profissionais de design, além de abordar o processo criativo em suas fases distintas por meio de uma visão focada
no trabalho de Leopoldo Leal. A atividade contou com um pico de 85 espectadores simultâneos e um total de 460 visualizações
até o fechamento deste relatório.
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Roda de conversa virtual sobre o livro ‘Processo de criação em design gráfico: Pandemonium’ transmitida no Youtube do MCB
Parceria com a FAUFBA
Aula online para o curso de extensão – Relatos sobre a arquitetura de Lelé
No dia 08/04, a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia promoveu em parceria com o MCB a aula “A arquitetura
de Lelé: Fábrica e Invenção” com a participação de Giancarlo Latorraca, arquiteto e diretor técnico do Museu da Casa Brasileira,
e o professor Max Risselada, da TUDelft. A apresentação foi conduzida pelos professores José Fernando Minho e Ceila Cardoso.
A aula foi gravada e em breve será disponibilizada no Youtube do Museu para que outros alunos ou interessados possam assistir.

Apresentações de Max e Giancarlo durante a aula que foi transmitida via Zoom.

Parceria em andamento:
Parceria exposição Urbanismo Ecológico 2020
O Museu da Casa Brasileira firmou em 2020 uma parceria com a Universidade de Harvard para a viabilização da exposição
‘Urbanismo Ecológico 2020’ que celebrou o lançamento do livro ‘Urbanismo Ecológico na América Latina’ e apresentou uma síntese
da publicação, destacando propostas da cidade de São Paulo, Colômbia e Cidade do México, dentre outras. A curadoria,
arquitetura e comunicação visual da exposição é de Marina Correia e Fabiana Araújo, arquitetas graduadas na Faculdade de PósGraduação em Arquitetura da Universidade Harvard.
Além da exposição, que estará em cartaz no MCB até junho de 2021, houve uma programação virtual especial sobre assuntos
acerca do tema Urbanismo Ecológico e os projetos apresentados na exposição, com a participação de Nelson Brissac, Shundi
Iwamizu e Marina Correia, dentre outros. Os conteúdos online relacionados à exposição foram atualizados neste primeiro
quadrimestre para ampliar o debate acerca de mudanças climáticas e sustentabilidade no entorno urbano. Foi organizada uma
Playlist “Encontros virtuais | Exposição Urbanismo Ecológico 2020” no YouTube do MCB. Esta parceria não foi contabilizada neste
quadrimestre, uma vez que a parceria foi estabelecida em 2020. Foi apresentado neste documento apenas por terem sido
publicados novos conteúdos em abril deste ano.
Conteúdo virtual vinculado à exposição:

Antecipar: O bate-papo reúne Luiz Orsini Yazaki, consultor, ex-diretor do Centro Tecnológico de Hidráulica da Poli-USP, e
Alexandre Gonçalves, do Estúdio Laborg e do TIDD da PUC-SP. Eles conversam sobre os caminhos das águas e dos pés na
várzea do rio Tietê. Mediação: Nelson Brissac (ZL Vórtice).

Incluir – Arte e laboratório na várzea: Nessa conversa, Regina Silveira, uma das mais importantes artistas do país, e o
engenheiro Rafael Pileggi, do Laboratório de Microestrutura e Ecoeficiência dos Materiais da Poli-USP, falam sobre o projeto
de calçadas permeáveis que estão desenvolvendo para o Jardim Pantanal, na várzea do rio Tietê na zona leste de São Paulo.
Mediação: Nelson Brissac (ZL Vórtice).

Praças da Paz: Nesse vídeo, o arquiteto e urbanista Cesar Shundi fala sobre o projeto Praças da Paz (Sou da Paz), que, no
início dos anos 2000, promoveu requalificação de inúmeros espaços públicos na periferia de São Paulo (SP).

Favela do Sapé: Nesse vídeo, a arquiteta e urbanista Marina Grinover fala sobre o projeto que vem – desde 2010 –
revitalizando o perímetro da Favela do Sapé por meio do desenho de pontos de conexão entre ecologia e urbanismo nas
áreas livres do bairro, além da inclusão de seus moradores no direito à cidade.
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⠀

Conteúdo online relacionados à exposição “Urbanismo Ecológico 2020”, atualizados em abril de 2021.
Parceria Instituto de Estudos Brasileiros da USP (IEB-USP)
Em 29 de abril, foi firmada parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros da USP (IEB-USP), para a realização do Evento
“Seminário Contribuições de Waldisa Rússio para os Museus e para a Museologia em Homenagem aos 50 anos do MCB”, que
será realizado em formato on-line, entre os dias 25 a 27 e, 29 de maio de 2021, totalizando 4 (quatro) dias de duração. Apesar das
tratativas terem sido realizadas e formalizadas em abril, esta parceria será contabilizada no próximo quadrimestre, quando as
ações online serão de fato executadas e viabilizadas ao público.

Ação 27: (PEPC) Contratação de empresa especializada para a realização de pesquisa anual de perfil de público realizada
a partir de metodologia adequada para a área museológica
Não houve captação de recursos adicionais para realização desta ação neste quadrimestre.

Ação 28: (PEPC) Estabelecimento de parcerias ou captação própria para realização de exposições temporárias com os
conteúdos das áreas de vocação do MCB
Não houve captação de recursos adicionais para realização desta ação neste quadrimestre.

Ação 29: (PEPC) Pesquisa para produção de playlists relacionadas aos conteúdos de vocação do museu ou
complementares ao projeto Música no MCB'
Criado em 2020, o perfil do MCB no Spotify disponibiliza ao público playlists produzidas para o projeto Música no MCB e também
relacionadas aos conteúdos de vocação do museu. Neste primeiro quadrimestre foram realizadas em 19 de janeiro e 11 de março
postagens reforçando a divulgação da série de playlists do projeto Casas do Sertão, viabilizadas pelo Núcleo Educativo produzidas
no ano de 2020. Além disso, foi lançada em 21 de março uma nova playlist com Curadoria do Maestro Júlio Medaglia, detalhada
a seguir.
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Perfil MCB no Spotify e playlists disponibilizadas ao público até o momento.

Playlist Curadoria | Maestro Julio Medaglia
Divulgação: 21 de março
Assinada por Júlio Medaglia e com o objetivo de fomentar o projeto Música no MCB, a nova coletânea disponível no Spotify do
Museu da Casa Brasileira apresenta cerca de 40 interpretações de grandes artistas clássicos como: Mozart, Beethoven, Chopin,
Debussy, Tchaikovsky, Vivaldi, Heitor Villa-Lobos e mais. Essa é a primeira seleção musical do MCB dedicada exclusivamente à
música erudita e conta com curadoria do maestro, que já atuou no projeto de música da instituição e que vem ampliando o acesso
ao gênero por meio de livros, artigos e programas de rádio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

3 Gymnopedies (orch. Debussy): Gymnopedie No. 2; Interpretada por Ondrej LenardSlovak, Radio Symphony
Orchestra; Composta por Claude DebussyErik Satie
Italian Capriccio, Op. 45, TH 47: Capriccio Italien, Op. 45; Interpretada por Adrian Leaper Royal Philharmonic
Orchestra; Composta por Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Symphony No.5 In C Minor, Op.67: 3. Allegro; Interpretada por Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan; Composta
por Ludwig van Beethoven
An der schönen blauen Donau, Op. 314; Interpretada por Wiener Philharmoniker, Willi Boskovsky; Composta por
Johann Strauss II
Largo Al Factotum Della Città; Interpretada por Riccardo Chailly; Composta por Cesare Sterbini e Gioachino Rossini
Piano Concerto No.20 in D minor, K.466: 1. Allegro; Interpretada por Cleveland Orchestra, Mitsuko Uchida; Composta
por Wolfgang Amadeus Mozart
Fantaisie-Impromptu In C Sharp Minor, Op. 66; Interpretada por Daniil Trifonov; Composta por Frédéric Chopin
Symphony No.5 In C Sharp Minor: 1. Trauermarsch (In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt) [Symphony
No.5 in C sharp minor / Part 1]; Interpretada por Pierre Boulez, Wiener Philharmoniker; Composta por Gustav Mahler
Tchaikovsky: Serenade In C, Op. 48 - 1. Pezzo In Forma Di Sonatina; Interpretada por Orpheus Chamber Orchestra;
Composta por Pye Hastings
Boris Godunov: Introduction — Polonaise; Interpretada por USSR State Symphony Orchestra, Yevgeny Svetlanov;
Composta por Modest Mussorgsky
Histoire Du Tango: I. Bordel 1900 (Piazzolla); Interpretada por Roberto Fabbriciani & Edoardo Catemario; Composta
por Astor Piazzolla
Capriccio Espagnol, Op.34: 2. Variazioni; Interpretada por Berliner PhilharmonikerLorin Maazel; Composta por Nikolai
Rimsky-Korsakov
Valsa de esquina No. 1; Interpretada por Marcel Worms; Composta por Francisco Mignone
Milagre e Palhaços; Interpretada por Orquestra Sinfônica Do Estado De São Paulo, Roberto Minczuk; Composta por
Antônio Carlos Jobim, Claus Ogerman Deodato, Dori Caymmi, Mario Adnet, Nelson Riddle, Paulo Jobim
Hungarian Dance No.1 in G Minor, WoO 1; Interpretada por Claudio Abbado, Wiener Philharmoniker; Composta por
Johannes Brahms
Asturias; Composta por Isaac Albéniz
Harpsichord Suite No.5 in E HWV 430 "The Harmonious Blacksmith": Air - Double 1-5; Interpretada por Lisa
Smirnova; Composta por George Frideric Handel
Caprice, Op. 1, No. 24; Interpretada por John Williams; Composta por Niccolò Paganini
Moleque, Interpretada por Ulisses Rocha
Carmen Suite No.1: 1. Prélude; Interpretada por Orchestre de ParisSemyon Bychkov; Composta por Georges Bizet
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21. Le Cid Suite: I. "Castillane"; Interpretada por London Symphony OrchestraRobert Irving; Composta por Jules Massenet
22. Don Giovanni, K. 527, Act I: Sinfonia (Orchestra); Interpretada por Riccardo Muti, Wiener Philharmoniker; Composta
por Wolfgang Amadeus Mozart
23. Don Pasquale: Overture; Interpretada por Roberto Abbado; Composta por Gaetano Donizetti e Giovanni Ruffini
24. L'elisir d'amore: Overture (Preludio); Interpretada por James Levine, Metropolitan Opera Orchestra; Composta por
Eugène Scribe, Felice Romani e Gaetano Donizetti
25. Piano Concerto No. 21 in C Major, K. 467 "Elvira Madigan": II. Andante; Interpretada por Howard Shelley, London
Mozart Players; Composta por Wolfgang Amadeus Mozart
26. Piano Concerto No.1 In E Flat, S.124: 3. Allegretto vivace – Live; Interpretada por Ion Marin, Martha Argerich,
Orchestra della Svizzera Italiana; Composta por Franz Liszt
27. La Ronde des Lutins - scherzo fantastique, Op.25; Interpretada por Gil Shaham, Jonathan Feldman; Composta por
Antonio Bazzini
28. Havanaise, Op.83, R.202; Interpretada por Itzhak Perlman, New York Philharmonic, Zubin Mehta; Composta por Camille
Saint-Saëns
29. Massenet: Thaïs: Méditation; Interpretada por Itzhak Perlman, Lawrence Foster; Composta por Jules Massenet
30. Romanian Rhapsody No. 1 in A Major; Interpretada por George Enescu Oskar, Danon, Royal Philharmonic Orchestra
31. Adagio : Allegro Non Troppo (Symphonie N° 6 En Do Mineur, Op. 67 « Pathétique » - Piotr Ilitch Tchaïkovski);
Interpretada por Herbert von Karajan, Wiener Philharmoniker; Composta por Pyotr Ilyich Tchaikovsky
32. Symphony No.9 In D Minor, Op.125 - "Choral" - Excerpt From 4th Movement: 4. Presto; Interpretada por Berliner
PhilharmonikerHerbert von Karajan; Composta por Ludwig van Beethoven
33. Tristan und Isolde, WWV 90, Act III: Isoldens Liebestod; Interpretada por Andrés Orozco-Estrada; Composta por
Richard Wagner
34. Prélude à l'après-midi d'un faune, L. 86; Interpretada por Leonard BernsteinNew York Philharmonic; Composta por
Claude Debussy
35. Pierrot Lunaire, Op.21 (1912) / Part 1: 1. Mondestrunken; Interpretada por Christine Schäfer, Ensemble
Intercontemporain, Pierre Boulez; Composta por Albert Giraud, Arnold Schoenberg
36. Rhapsody On A Theme Of Paganini - From "Somewhere in Time"; Interpretada por John Debney, Royal Scottish
National Orchestra, Sergei Rachmaninoff; Composta por Sergei Rachmaninoff
37. Recorder Concerto in C Major, RV 443: I. Allegro; Interpretada por Michala Petri; Composta por Antonio Vivaldi
38. Cello Concerto No. 1 in C Major, Hob. VIIb:1: II. Adagio; Interpretada por English Chamber Orchestra, José-Luis Garcia,
Yo-Yo Ma; Composta por Franz Joseph Haydn
39. Concerto for Harpsichord, Strings, and Continuo No.1 in D minor, BWV 1052: I. Allegro; Interpretada por Karl Richter,
Münchener Bach-Orchester; Composta por Johann Sebastian Bach
40. Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1, W246: I. Introdução (Embolada); Interpretada porAcademy of St. Martin in
the Fields, Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker, Sir Neville Marriner; Composta por Heitor Villa-Lobos

Divulgação da Playlist Curadoria | Maestro Julio Medaglia nas redes sociais e site

______________________________________________________________
a casa museu de artes e artefatos brasileiros | T 55 11 3032 3727 | 3032 2564 | 3032 2499 | av. brigadeiro faria lima, 2705 jardim
paulistano | 01451-000 | São Paulo – SP | Brasil BR | CNPJ: 03.031.145/0001-48 | IE: isento

Página 215 de 231
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\1Quadrim\Relatório

Playlist Curadoria | Maestro Julio Medaglia no Spotify

Ação 30: (PEPC) Realização de apresentações Musicais realizadas do projeto “Música no Museu”
Não houve captação de recursos adicionais para realização desta ação neste quadrimestre.

Ação 31: (PEPC) Realização da edição anual do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira
O MCB realizará em 2021 o 34º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira para as categorias de produtos e trabalhos escritos, em
continuidade à edição iniciada com o Concurso do cartaz do 34º Prêmio Design em 2020 e interrompida em decorrência da
pandemia do Covid-19. Foram iniciados neste quadrimestre os preparativos para esta retomada. A edição deste ano apresenta
diversas alterações, tais como: avaliação inteiramente digital dos projetos e veiculação dos trabalhos selecionados pelas
comissões julgadoras apenas em meio virtual. Não haverá premiação em dinheiro nem exposição de projetos no museu.
O cartaz selecionado no concurso de 2020, autoria de Leonardo Sá Rocha Sarabanda com orientação de Celso Longo e Daniel
Trench, será adaptado para a divulgação deste ano. O regulamento da premiação foi atualizado, validado pela assessoria jurídica
do museu e será publicado em 20 de maio. Também foram viabilizados esforços para a formação das comissões julgadoras. O
grupo que avaliará as categorias de produtos será coordenado por Gerson Lessa, docente na Escola de Belas Artes da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. A comissão de trabalhos escritos contará com a liderança de Teresa Maria Riccetti,
docente da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
As inscrições para o 34º Prêmio Design terão início em 20 de maio, data em que será realizada uma Roda de Conversa Virtual no
YouTube da instituição para apresentar ao público as principais alterações desta edição. As ações relativas ao Prêmio Design
serão melhor detalhadas nos próximos relatórios.

Ação 32: (PEPC) Exposição física ou virtual dos itens selecionados na edição anual do Prêmio Design Museu da Casa
Brasileira”.
Ação não executada neste quadrimestre.

Ação 33: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para realização de programação vinculada ao projeto Música no MCB
Não sendo possível a realização das apresentações presenciais, o projeto Música no Museu foi adaptado aos canais digitais, com
criação e atualização constante de playlists no Spotify, criação de perfis homenagens no site MCB e veiculados nas redes sociais,
e recomendações de projetos viabilizados pelos músicos parceiros ao projeto. Neste primeiro quadrimestre foram estabelecidas
seis parcerias que possibilitaram o oferecimento de uma diversificada programação ao público do MCB. As parcerias foram
detalhadas a seguir:
Parceria OCAM e Orquestra Mundana Refugi para lançamento do vídeo Raízes Profundas
Divulgação: 25 de janeiro
No aniversário de São Paulo, a OCAM lançou o videoclipe “Raízes Profundas”, realizado em parceria com a Orquestra Mundana
Refugi. O projeto foi o quarto vídeo concebido pelo diretor artístico da OCAM, Gil Jardim, durante a pandemia e o isolamento social,
e contou com direção audiovisual de Anderson Penha. A realização teve apoio institucional do Museu da Casa Brasileira e
apresentou como foco a diversidade de povos que habitam a cidade de São Paulo. O vídeo foi publicado no canal YouTube da
Orquestra de Câmara da ECA/USP e contabilizou até o fechamento deste relatório um total de 1152 visualizações.

______________________________________________________________
a casa museu de artes e artefatos brasileiros | T 55 11 3032 3727 | 3032 2564 | 3032 2499 | av. brigadeiro faria lima, 2705 jardim
paulistano | 01451-000 | São Paulo – SP | Brasil BR | CNPJ: 03.031.145/0001-48 | IE: isento

Página 216 de 231
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\1Quadrim\Relatório

Apoio MCB para divulgação do vídeo Raízes Profundas, viabilizado pela OCAM e Orquestra Mundana Refugi.

Parceria Dani Mattos e Toque de Bambas para divulgação do projeto ‘Cronistas da cidade’
Divulgação: 14 de março
“Cronistas da Cidade” é um álbum digital de Dani Mattos e Toque de Bambas lançado no aniversário da cidade, 25 de janeiro de
2021, pela tratore.ffm.to e disponível para ser ouvido pelas principais plataformas de streaming de áudio como Spotify e Deezer.
O trabalho do grupo foi realizado com incentivo da lei ProAC ICMS de São Paulo – iniciativa do Governo do Estado de São Paulo
para o Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura – e une prosa e samba em versos que homenageiam grandes
compositores paulistas e paulistanos como: Adoniran Barbosa, Paulo Vanzolini e Germano Mathias. A ideia do álbum nasceu como
uma adaptação para internet, pós-pandemia, do espetáculo Cronistas da Cidade, que sempre levou ao público rodas de samba
com poesias de Vanzolini e diálogos cômicos criados por Adoniran e Osvaldo Moles para as típicas personagens das novelas de
rádio. O projeto Cronistas da Cidade foi antecedido por um EP homônimo lançado pelo selo 7melodica em 2019 e ainda conta com
vídeos que podem ser visualizados pelo Youtube e compõem essa realização multimídia. O MCB colaborou com a divulgação
deste trabalho por meio da ação ‘MCB Recomenda’, com publicação no site e redes sociais em 14 de março.

Apoio MCB para divulgação do projeto ‘Cronistas da cidade’
Parceria para realização do festival Jazzmin’s Mulheres na Música
Realização: 24, 25, 26 e 27 de março, sempre às 19h pelo canal YouTube do grupo Jazzmin’s Big Band.
Em comemoração ao mês das mulheres, o Museu da Casa Brasileira apoiou institucionalmente, por meio de uma parceria, a
realização do Festival Jazzmin’s: Mulheres Na Música, viabilizado entre os dias 24 e 27 de março, sempre a partir das 19h pelo
Youtube da banda. Jazzmin’s Big Band é um grupo musical parceiro do MCB e composto por 17 mulheres que vêm inovando no
cenário musical desde 2016, quando consolidaram um trabalho pioneiro como banda instrumental exclusivamente feminina em um
universo majoritariamente masculino. A formação ainda se destaca pela sonoridade particular, que une vibrafone, clarinete,
clarone, trompa e flautas a instrumentos tradicionais de uma big band. O festival contou com o Edital ProAC 60-2020 eixo
Premiação, Mostras e Festivais e teve sua realização ao longo de quatro dias com uma programação de músicas nacionais e
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autorais, palestras e mesas redondas que buscaram conscientizar sobre o papel da mulher na música e aprofundar os debates
acerca da desigualdade de gênero nas artes. A palestra promovida no primeiro dia do festival e as rodas de conversa contaram
com intérprete de libras.

Festival Jazzmin’s: Mulheres na Música, viabilizado em parceria com o grupo Jazzmin’s Big Band

Parceria para divulgação do Festival Online Violeiros do Brasil
Realização: 9 a 25 de abril
Violeiros do Brasil é fruto do Projeto Memória Brasileira, criado por Myriam Taubkin em 1987, com a proposta de realizar um
mapeamento detalhado da música brasileira e reuniu 14 violeiros em sete apresentações online. Em cada apresentação, um
mestre violeiro fez seu show e, em seguida, tocou em duo com o convidado, que terminou com sua performance. O festival
aconteceu nos dias 09, 10 e 11 de abril, e nos dois fins de semana seguinte, 17, 18 e 24 e 25 de abril, com trechos gravados e
inserção de conteúdos do histórico do projeto, como shows e o DVD Violeiros do Brasil.
Para celebrar o lançamento desta edição do projeto, o MCB promoveu uma roda de conversa virtual com transmissão ao vivo pelo
YouTube do MCB, no dia 09 de abril, sexta-feira, às 19h. O bate-papo contou com a presença de Carmelita de Moraes
(coordenadora do projeto Música no MCB), Myriam Taubkin (criadora do Projeto Memória Brasileira, idealizadora e diretora musical
do festival Violeiros do Brasil) e os artistas Roberto Corrêa, Pereira da Viola, Laís de Assis e Neymar Dias. A roda de conversa
contou com um pico de 95 espectadores simultâneos e um total de 780 visualizações até o fechamento deste relatório.
Programação do festival:
09/04, sexta-feira – Tavinho Moura apresenta Fabrício Conde.
10/04, sábado – Marco Vilalba, o Passoca faz as honras para Neymar Dias.
11/04, domingo – Pereira da Viola e Ricardo Vignini.
17/04, sábado – Adelmo Arcoverde abre caminho para Laís de Assis.
18/04, domingo – Paulo Freire divide o palco com João Paulo Amaral.
24/04, sábado – Ivan Vilela recebe Bruno Sanches.
25/04, domingo – Roberto Correia convida Cacai Nunes.
Transmitidos no canal YouTube do Projeto Memória Brasileira

Roda de conversa para lançamento do Festival Online Violeiros do Brasil
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Divulgação das apresentações do Festival Online Violeiros do Brasil

Parceria de divulgação do projeto Foxtrot e a Música Brasileira: 1920 a 1960
Data: 26 de abril
No dia 26 de abril, às 22h, aconteceu o lançamento do projeto “Foxtrot e a Música Brasileira: 1920 a 1960” em um concerto online
viabilizado por meio da Lei Emergencial de Apoio à Cultura (Edital Proac Expresso Lei Aldir Blanc 39.2020 – Produção e temporada
de música com apresentações online) e executado pelo Ricardo Baldacci Trio, grupo composto pelos instrumentistas Ricardo
Baldacci, Billy Magno e Danilo Vianna. O projeto consiste em uma série de apresentações virtuais que busca unir, em seus
repertórios, leituras jazzísticas de composições que se tornaram clássicas em todo o mundo e – ainda – fizeram sucesso no Brasil
por meio das interpretações de Francisco Alves, Orlando Silva, Anysio Silva e Lucio Alves, além de canções nacionais, que
ganharão nova “roupagem” sob swing e improvisações minimalistas características do gênero. O MCB colaborou com a divulgação
deste lançamento por meio da ação ‘MCB Recomenda’, convidando o público do museu a acompanhar a apresentação no canal
YouTube do músico.

Divulgação do projeto Foxtrot e a Música Brasileira: 1920 a 1960, executado por Ricardo Baldacci Trio
Parceria para divulgação da apresentação online “Orquestra Mundana Refugi”
Data: 27 de abril
No dia 27 de abril, às 19h, aconteceu a primeira apresentação do espetáculo “Orquestra Mundana Refugi”, um concerto online
realizado pela orquestra homônima e dividido em seis partes. Concebido por meio da Lei Emergencial de Apoio à Cultura (Edital
Proac Expresso Lei Aldir Blanc 39.2020 – Produção e temporada de música com apresentações online), o evento apresentou ao
público as canções e temas instrumentais mais representativos dos dois álbuns da Orquestra Mundana Refugi (OMR), além de
temas inéditos e exclusivos desenvolvidos – especialmente – para a ocasião. Entre os destaques da apresentação de lançamento
estiveram: “Caravanas”, composto por Chico Buarque em 2018, em uma suíte com “As caravanas” e “Deus lhe pague”, sucesso
do último álbum da Orquestra Mundana Refugi, denominado “Caravana Refugi”; o tema, já “clássico” do repertório da Orquestra,
agora ganhou uma reinterpretação para o show virtual ao vivo. O Museu da Casa Brasileira colaborou com a divulgação deste
projeto por meio da ação ‘MCB Recomenda’ no site e nas redes sociais da instituição.
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Divulgação da apresentação online “Orquestra Mundana Refugi”
Ação 39: (PE) Realização de cursos presenciais ou virtuais de capacitação para professores, educadores e guias de
turismo
Não houve captação de recursos adicionais ou estabelecimento de parcerias para realização desta ação neste quadrimestre.
Ação 40: (PE) Ampliação de parcerias com instituições educacionais e culturais na capital e no interior do estado de São
Paulo
Não houve captação de recursos adicionais ou estabelecimento de parcerias para realização desta ação neste quadrimestre.
Ação 41: (PE) Atendimento presencial ou virtual à estudantes de escolas públicas de Educação Infantil- EMEI
Não houve captação de recursos adicionais ou estabelecimento de parcerias para realização desta ação neste quadrimestre.
Ação 42: (PE) Ações presencias ou virtuais de visitas de grupo de pessoas com deficiência física, mental, idosos, pessoas
em situação de vulnerabilidade social, através do programa Fora da Casinha
Não houve captação de recursos adicionais ou estabelecimento de parcerias para realização desta ação neste quadrimestre.
Ação 44: (PSISEM) Realização de itinerância de Exposições para municípios do interior do estado previamente indicados
pela coordenação do SISEM
Não houve captação de recursos adicionais para realização desta ação neste quadrimestre.
Ação 50: (PCDI) Publicação de documentação dos projetos realizados pelo Educativo e dos materiais criados para as
visitas ao acervo do museu
Não houve captação de recursos adicionais ou estabelecimento de parcerias para realização desta ação neste quadrimestre.
Ação 51: (PCDI) Publicação de livros físico ou virtual com conteúdos que abordam as áreas de vocação do MCB, tais
como arquitetura, design, paisagismo, urbanismo, patrimônio, mobiliário, tesauros e/ou sistemas descritivos
relacionados ao acervo e outros
Publicação do catálogo da exposição Campos de Altitude na Revista ArqXP
5ª Edição, março-abril-maio/2021
Neste primeiro quadrimestre foi renovada a parceria com a ArqXP para a organização conjunta de Rodas de conversa virtuais e
para a publicação de conteúdos da programação do Museu da Casa Brasileira na revista. Neste primeiro quadrimestre o MCB
viabilizou o catálogo da exposição Campos de Altitude, que contou com um evento online de lançamento em abril, detalhado na
ação 21 deste relatório.
A exposição da fotógrafa carioca Kitty Paranaguá apresenta 15 fotografias produzidas nas comunidades Pavão Pavãozinho,
Tavares Bastos, Chapéu Mangueira, Cantagalo, Vidigal e Rocinha. Inspirada pelo trabalho ‘Câmara Escura’, de Abelardo Morell,
a fotógrafa decidiu contrapor a vista dos moradores de morros do Rio de Janeiro às suas vivências cotidianas.
O encarte de 24 páginas com textos e imagens sobre a mostra está disponível na 5ª edição da revista ArqXP e pode ser conferida
também pelo site https://arqxp.com/.
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Divulgação da 5ª edição da revista ArqXP com encarte MCB

Algumas páginas internas do catálogo publicado em parceria e encartado à 5ª edição da Revista ArqXP

Lançamento virtual do catálogo viabilizado no YouTube do MCB.
Ação 52: (PCDI) Realização de campanhas de marketing e de publicidade institucional do museu em canais digitais,
eletrônicos ou impressos, com previa aprovação da proposta editorial pela SEC
Neste primeiro quadrimestre foram realizadas três campanhas de marketing relacionadas abaixo;
Campanha ‘Estante do MCB’
Data: a partir de janeiro de 2021, com postagens ao longo de todo o ano
Em 2021, o Museu da Casa Brasileira segue difundindo o canal ‘Estante do MCB’, um espaço virtual que conta com publicações,
catálogos e entre outros materiais elaborados pelo Museu. A campanha é viabilizada nas redes sociais e no site MCB. Abaixo as
postagens veiculadas neste quadrimestre:
11/janeiro: Coleção Ernani Alimentação
23/janeiro: Coleção Ernani Construção
6/fevereiro: Coleção Ernani Costumes
20/fevereiro: Coleção Ernani Equipamentos
13/março: Coleção Ernani Objetos
27/março: Coleção Ernani Alimentação
10/abril: Casas do Brasil 2014 – Sobrevivências/ uma exposição sobre vivências: Carandiru

______________________________________________________________
a casa museu de artes e artefatos brasileiros | T 55 11 3032 3727 | 3032 2564 | 3032 2499 | av. brigadeiro faria lima, 2705 jardim
paulistano | 01451-000 | São Paulo – SP | Brasil BR | CNPJ: 03.031.145/0001-48 | IE: isento

Página 221 de 231
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\1Quadrim\Relatório

Material gráfico produzido para a campanha Estante do MCB veiculadas no 1º quadrimestre
Campanha de adesão ao programa Amigo do MCB
Data: janeiro de 2021
O MCB promoveu em janeiro de 2021 a campanha ‘Seja um amigo do MCB’, com o objetivo de aproximar ainda mais o público
das atividades oferecidas pela instituição e de incrementar a captação de recursos para elaboração de sua agenda de programação
cultural. Foram realizadas 2 postagens relacionadas à esta ação:
5/janeiro: Seja um amigo do MCB
27/janeiro: Conheça os benefícios de ser um Amigo do MCB

Material gráfico produzido para a campanha ‘Seja um Amigo do MCB’
Campanha ‘MCB em Casa’
Frente a pandemia do Coronavírus, o museu criou em 2020 a campanha ‘MCB em Casa’ para apresentação de conteúdos virtuais.
Esta campanha foi retomada em março de 2021 e contou com uma publicação reforçando os canais digitais da instituição, no
período em que o museu esteve temporariamente fechado ao público, seguindo as medidas do Plano São Paulo para contenção
da pandemia causada pelo COVID-19. Por meio da hashtag #MCBemCasa, o público pode encontrar conteúdos complementares
às exposições temporárias, uma exposição virtual disponível nas redes sociais, informações sobre oficinas, rodas de conversa e
outras programações.
28/março: Divulgação dos canais digitais do MCB
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Publicação para reforçar os canais digitais da instituição ao público.
Ação 53: (PCDI) Veiculação de Links patrocinados em redes sociais
Neste primeiro quadrimestre foram vinculados 412 links patrocinados dentro das redes sociais do Museu.
Ação 54: (PCDI) Publicação de catálogo físico ou virtual com os premiados na edição do Prêmio Design Museu da Casa
Brasileira
Ação não executada neste quadrimestre.
Ação 56: (PED) Obtenção OU renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião
Ação não executada neste quadrimestre.

Ação 57: (PED) Contratação de Projetos de Arquitetura, Estrutura, Fundações, Elétrica, Hidráulica, Ar Condicionado, de
Elaboração de Planilhas Orçamentárias e de Consultoria
Não houve captação de recursos adicionais para realização desta ação neste quadrimestre.
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1 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA (2021)
Nº

3

4

Ações Condicionadas

Nº

(PGM) Investimento em
treinamento da equipe

3

(PGM) Elaboração do Plano
Museológico

4

Atributo da
Mensuração

Mensuração

MetaProduto

Nº de
treinamentos
oferecidos

MetaProduto

Plano
museológico
elaborado

Previsão Quadrimestral
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM

Realizado
7

20
20
100%

7
35%

1
1
100%

0
0%

2. PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS (2021)
Nº

Ações Condicionadas

9

(PA) Estabelecimento de
parcerias com museus,
instituições culturais e de
pesquisa, para
aprimoramento das ações de
preservação, pesquisas e
outras que contribuam para
melhor gestão dos acervos

10

11

(PA) Prospecção para
Captação de Recursos visando
a implantação do Centro de
Pesquisa e Referência do
“Morar Brasileiro”

(PA) Aquisição de peças do
Acervo Museológico através
de compra ou doação

Nº

Atributo da
Mensuração

Mensuração

Previsão Quadrimestral

Realizado

1° Quadrim

1

2° Quadrim
9

10

11

MetaProduto

MetaProduto

MetaProduto

Nº de parcerias
estabelecidas

Nº de projeto
desenvolvido

Nº de peças
adquiridas

3° Quadrim

1

META ANUAL

1

ICM

100%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

1
1

ICM

100%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM

1
100%

0
0%
1

15
15
100%

1
7%
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12

13

14

(PA) Restauro de peças do
Acervo Museológico

(PA) Contratação de Seguro
para peças do Acervo e
Exposições Temporárias

(PA) Instalação do Software
para gestão do acervo
arquívistico e Bibliográfico

12

13

14

MetaProduto

MetaProduto

MetaProduto

Nº de peças
restauradas

Seguro
Contratado

Software
Instalado

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM

42
10
10
100%

42
420%
0

1
1
100%

0
0%
0

1
1
100%

0
0%

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2021)
Nº

20

21

22

Ações Condicionadas

(PEPC) Participação através de
ações virtuais na Semana dos
Museus

(PEPC) Estabelecimento de
parcerias para Lançamento de
livros, virtuais ou presenciais

(PEPC) Participação em
eventos temáticos ou datas
comemorativas, tais como Dia
da Crianças, Consciência
Negra, Virada Cultural, Virada
Sustentável, Design Weekend,
Mês da Mulher, etc através
de ações presenciais ou
virtuais.

Nº

20

21

22

Atributo da
Mensuração

MetaProduto

MetaProduto

MetaProduto

Mensuração

Nº de programas
realizados

Nº de
lançamentos
realizados

Nº de
participações
realizadas

Previsão Quadrimestral
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

Realizado
0
1

1
100%

0
0%
1

2
2

ICM

100%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

4
2
2
8

ICM

100%

1
50%
4

4

50%
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23

24

25

26

27

28

(PEPC) Realização de
exposição do projeto Casas do
Brasil

23

(PEPC) Realização de
exposição do projeto
Pioneiros do Design

24

(PEPC) Realização com equipe
interna ou através do
estabelecimento de parcerias,
de cursos, oficinas e
workshops, presenciais ou
virtuais

25

(PEPC) Estabelecimento de
parcerias para realização de
palestras, presenciais ou
virtuais com conteúdos
direcionados às áreas de
vocação do museu

(PEPC) Contratação de
empresa especializada para a
realização de pesquisa anual
de perfil de público realizada
a partir de metodologia
adequada para a área
museológica

(PEPC) Estabelecimento de
parcerias ou captação própria
para realização de exposições
temporárias com os
conteúdos das áreas de
vocação do MCB

MetaProduto

Nº de exposições
realizadas

MetaProduto

Nº de exposições
realizadas

MetaProduto

Nº de eventos
realizados

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM

26

27

28

MetaProduto

MetaProduto

MetaProduto

Nº de palestras
realizadas

Empresa
Contratada.

Nº de parcerias
estabelecidas

1
1
100%

0
0%

1
1
100%

0
0%

5
5

0

100%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

8
8

ICM

100%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

1
1

ICM

100%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

2
2

ICM

100%

0%
3

3
38%

0
0%

0
0%
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29

30

31

32

(PEPC) Pesquisa para
produção de playlists
relacionadas aos conteúdos
de vocação do museu ou
complementares ao projeto
Música no MCB'

29

(PEPC) Realização de
apresentações Musicais
30.1
realizadas do projeto “Música
no Museu”

(PEPC) Realização da edição
anual do Prêmio Design
Museu da Casa Brasileira

31.1

(PEPC) Exposição física ou
virtual dos itens selecionados
na edição anual do Prêmio
Design Museu da Casa
Brasileira”.

MetaProduto

Nº de listas
produzidas

MetaProduto

Número de
apresentações

MetaProduto

Nº de edições
realizadas

MetaProduto

Nº de Exposições
Realizadas

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

4
4

ICM

100%

25%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

1
1
1
3
100%

0
0%

1
1
100%

0
0%

ICM

100%

1

1

1
1

0
0%

32.1

33

(PEPC) Estabelecimento de
parcerias para realização de
programação vinculada ao
projeto Música no MCB

33

MetaProduto

Nº de palestras
realizadas

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

8

ICM

100%

6

6
75%
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4 PROGRAMA EDUCATIVO (2021)
Nº

Ações Condicionadas

Nº

39.1

39

(PE) Ampliação de parcerias
com instituições educacionais
e culturais na capital e no
interior do estado de São
Paulo

40

41.1

41

MetaProduto

Nº de cursos de
capacitação para
professores,
educadores e
guias de turismo

MetaResultado

MetaProduto

(PE) Ações presencias ou
virtuais de visitas de grupo de
pessoas com deficiência física,
mental, idosos, pessoas em
situação de vulnerabilidade
social, através do programa
Fora da Casinha

42

Nº mínimo de
público atendido
nos cursos de
capacitação para
professores,
educadores e
guias de turismo

Nº de novas
parcerias
realizadas

MetaProduto

Nº mínimo de
atividades
oferecidas

MetaResultado

Nº mínimo de
público nas
atividades

(PE) Atendimento presencial
ou virtual à estudantes de
escolas públicas de Educação
Infantil- EMEI
41.2

42

Mensuração

(PE) Realização de cursos
presenciais ou virtuais de
capacitação para professores,
educadores e guias de
turismo
39.2

40

Atributo da
Mensuração

MetaProduto

Nº mínimo de
ações

Previsão Quadrimestral

Realizado

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

0
6
6
12

ICM

100%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

0
50
50
100

ICM

100%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

2
2

ICM

100%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim

1
2

0
0%

0

0%

0
0%

3
100%
200
400

0
0%

META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

600
100%

0
0%

ICM

100%

3° Quadrim

2
2

0

0%
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5 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2021)
Atributo da
Nº
Ações Pactuadas
Nº
Mensuração
Previsão Quadrimestral
Realizado
Mensuração
1° Quadrim
2° Quadrim
MetaNº de itinerâncias
3° Quadrim
1
44.1
Produto
realizadas
(PSISEM) Realização de
META ANUAL
1
0
itinerância de Exposições para
ICM
100%
0%
44 municípios do interior do
1° Quadrim
estado previamente indicados
2° Quadrim
pela coordenação do SISEM
MetaNº de municípios
3° Quadrim
1
44.2
Resultado atendidos
META ANUAL
1
0
ICM
100%
0%
6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2021)
Atributo da
Nº
Ações Condicionadas
Nº
Mensuração
Previsão Quadrimestral
Realizado
Mensuração
1° Quadrim
2
(PCDI) Publicação de
2° Quadrim
2
documentação dos projetos
3° Quadrim
1
MetaNº de publicações
50 realizados pelo Educativo e
50
Produto
realizadas
META ANUAL
5
0
dos materiais criados para as
visitas ao acervo do museu
ICM
100%
0%

51

52

(PCDI) Publicação de livros
físico ou virtual com
conteúdos que abordam as
áreas de vocação do MCB, tais
como arquitetura, design,
paisagismo, urbanismo,
patrimônio, mobiliário,
tesauros e/ou sistemas
descritivos relacionados ao
acervo e outros

(PCDI) Realização de
campanhas de marketing e de
publicidade institucional do
museu em canais digitais,
eletrônicos ou impressos, com
previa aprovação da proposta
editorial pela SEC

51

52

MetaProduto

MetaProduto

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

1
1

ICM

100%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

2
2
2
6

ICM

100%

1

1

Nº de títulos
publicados

Nº de campanhas
realizadas

100%

3

3
50%
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53

54

(PCDI) Veiculação de Links
patrocinados em redes sociais

(PCDI) Publicação de catálogo
físico ou virtual com os
premiados na edição do
Prêmio Design Museu da Casa
Brasileira

53

54

MetaProduto

Nº de links
veiculados

MetaProduto

Nº de títulos
publicados

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

400
400
400
1200
100%

ICM

100%

412

412
34%

1
1

0
0%

7 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES (2021)
Nº

56

57

Ações Condicionadas
(PED) Obtenção OU
renovação do Alvará de
Funcionamento de Local de
Reunião

(PED) Contratação de
Projetos de Arquitetura,
Estrutura, Fundações,
Elétrica, Hidráulica, Ar
Condicionado, de Elaboração
de Planilhas Orçamentárias e
de Consultoria

Nº

56

57.1

Atributo da
Mensuração

Dado Extra

MetaProduto

Mensuração

Alvará obtido OU
renovado

Projetos
contratados

Número de
57.2 Dado Extra projetos
entregues

Previsão Quadrimestral

Realizado

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM
1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL

1
1

ICM

100%

0

0%

1° Quadrim
2° Quadrim
3° Quadrim
META ANUAL
ICM

______________________________________________________________
a casa museu de artes e artefatos brasileiros | T 55 11 3032 3727 | 3032 2564 | 3032 2499 | av. brigadeiro faria lima, 2705 jardim
paulistano | 01451-000 | São Paulo – SP | Brasil BR | CNPJ: 03.031.145/0001-48 | IE: isento

Página 230 de 231
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\1Quadrim\Relatório

Relatório de atividades e anexos Técnicos

Responsável

Cargo

Programa de Gestão Museológica

Marco Antonio Leonardo Alves

Diretor Administrativo Financeiro

Programa de Gestão de Acervos

Wilton Guerra

Gerente de Preservação Pesquisa e Documentação

Programa de Exposições e Programação Cultural

Ana Heloisa Santiago

Gerente de Núcleo Técnico

Programa Educativo

Miriam Lerner / Giancarlo Latorraca Diretoria Geral e Técnica

Programa de Integração ao Sisem-SP

Ana Heloisa Santiago

Gerente de Núcleo Técnico

Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional

Jaqueline Caires

Coordenadora de Comunicação

Programa de Edificações

Marco Antonio de Jesus Neves

Coordenador de Manutenção

Metas Condicionadas

Meire Assami

Gerente Prêmio Design

Assinatura

Assinatura
Eletrônica

Assinatura
Eletrônica

Assinatura
Eletrônica

Assinatura
Eletrônica

Assinatura
Eletrônica

Assinatura
Eletrônica

Assinatura
Eletrônica

Assinatura
Eletrônica

QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Vide Anexo
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