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INTRODUÇÃO DA DIREÇÃO 
 

 

O presente relatório descreve as atividades da A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros previstas para o 2º 
Quadrimestre de 2021 em seu Plano de Trabalho. O relatório demonstra que as ações previstas no referido plano foram 
adequadamente executadas. Restará demonstrado também uma adequada execução orçamentária, com resultado 
apresentando o equilíbrio planejado para o quadrimestre. 
 
O segundo quadrimestre do exercício foi fortemente marcado pela decisão do Governo de Estado de transferência da 
gestão do Museu da Casa Brasileira à Fundação Padre Anchieta, após 31/12/2021, data em que se encerra o contrato 
de gestão em vigência, devendo ser ainda assinado um convênio com a Fundação para este fim. Foi assinado um 
protocolo de intenções entre SECEC e FPA, e o processo de transição da gestão se iniciou em 01/07/2021. Apesar de 
decorridos dois meses, não há ainda qualquer definição da Fundação quanto ao projeto a ser implantado para a 
instituição, gerando uma série de incertezas para a atual gestão, principalmente no que se refere às parcerias que 
começavam a ser estabelecidas para a construção da agenda de programação em 2022 e ao processo de 
desmobilização e prestação de contas do atual contrato. Ainda não há a garantia de manutenção da equipe sob a nova 
gestão, assim como de nenhum dos atuais fornecedores ou parceiros da instituição. O Plano de Trabalho para 2022 
que embasará o convênio a ser assinado está sendo negociado entre SECEC e FPA, sem que haja a participação de 
qualquer membro da equipe da gestão atual. Está acertado com a SECEC a assinatura de um aditamento para suportar 
os custos de desmobilização e encerramento do contrato. 
 
O 2º quadrimestre do exercício foi marcado também por um maior controle da pandemia de Covid 19, permitindo o início 
gradual da volta às atividades presenciais, sempre em estrito cumprimento às determinações do Plano São Paulo. A 
experiência adquirida na gestão da instituição no contexto da pandemia durante o exercício de 2020 nos permitiu a 
adequada execução do Plano de Trabalho planejado para o período, considerando que o próprio desenho das ações 
previstas já contemplava a possibilidade do cenário incerto. A agenda de programação virtual desenhada tem sido 
executada com bastante sucesso, tendo sido possível inclusive exceder os indicadores inicialmente previstos para 
algumas das ações. 
 
 
Há a salientar ainda a adequada administração orçamentária que permitiu a manutenção do equilíbrio e a execução das 
ações previstos, apesar dos cortes havidos.  
 
 
O relatório que segue demonstra a adequada gestão no quadrimestre do equipamento, em completa consonância com 
a política de cultura estabelecida e com as estratégias definidas pela unidade gestora inicialmente previstas para o 
período. 
 
 

São Paulo, 31 de agosto de 2021 

 

__________________________________           _______________________________ 

Miriam Lerner                                                          Marco Antonio Leonardo Alves  

Diretora Geral                               Diretor Adm. Financeiro  

 

________________________________ 

Giancarlo Salvador Latorraca 

Diretor Técnico  
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Resposta ao Parecer da UPPM referente a prestação de contas do exercício de 2020 

 

Segue as respostas sobre o parecer recebido da Unidade gestora referente ao relatório anual de 2020. 

 

A ação 31 (antiga ação 29) não realizada no primeiro trimestre de 2020 foi justificada no relatório do primeiro 

trimestre conforme abaixo. Visto, entretanto, que a ação foi considerada pendente pela UGE, foi realizada em 

2021, em ambiente virtual, conforme será descrito no relatório que segue. 

 

 

Em relação ao item 4, no dia 22/03/2021 respondendemos a CA (correspondencia anexo)  após recebermos o 

parcerer na mesma data.  
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Resposta ao Parecer da UM referente a prestação de contas do exercício de 2020 
 

Segue as respostas sobre o parecer recebido da Unidade de monitoramento referente ao relatório anual de 2020 

 

A) PG 11 

 

 

Resposta: A pesquisa citada no quadro resumo se refere ao público escolar inclusive foi orientado pela UGE e 

o dado de todos os anos anteriores são somente desta pesquisa. Caso seja necessário a informação da pesquisa 

feita pelo totem sugiro incluírem uma linha no quadro resumo. 

 

B) PG 15 

 

Em relação a ação 31, não realizada devido a pandemia de covid-19, julgamos tratar-se meramente de erro formal: a 

justificativa da ação não foi reproduzida no Relatório Anual, porém foi enviada e aprovada pela UGE no primeiro trimestre 

(antiga ação 29).  Visto, entretanto, que a ação foi considerada pendente pela UGE, realizamos neste quadrimestre em 

ambiente virtual, conforme será descrito no programa educativo deste relatório. 
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C) PG 15 

 

 

Resposta:  Apesar de estar no Anexo III em rotinas em obrigações e rotinas do programa de edificações a previsão de 

investimento de 10% do repasse, o percentual previsto e aprovado pela Unidade Gestora UPPM foi de 3% conforme 

detalhado na planilha orçamentária anexo ao contrato de gestão. O investimento realizado foi realizado 3,96%, superior 

ao orçamento previsto. Importante ressaltar que durante os anos do contrato de gestão não houve reajustes no 

repasses, mas sim redução em 2020, dificultando qualquer investimento adicional na manutenção predial.  

 

D) PG 21 

 

 

 



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 9 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

Resposta:  Importante destacar que variação orçamentária pode ocorrer inclusive por se tratar de “previsão” e inclusive 

existem limites estipulados em contrato. Em relação ao gasto da Diretoria ter ultrapassado 5,65% ou seja 69.157,53 em 

relação ao valor previsto, está dentro da margem de justificativa de 20% estabelecido pela SEC e dentro do teto 

estabelecido no contrato de gestão determinado no 6TA de 18% conforme abaixo.  

 

 

 

 

 

 

E) PG 27 

Em relação à observação que segue, mencionada na página 28 do Relatório UM: 

 

O contrato de gestão em análise, cuja média salarial foi igual a R$ 5.134,51, remunerou 16% acima da média 

praticada no conjunto dos contratos de gestão, R$ 4.417,45. Além disso, ficou 24% acima da média salarial da área de 

Museus, que em 2020 correspondeu a R$ 4.154,10. 

 

Resposta: Seria necessária uma análise mais profunda de cada uma das estruturas para que fosse possível a 

comparação de média salariais. Estão sendo considerados equipamentos de porte e números de funcionários bastante 

distintos, eventualmente não possíveis de serem comparados através do cálculo simples da média salarial. O Museu 

da Casa Brasileira tem sofrido perdas orçamentárias importantes, o que acarretou na redução de sua equipe, com 

demissão de vários assistentes e auxiliares, e consequente concentração de tarefas nos cargos de maior 

reponsabilidade; evidentemente, isto tem como consequência uma média salarial maior para a instituição. Não é 

possível comparar esta média com a de instituições que tem maior número de funcionários em todos os níveis 

hierárquicos. 

 

F) PG 32 

Total Projetado Demais Empregados Limite Contratual

Folha de pagamento com encargos e benefícios 54,00%

Realizado 1.021.364,76   853.026,15  806.067,16 976.194,37  3.656.652,44 49,42% realizado

Limite com Remuneração e Vantagens (Empregados Diretoria)

Total Projetado Diretoria Limite Contratual

Folha de pagamento com encargos e benefícios 18,00%

Realizado 318.315,48      308.165,43  313.451,99 354.017,12  1.293.950,02 17,49% realizado
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Obs: Conforme resposta a UGE de 2019, todos os anexos descritos são referentes ao ano de 2020 e só poderiam ser 

entregues quando fosse iniciado e aprovado o plano de trabalho. Não se trata de uma pendência da OS em 2019 e sim 

o atraso no início das tratativas do plano de trabalho do exercício seguinte e que ocorreu em janeiro de 2020 e todos 

foram entregues. 

G) PG33 

 

H) PG36 

 

Resposta: Solicitamos que nos sejam enviados os critérios de pontuação, para que nós possamos sanar eventuais 

falhas, e melhorar a nota de 8.70% de 2020. Até o presente momento, fizemos todos os ajustes solicitados pela UM e 

TCE; analisamos também a legislação pertinente, cumprindo todos os quesitos estabelecidos. Já recebemos, inclusive, 

os pareceres aprovados das fiscalizações do TCE de 2020 e 2021 sem ressalvadas ou pendências. Seria necessário 

que soubéssemos quais as falhas identificadas, para que pudéssemos saná-las. 

Nossa página da transparência disponibiliza as informações nos formatos XLS/PDF/CSV, pesquisável.  
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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 a partir de 2022 e deverá ser alinhado entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Fundação Padre 

Anchieta e neste sentido a ação 4 em metas condicionadas não será realizada no 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. 

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. 

Em agosto, inserimos novos relatórios e formatos de arquivos no menu “Transparência” do site do MCB, conforme 

orientações recebidas da UM em 24/08/21,   

Em julho iniciamos a auditoria do exercício de 2021 com a KPMG. O período de 01/01 a 31/05/21 já está concluído.  

Através da parceria com a Drone Studio, desenvolvemos diversos vídeos das exposições e demais espaços do MCB 

produzidos com drones para divulgação institucional através de um tour virtual. Os vídeos foram divulgados nas 

plataformas digitais do MCB.  
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Os vídeos podem ser acessados através dos links:  

https://www.facebook.com/museucasabrasileira/videos/262605662339348 

https://www.facebook.com/museucasabrasileira/videos/4345824222141256 

https://www.facebook.com/museucasabrasileira/videos/584174122606100 

 

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 56 visitantes e apresentou o indicador de 92.9%, 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 56 visitantes, representando 0,23% do total no período.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/museucasabrasileira/videos/262605662339348
https://www.facebook.com/museucasabrasileira/videos/4345824222141256
https://www.facebook.com/museucasabrasileira/videos/584174122606100
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Financiamento e Fomento 

A Receita operacional deste 2º Quadrimestre (ação nº 2), gerou um montante R$682.440,02 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       682.440,02                      -      1.192.432,74  

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  

 
 

Principais Receitas do 2ºQuadrimestre; 

Comparativo por Grupo 1º Quadrim. 2º Quadrim. Total % 

Bilheteria 
         

43.968,83  
           

229.409,15  

                
273.377,98  22,93% 

Cessão Onerosa, Trabalhos Voluntários, e demais 
       

443.548,83  
           

393.890,15  
                

837.438,98  70,23% 

Trabalho voluntário e Parcerias 
       

311.872,32  
           

184.353,33  

                
496.225,65  41,61% 

Restaurante 
       

108.227,88  
           

168.423,58  

                
276.651,46  23,20% 

Estacionamento 
         

23.448,63  
              

41.113,24  

                  
64.561,87  5,41% 

Taxas de Inscrições/ Concursos/ Prog. Amigos 
           

1.600,00  
              

45.468,60  
                  

47.068,60  3,95% 

Prêmios e Concursos 
                        
-    

              
44.668,60  

                  
44.668,60  3,75% 

Programa de Amigos  
           

1.600,00  
                   

800,00  

                    
2.400,00  0,20% 

Doações  
           

3.668,44  
                

6.433,18  
                  

10.101,62  0,85% 

Pessoa Jurídica 
               

800,00  
                   

850,61  
                    

1.650,61  0,14% 

Pessoa Física 
               

844,46  
                

3.100,02  
                    

3.944,48  0,33% 

Online 
           

2.023,98  
                

2.482,55  
                    

4.506,53  0,38% 

Leis de Incentivo 
         

17.206,62  
                

7.238,94  
                  

24.445,56  2,05% 

Lei Proac Editais  NR 036-2019  Ver Dentro 
         

17.206,62  
                

7.238,94  
                  

24.445,56  2,05% 

TOTAL  
       

509.992,72  
           

682.440,02  
            

1.192.432,74  100,00% 
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Bilheteria  

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 gerou um crescimento de 

521% em relação ao primeiro quadrimestre, com uma receita de R$229.409,15 e que representou 22,94 da captação 

total do período. 

 

 

Parceiras 

Neste quadrimestre as parcerias totalizaram R$184,353,33 conforme demonstrado no quadro abaixo; 

 

Nome do Convênio / Parceiro Objeto do Convênio / Parceria Custo Total da Parceria 

Archiv Foto e Design 
"Realização da exposição “Campos de Altitude”  
Período 16/10/2020 até 23/05/2021  R$                 33.400,00  

Associação David Rockefeller 
Center da Universidade de 
Harvard 

Realização exposição "Urbanismo ecológico na 
América Latina" - No período de 16/10/2020 a 
13/06/2021  R$                 15.000,00  

Google Inc. 

Apoio Institucional na divulgação dos Eventos 
Públicos, Privados e demais campanhas online 
através do GoogleadGrants  R$               100.453,33  

Amália Francisca de Vincenzo 
Produções EPP 

Parceria para divulgação do lançamento do CD 
do grupo"Festival Jazzmin´s" via Youtube, com 
divulação em 09/05/21 e a roda de conversa 
promovida por integrantes em 13/05/21  R$                   2.500,00  

Drone Studio Brasil Ltda. 

Parceria a fim de viabilizar as filmagens dos 
espaços do Museu por meio de drones, sendo 
um vídeo de cada espaço e um unificado com 
todos os espaços (“Vídeos”), conforme ANEXO 1, 
parte integrante deste instrumento.  R$                 19.500,00  

Fundação Itaú para a Educação e 
Cultura 

Parceria com Itaú que se responsabilizará pelo 
pag. ao Humberto Valentin o restauro de 42 
maquetes de móveis da linha "Hobjeto" produzido 
por Elias Mousa.  R$                 13.500,00  

  

 

Estacionamento e Restaurante 

As receitas operacionais do Restaurante e Estacionamento totalizaram R$209.536,82 e representou 28,61% da receita 

total do quadrimestre.  

 

 

Comparativo por Grupo 1º Quadrim. 2º Quadrim. Total %
Bilheteria 43.968,83        229.409,15                  273.377,98               22,93%
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Prêmios e Concursos 

Foram 431 inscritos para a 34º edição do Prêmio Design, que gerou a receita liquida de R$39.678,00. Embora o 

resultado tenha sido inferior aos anos anteriores, avaliamos como bastante positivo, visto tratar-se da primeira edição 
do Prêmio Design realizada em ambiente exclusivamente virtual, em decorrência das questões orçamentárias e do 
cenário de incerteza causados pela pandemia covid-19 desde 2020. A adesão obtida à realização foi, portanto, 
bastante positiva 

 

 

Projetos e Leis de Incentivo 

 

Com a decisão de transferência da gestão do MCB para a Fundação Padre Anchieta a partir de 
janeiro/2022, não há mais razão para novas inscrições, ou até para a manutenção, de projetos em leis de 
incentivo com a proponência da A Casa Museu de Artes e Artefatos. 

 

Meta Gestão Técnica Projetos ativos em Leis de Incentivo - 2° Quadrimestre/2021 

 

Projetos Inscritos na Lei de Incentivo à Cultura 

 

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. Em junho foi definido pela diretoria que não daríamos andamento do projeto na Lei pois com 

a mudança de gestão prevista para 2022, não haveria possibilidade de executar o projeto com proponência da atual 

gestora. 

 

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. 

Histórico 2013-2021 Total de Inscritos Total Liquido

Total 2021 431 39.678                                                     

Total 2019 559 43.926                                                     

Total 2018 663 50.685                                                     

Total 2017 587 43.641                                                     

Total 2016 640 48.500                                                     

Total 2015 532 35.352                                                     

Total 2014 746 42.292                                                     

Total 2013 846 48.904                                                     
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Acompanhamento do depósito da 2ª parcela, recebimento dia 06/04/2021. 

Relatório final encaminhado à Secretaria em 05/07/2021 para análise. De acordo com o ProAC as prestações de 

contas finais somente serão avaliadas após diminuição do fluxo de relatórios parciais. 

 

 

Editais 2021 

 

Levantamento de possibilidades no ProAC Editais, envio para diretoria e gerentes. Ficou definido pela diretoria que 

não inscreveríamos nos editais pois com a definição de mudança de gestão para 2022 não haveria como executar 

eventuais projetos com proponência da atual gestora. 

 

Pesquisa feita diariamente porém nenhuma oportunidade encontrada. 

 

Programa Amigos do MCB 

 

Parceria: 

Comunicado sobre mudança de gestão em 2022 encaminhado em agosto para Restaurante Capim Santo, Aliança 

Francesa, Pati Piva, Livraria Cultura e MAM. 

 

Entrada/ Renovação de Amigos do MCB:  

Tivemos 01 nova adesão e 02 renovações. 

Para os “Amigos do MCB” em que a validade de adesão é em 2022, entramos em contato por e-mail informando o 

encerramento da gestão “A Casa” em 31/12/2021 e solicitamos dados para a restituição. As restituições estão em 

andamento juntamente com o setor administrativo para os Amigos do MCB. 

 

Doações MCB 

  

Instituto Solidare: Doação mensal de R$200,00 para o MCB nos meses de maio a agosto, e envio dos recibos. Em 

agosto foi solicitado pelo Instituto uma declaração de recebimento de recursos por doação referente a janeiro a agosto 

de 2021, documentação providenciada e entregue ao Instituto. 

 

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 Morumbi – 03 a 31/05/2021 
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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 Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado 

1 

(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 

1 
Meta-

Resultado 

Índice de 
satisfação (= ou > 
80%) 

1° Quadrim   82,90% 

2° Quadrim   92,90% 

3° Quadrim 80%   

META 
ANUAL 

80% 
92,90% 

ICM  100% 116% 

2 
(PGM) Recursos 
financeiros 
captados (Eixo 3) 

2 
Meta-

Resultado 
15,75% do repasse 
anual de 2021 

1° Quadrim   509.992,72 

2° Quadrim   682.440,02 

3° Quadrim 
 

1.043.107,92    

META 
ANUAL 

 
1.043.107,92  

  
1.192.432,74  

ICM  100% 114% 
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Eixo 2 – Gestão administrativa, de recursos humanos e financeira 

 

Relatório Gerencial de Orçamento - Previsto x Realizado 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercício: 2021 UGE: UPPM

Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS Objeto Contratual: MCB

Contrato de Gestão nº: 010-2116

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

I - REPASSES PÚBLICOS

Orçamento

Anual 1º Quadrim 2º Quadrim Realizado

Real x 

Orçado 

1

1.1 Repasse Contrato de Gestão 6.624.098,00 1.919.372,00 2.352.320,00 4.271.692,00 64,49%

1.2 Movimentação de Recursos Reservados 406.554,69      102.019,74 304.480,26 406.500,00     99,99%

1.2.1 Constituição Recursos de Reserva 0,00 0,00 -                   -

1.2.2 Constituição Recursos de Contingência 34.445,31-        -11.500,00 -23.000,00 -34.500,00 100,16%

1.2.3 Reversão de Recursos Reservados ( Saldo 2020) 441.000,00 113.519,74 327.480,26 441.000,00     100,00%

1.3 Repasses Líquidos Disponíveis 7.030.652,69  2.021.391,74 2.656.800,26 4.678.192,00 66,54%

2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão -                    -                   -                   -                   -

-                   

3 Recursos de Captação Incentivada 25.627,75 20.000,00 0,00 20.000,00       78,04%

3.1 Custeio 25.627,75 20.000,00 0,00 20.000,00       78,04%

3.2 Investimentos -                   -                   -                   -

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Orçamento

Anual
1º Quadrim 2º Quadrim

Realizado

Real x 

Orçado 

4.1 Receita de Repasse Apropriada 7.030.652,69  2.272.553,07 2.088.928,22 4.361.481,29 62,04%

4.2 1.043.107,92 509.992,72     682.440,02     1.192.432,74 114,32%

4.2.1
Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de 

espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) 713.480,17 180.913,78     
490.847,75     671.761,53     94,15%

4.2.2 Captação de Recursos Incentivados 25.627,75 17.206,62       7.238,94         24.445,56       95,39%

4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias 304.000,00 311.872,32     184.353,33     496.225,65     163,23%

4.2.4 Trabalho Voluntário do Conselho -                   -                   -                   -

4.3 Total das Receitas Financeiras 14.429,64 12.306,96       23.779,07       36.086,03       250,08%

5 8.088.190,25 2.794.852,75 2.795.147,31 5.590.000,06 

69,11%

6 TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

Repasse para o Contrato de Gestão

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AOCONTRATO DE GESTÃO

Receita de Captação Apropriada

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO
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DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO
Orçamento

Anual 1º Quadrim 2º Quadrim Realizado

Real x 

Orçado 

7 Recursos Humanos -5.311.064,85 - 1.673.172,39 - 1.781.045,86 - 3.454.218,25 65,04%

7.1 Salários, encargos e benefícios

7.1.1 Diretoria -1.405.367,94 -    443.063,61 -    500.555,34 -    943.618,95 67,14%

7.1.1.1 Área Meio -388.190,34 -    137.222,79 -    117.208,78 -    254.431,57 65,54%

7.1.1.2 Área Fim -1.017.177,60 -    305.840,82 -    383.346,56 -    689.187,38 67,75%

7.1.2 Demais Funcionários -3.754.918,99 - 1.180.398,86 - 1.237.265,00 - 2.417.663,86 64,39%

7.1.2.1 Área Meio -707.041,58 -    254.354,31 -    245.726,73 -    500.081,04 70,73%

7.1.2.2 Área Fim -3.047.877,41 -    926.044,55 -    991.538,27 - 1.917.582,82 62,92%

7.1.3 Estagiários -26.099,88 -      12.253,64 -         6.000,89 -      18.254,53 69,94%

7.1.3.1 Área Meio                        -                          -                          -   -

7.1.3.2 Área Fim -26.099,88 -      12.253,64 -         6.000,89 -      18.254,53 69,94%

7.1.4 Aprendizes -124.678,04 -      37.456,28 -      37.224,63 -      74.680,91 59,90%

7.1.4.1 Área Meio                        -                          -                          -   -

7.1.4.2 Área Fim -124.678,04 -      37.456,28 -      37.224,63 -      74.680,91 59,90%

8 -1.198.642,68 -    369.733,69 -    367.927,17 -    737.660,86 61,54%

8.1 Limpeza -212.186,82 -      70.728,92 -      70.728,92 -    141.457,84 66,67%

8.2 Vigilância / portaria / segurança -579.422,52 -    188.193,00 -    188.193,00 -    376.386,00 64,96%

8.2.1 Vigilância -419.473,98 -    134.876,84 -    134.876,84 -    269.753,68 64,31%

8.2.2 Portaria -159.948,54 -      53.316,16 -      53.316,16 -    106.632,32 66,67%

8.3 Jurídica -102.000,00 -      34.000,00 -      34.051,30 -      68.051,30 66,72%

8.4 Gestão Tecnológica -50.282,80 -      18.427,60 -      20.474,90 -      38.902,50 77,37%

8.5 Administrativa / RH -28.500,00 -         4.623,25 -         2.885,75 -         7.509,00 26,35%

8.6 Contábil -144.790,54 -      52.650,92 -      40.950,92 -      93.601,84 64,65%

8.7 Auditoria -80.350,00                        -   -      10.642,38 -      10.642,38 13,25%

8.8 Organização Arquivistica -1.110,00 -         1.110,00                        -   -         1.110,00 100,00%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO
Orçamento

Anual 1º Quadrim 2º Quadrim Realizado

Real x 

Orçado 

9 Custos Administrativos e Institucionais -     448.327,14 -    146.177,45 -    193.630,45 -    339.807,90 75,79%

9.1 Locação de imóveis                         -   -                                          -                          -   -

9.2 Utilidades públicas    (água,  luz,  telefone,  gás, internet, etc.) -     199.269,14 -      61.222,52 -      68.026,40 -    129.248,92 64,86%

9.2.1 Agua -       59.107,20 -      13.248,09 -      21.282,30 -      34.530,39 58,42%

9.2.2 Luz -     103.437,60 -      37.914,89 -      36.603,59 -      74.518,48 72,04%

9.2.3 Telefone -       13.638,99 -         3.810,06 -         3.891,03 -         7.701,09 56,46%

9.2.4 Internet -       23.085,35 -         6.249,48 -         6.249,48 -      12.498,96 54,14%

9.3 Uniformes e EPIs -          5.051,00 -         2.508,84 -            583,80 -         3.092,64 61,23%

9.4 Viagens e Estadias                         -                          -                          -                          -   -

9.5 Material de consumo, escritório e limpeza -       33.600,00 -         9.448,03 -      14.528,24 -      23.976,27 71,36%

9.6 Despesas tributárias e financeiras -       26.300,00 -         7.295,82 -      13.687,85 -      20.983,67 79,79%

9.7 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) -       85.116,00 -      32.662,04 -      41.831,67 -      74.493,71 87,52%

9.8 Treinamento de Funcionários -          3.000,00                        -   -            490,00 -            490,00 16,33%

9.9 Despesas com Informática -       30.308,00 -      16.510,83 -      13.184,11 -      29.694,94 97,98%

9.10 Despesas com Eventos Privados -       26.843,00 -         9.002,01 -         8.282,90 -      17.284,91 64,39%

9.11 Trabalho Voluntário do Conselho                         -                          -                          -                          -   -

9.12 Despesas com Palestras e Cursos                         -                          -   -         1.200,00 -         1.200,00 -

9.13 Loja MCB store Online -          2.000,00 -            962,74 -            741,74 -         1.704,48 85,22%

9.14 Outras Despesas -          1.000,00                        -   -            144,11 -            144,11 14,41%

9.15 Parcerias-Administração                         -                          -                          -                          -   -

9.16 Despesas Covid-19 -       35.840,00 -         6.564,62 -      30.929,63 -      37.494,25 104,62%

Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) 
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10 -          4.560,00 -         6.623,00 -      21.020,00 -      27.643,00 606,21%

10.1 Plano Museológico                         -                          -                          -                          -   -

10.2 Planejamento Estratégico                         -   -         5.103,00                        -   -         5.103,00 -

10.3 Pesquisa de público -          4.560,00 -         1.520,00 -         1.520,00 -         3.040,00 66,67%

10.4 Compliance                         -                          -                          -                          -   -

10.5 Parcerias-Gestão                         -                          -   -      19.500,00 -      19.500,00 -

11 Programa de Edificações -     382.676,64 -    105.256,90 -      78.625,56 -    183.882,46 48,05%

11.1
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  limpeza  

de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.)
-     316.000,93 -      88.242,21 -      53.624,99 -    141.867,20 44,89%

11.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB -       13.500,00 -         5.428,62 -         9.587,72 -      15.016,34 111,23%

11.3 Equipamentos / Implementos                         -   -            567,03                        -   -            567,03 -

11.4 Seguros (predial, incêndio, etc.) -       12.480,00 -         3.371,41 -         4.564,37 -         7.935,78 63,59%

11.5 Processo para  obter AVS (Auto de Verificação e Segurança) -       23.808,82                        -   -         6.200,00 -         6.200,00 26,04%

11.6 Acessibilidade -          1.806,89 -            177,52                        -   -            177,52 9,82%

11.7 Parcerias-Manutenção                         -                          -                          -                          -   -

11.8 Sustentabilidade -       15.080,00 -         7.470,11 -         4.648,48 -      12.118,59 80,36%

12 -     742.918,94 452.846,93-     310.644,27-     -    763.491,20 102,77%

12.1 -     249.980,48 -      81.060,11 -      91.357,41 -    172.417,52 68,97%

12.1.1 Aquisição de acervo museológico/ bibliografico -          2.000,00                        -                          -                          -   0,00%

12.1.2 Reserva Técnica Externa -     219.435,48 -      73.144,88 -      73.145,16 -    146.290,04 66,67%

12.1.3 Transporte de acervo -       10.000,00                        -   -            965,00 -            965,00 9,65%

12.1.4 Conservação -          1.600,00 -         1.600,00                        -   -         1.600,00 100,00%

12.1.5 Restauro -          6.685,00 -         5.272,00                        -   -         5.272,00 78,86%

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 -          3.260,00                        -                          -                          -   0,00%

12.1.11 Direitos autorais                         -                          -                          -                          -   -

12.1.12 Outras despesas  Cedoc -          7.000,00 -         1.043,23 -      17.247,25 -      18.290,48 261,29%

12.1.13 Parcerias-Cedoc                         -                          -                          -                          -   -

12.2 Programa de Exposições e Programação Cultural -     193.459,47 239.350,86-     -      88.863,26 -    328.214,12 169,66%

12.2.1 Manutenção de Exposição de Longa Duração                         -                          -                          -                          -   -

12.2.2 Nova Exposição de Longa Duração                         -                          -                          -                          -   -

12.2.3 Exposições  Temporarias -       17.164,92 -            881,64 -         5.327,86 -         6.209,50 36,18%

12.2.4 Exposições  Temporarias-   Proac Ver Dentro -       25.627,75 -      17.206,62 -         7.238,94 -      24.445,56 95,39%

12.2.5 Exposições Intinerantes                         -                          -                          -                          -   -

12.2.6 Exposições Virtuais                         -                          -                          -                          -   -

12.2.7 Programação Cultural -       41.850,00 -      14.877,00 -      12.051,92 -      26.928,92 64,35%

12.2.8 Prêmio  Design -          8.816,80 -         1.885,60 -      13.344,54 -      15.230,14 172,74%

12.2.9 Cursos e Oficinas                         -                          -                          -                          -   -

12.2.10 Trabalho Voluntário                         -                          -                          -                          -   -

12.2.11 Acessibilidade (PC)                         -                          -                          -                          -   -

12.2.12 Sustentabilidade (PC)                         -                          -                          -                          -   -

12.2.13 Parcerias-Exposições e Programação Cultural -     100.000,00 -    204.500,00 -      50.900,00 -    255.400,00 255,40%

12.3 -       15.813,48 -                   -            213,84 -            213,84 1,35%

12.3.1 Programas/ Projetos Educativos                         -                          -                          -                          -   -

12.3.2 Açoes Extra Muros                         -                          -                          -                          -   -

12.3.3 Educativo                         -                          -                          -                          -   -

12.3.4 Materiais e recursos Educativos -       15.813,48                        -   -            213,84 -            213,84 1,35%

12.3.5 Aquisão de Equipamentos e Materias                         -                          -                          -                          -   -

12.3.6 Conteudo digital e engajamento virtual                         -                          -                          -                          -   -

12.3.7 Transporte grupos escolares                         -                          -                          -                          -   -

12.3.8 Parcerias-Educativo                         -                          -                          -                          -   -

Programa de Gestão Museológica

Programas de Trabalho da Área Fim

Programa de  Gestão de Acervo

Programa Educativo
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12.4                         -   -                   -            269,41 -            269,41 -

12.4.1 Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP                         -                          -                          -                          -   -

12.4.2 Ações de Formação(Oficinas, palestras, estágios, etc)                         -                          -   -            269,41 -            269,41 -

12.4.3
Ações de comunicação ( publicações temáticas, exposiçõesem 

museus fora da capital, etc) 
                        -                          -                          -                          -   -

12.4.4 Ações de articulação (redes temáticas de museus)                         -                          -                          -                          -   -

12.4.5
Ações de Fomento (chamadas públicas  para exposições, com 

curadoria compartilhada interinstitucional 
                        -                          -                          -                          -   -

12.5 -     283.665,52 132.435,96-     -    129.940,35 -    262.376,31 92,49%

12.5.1 Plano de Comunicação e Site -       36.885,52 -      10.721,80 -      12.280,24 -      23.002,04 62,36%

12.5.2 Projetos gráficos e materiais de comunicação -       12.000,00 -         4.498,00 -         4.627,64 -         9.125,64 76,05%

12.5.3 Publicações                         -                          -                          -                          -   -

12.5.4 Assessoria de imprensa e custos de publicidade -       29.780,00 -         9.843,84 -      12.579,14 -      22.422,98 75,30%

12.5.5 Parcerias-Comunicação -     204.000,00 -    107.372,32 -    100.453,33 -    207.825,65 101,88%

12.5.6 Acessibilidade (COM)                         -                          -                          -                          -   -

12.5.7 Depesas de relacionamento -          1.000,00                        -                          -                          -   0,00%

13 -  8.088.190,25 2.753.810,36- - 2.752.893,31 5.506.703,67- 68,08%

14 -                    41.042,39-       42.254,00-       -      83.296,39 -

14.1
Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado -                    41.042,39-       42.254,00-       83.296,39-       -

15 -8.088.190,25 2.794.852,75- 2.795.147,31- - 5.590.000,06 69,11%

16 -                    -                   -                                          -   

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

Orçamento

Anual
1º Quadrim 2º Quadrim

Realizado

Real x 

Orçado 

17
-                    14.155,75       2.467,00         16.622,75       

-

17.1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CG -                    5.275,79         1.699,00         6.974,79         -

17.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS CG -                    2.808,45         768,00             3.576,45         -

17.3 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CG -                    5.171,51         -                   5.171,51         -

17.4 SOFTWARE CG -                    900,00             -                   900,00             -

17.5 BENFEITORIAS CG -                    -                   -                   -                   -

17.6 AQUISIÇÃO DE ACERVO CG -                    -                   -                   -                   -

17.7 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES CG -                    -                   -                   -                   -

18
-                    -                   -                   -                   

-

18.1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INV -                    -                   -                   -                   -

18.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS INV -                    -                   -                   -                   -

18.3 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INV -                    -                   -                   -                   -

18.4 SOFTWARE INV -                    -                   -                   -                   -

18.5 BENFEITORIAS INV -                    -                   -                   -                   -

18.6 AQUISIÇÃO DE ACERVO INV -                    -                   -                   -                   -

18.7 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INV -                    -                   -                   -                   -

19
-                    -                   -                   -                   

-

19.1 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INC -                    -                   -                   -                   -

19.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC -                    -                   -                   -                   -

19.3 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INC -                    -                   -                   -                   -

19.4 SOFTWARE INC -                    -                   -                   -                   -

19.5 BENFEITORIAS INC -                    -                   -                   -                   -

19.6 AQUISIÇÃO DE ACERVO INC -                    -                   -                   -                   -

19.7 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES INC -                    -                   -                   -                   -

INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS

SUBTOTAL DESPESAS

Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado

DESPESAS TOTAIS

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO  (RECEITA-DESPESA)

INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE 

GESTÃO

RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO 

DE GESTÃO

Programa de Integração ao Sisem-SP

Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional
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Notas Explicativas: 
 
Captação de Recursos  
 

O programa de Gestão Executiva detalha os principais recursos obtidos neste 2º quadrimestre de 2021. 

Receitas Financeiras  

 
Os rendimentos financeiros obtidos através da aplicação em CDB-DI dos recursos de captação e dos repasses neste 

segundo quadrimestre alcançaram R$23.779,07. O acumulado no ano é de R$36.086,03 e já superou a meta 

(R$14.429,64) para o exercício em 150,08% devido ao aumento das receitas operacionais e controle das despesas, 

que proporcionaram um aumento nas reservas além da melhora no rendimento médio de 0,17% no primeiro 

quadrimestre para 0,34% neste segundo conforme demonstrado abaixo: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Orçamento

Anual
1º Quadrim 2º Quadrim

21.1 1.393.696,63 1.393.696,63 1.070.230,78

21.2 1.922.200,58 2.345.087,96 

21.3 -2.231.510,68 2.046.674,22- 

21.4 -                   

21.5 -14.155,75 2.467,00-         

21.6 1.224,29-         

21.7 -323.465,85 294.722,45

21
1.393.696,63 1.070.230,78 1.364.953,23 

21
Orçamento

Anual
1º Quadrim 2º Quadrim

21.1 Recurso de Reserva 4.657,70         -                   

21.2 Recurso de Contingência 959.463,88     993.107,73     

21.3 Projetos Incentivados 9.751,68         -                   

21.4 Captação 572.762,04     658.337,63     

21.5 Conta de Repasse  SEC 304.780,56     521.597,70     

21.6 Demais (Caixas ) 34.862,42       38.382,53       

Total 1.886.278,28 2.211.425,59 

INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CG

RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A SEC

VARIAÇÃO NO PERÍODO

SALDO PROJETOS A EXECUTAR

OUTRAS RESERVAS: SALDOS

PROJETOS A EXECUTAR 

SALDO INÍCIO EXERCÍCIO

REPASSES LÍQUIDOS DISPONÍVEIS

RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS

RECEITAS FINANCEIRAS DOS RECURSOS DE RESERVAS E CONTINGÊNCIA

Mês CDI - EFETIVO MENSAL

mai/21 0,27%

jun/21 0,31%

jul/21 0,36%

ago/21 0,43%

Média CDI Efetivo 0,34%
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 Despesas do 2ºQuadrimestre 

O valor total de recursos utilizados representou 68,08% (grupo 13 da planilha orçamentária) do orçamento total de 

2021, demonstrando total equilíbrio no orçamento do equipamento neste segundo quadrimestre.  
 

  2021   

Grupo de despesas 2021 

 

 Previsto 
Anual   Realizado  % ano 

Recursos Humanos    5.311.064,85    3.454.218,25  65,04% 

Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)     1.198.642,68       737.660,86  61,54% 

Custos Administrativos e Institucionais       448.327,14       339.807,90  75,79% 

Programa de Gestão Museológica 
 

          
4.560,00  

        
27.643,00  606,21% 

Programa de Edificações       382.676,64       183.882,46  48,05% 

Programa de  Gestão de Acervo       249.980,48       172.417,52  68,97% 

Programa de Exposições e Programação Cultural       193.459,47       328.214,12  169,66% 

Programa Educativo 
 

        
15.813,48  

             
213,84  1,35% 

Programa de Integração ao Sisem-SP 
 

                       
-    

             
269,41  - 

Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional       283.665,52       262.376,31  92,49% 

Total DRE    8.088.190,25    5.506.703,67  68,08% 

 
As despesas com recursos humanos, atingiram índices satisfatórios e dentro do planejamento financeiro da instituição, 
e representaram 65,04 % em relação ao orçamento previsto.  

 
 
A despesa com prestadores de serviços atingiu índices satisfatórios e dentro do planejamento financeiro da instituição, 
e representou 61,54 % em relação ao orçamento previsto.   

 
 
A despesa com gestão tecnológica atingiu índices satisfatórios e dentro do planejamento financeiro da instituição, e 
representou 77,37 % em relação ao orçamento previsto. Houve o custo extra de 2.880,00 referente a formatação do 

servidor de dados devido ao problema ocorrido na licença do Windows.   
 
Despesas tributárias e financeiras- Com o crescimento nas aplicações, ocorreu um crescimento no imposto de renda 
retido, causando um aumento na despesa.  
 
Os custos administrativos atingiram o índice satisfatórios de 75,79% conforme planejado. 

Destaque para o aumento no custo da energia desde julho teve um aumento na 52% aplicado sobre a bandeira tarifaria 
vermelha patamar 2 que passou de 6,24 para 9,49 a cada 100kw consumidos. Em agosto ocorreu um novo aumento 
de 5%.  A partir de setembro a 30/04/22 o valor será de 14,20 a cada 100kw consumidos.  
Devido ao crescimento no público visitante e pagante foi necessário confeccionar ingressos e etiquetas de 
identificação, que totalizaram R$3.660,00. As despesas de cartório com as renovações dos certificados digitais e 
registros de documentos que totalizaram R$1.677,66 e outras pequenas despesas como correios, taxi etc que 
contribuíram para o excedido deste grupo. 
 
As despesas de informática atingiram 97,98% devido a renovação de uma licença de Autocad no valor de R$1.622,84 

para a área de exposições e de 18 licenças de office no valor de R$5.991,40 que venceram neste quadrimestre. 
 
 
Com o aumento de aquisições de publicações na loja online, que totalizou R$2.482,55 neste quadrimestre, e 
R$4.506,53 no ano em doações recebidas, sendo 87,77% acima do previsto para o ano, as despesas da loja online 
atingiram 85,22% do previsto para o ano. O crescimento da loja online foi obtido com as diversas campanhas de 

marketing desenvolvidas pela Comunicação do MCB.  
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Devido a renovação da associação com o ICOM que custou R$5.103,00 detalhada no 1º quadrimestre e com a 
despesa de R$19.500,00 referente a parceira com a empresa Drone Studio que desenvolveu vários vídeos 
institucionais veiculados nas mídias sociais e no site do museu, o índice ficou 78,57% acima do orçamento previsto 

no Programa de Gestão Museológica, mas sem prejuízos na execução dos demais programas.  
 
 
O programa de Edificação atingiu índices satisfatórios e dentro do planejamento financeiro da instituição, que 
representou 48,05 % em relação ao orçamento previsto. Destaque para as despesas com o Sistema de Monitoramento 
de Segurança e AVCB que atingiu 111,23% devido a recarga dos extintores compra de mangueiras de hidrantes. 
As despesas com Sustentabilidade que atingiram 80,36% devido a execução das melhorias nos sanitários detalhadas 

no 1º quadrimestre. 
 
 
As despesas do Programa de Gestão de Acervo atingiram o índice satisfatórios de 68,97% conforme planejado.  

 
 
As despesas do programa de Exposições e Programação Cultural atingiram o índice de 169,66% devido a fim da 
exposição do Proac Ver dentro que atingiu 95,39% da sua despesa e já está encerrada com a prestação de contas 

entregue na SECEC. Com o aumento na captação de recursos foi disponibilizado novos recursos para a 34º edição do 
prêmio Design que já superou 72,74% do valor previsto para o ano.  

 
Despesas do programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional, atingiram o índice de 92,49% de acordo 
com o planejado. Destaque para a linha de parcerias que atingiu o índice de 101,88% devido ao investimento feito 
pelo Google de R$207.825,65. 

 
 
Fundos de Reserva e Contingência  
  
Foram aplicados R$23.000,00 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) 

 
 

    

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 Tipo de Contratação 
1º 

Quadrimestre 
2º 

Quadrimestre 

Acervo: conservação, documentação e Pesquisa CLT 4 5 

  Estagiário 0 0 

Bilheteria CLT 2 2 

Diretoria Fim CLT 2 2 

Exposições e programação cultural CLT 2 2 

  Estagiário 0 0 

  PJ 1 1 

Gestão operacional e administrativa CLT 9 9 

Diretoria Meio CLT 1 1 

Gestão operacional e administrativa/ exposições 
e programação cultural CLT 3 3 

Programa de comunicação CLT 3 3 

  Estagiário 0 0 

Serviço educativo e projetos especiais CLT 5 6 

  Estagiário 1 0 

Exposições e programação cultural/ações de 
apoio ao SISEM-SP CLT 2 3 

  Estagiário 1 0 

Edificações: conservação, manutenção e 
segurança/ exposições e programação 
cultural/Orientadores CLT 9 12 

  Projeto Aprendiz 4 3 

Total Geral   49 52 

 

 

  

      
São Paulo, 31 de agosto  de 2021  
  

  
_______________________________________                           ___________________________________________ 

Giancarlo Salvador Latorraca                                                               Marco Antonio Leonardo Alves 
Diretor Técnico                                                                     Diretor Administrativo Financeiro 
 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO 
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Relatório de Captação de Recursos (MODELO SEC) 
  4. RELATÓRIO DE  CAPTAÇÃO DE RECURSOS  - EXERCÍCIO  2021 

                                              DATA-BASE: 31/08/2021                     CG Nº :  010/2016                    OBJETO:MCB 

MODALIDADE 
1º Quadrim.    

(R$) 
2º Quadrim.   (R$) 

Anual                                

(R$) 

1. CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS   

1.1 Receita Financeira Operacional   180.913,78    490.847,75       671.761,53  

  Bilheteria do [especificar equipamento]     43.968,83    229.409,15       273.377,98  

  Cessão onerosa de espaços para eventos                 -                          -    

  Cessão onerosa de espaços para restaurantes / café / estacionamento / afins   131.676,51    209.536,82       341.213,33  

  Cessão de direitos de uso da imagem e conexos       

  Taxas de inscrições para cursos, oficinas e outras ações de capacitação       1.600,00      45.468,60         47.068,60  

  Taxas de inscrições para prêmios e concursos                         -    

  Doações de Pessoas Físicas       3.668,44        6.433,18         10.101,62  

  Doações de Pessoas Jurídicas                         -    

          

1.2 Recursos financeiros provenientes de Convênios e Parcerias                         -    

  Convênio com recebimento de recursos [especificar projeto e instituição]       

  Parceria com recebimento de recursos                          -    

          

1.3 Recursos Financeiros de Captação Incentivada     17.206,62        7.238,94         24.445,56  

  Lei Proac Editais  NR 036-2019      17.206,62        7.238,94         24.445,56  

          

          

1.4 Outras entradas de Receita Financeira       

              

  TOTAL DE RECURSOS FINANCEIROS CAPTADOS   198.120,40    498.086,69       696.207,09  

      

       

  4. RELATÓRIO DE  CAPTAÇÃO DE RECURSOS  - EXERCÍCIO  2021 

                                              DATA-BASE: 31/08/2021                     CG Nº :  010/2016                    OBJETO:MCB 

       

MODALIDADE 
1º Quadrim.    

(R$) 
2º Quadrim.   (R$) 

Anual                                

(R$) 

2. CAPTAÇÃO DE RECURSOS NÃO-FINANCEIROS   

2.1 Uso de Espaços de terceiros: Prefeituras e outros entes públicos       

2.2 Uso de Espaços de terceiros: ONGs e outros entes privados       

2.3 Parcerias para realização de eventos: com prefeituras e outros entes públicos       

2.4 Parcerias para realização de eventos: com ONGs e outros entes privados   311.872,32    184.353,33       496.225,65  

2.5 Doações de materiais           

2.6 Convênios sem repasse de recursos entre as partes [especificar]           

2.7 Cessão de RH e voluntários                 -                    -                        -    

2.8 Outras       

          

  TOTAL DE RECURSOS NÃO-FINANCEIROS CAPTADOS   311.872,32    184.353,33       496.225,65  

              

  TOTAL GERAL (1+2)   509.992,72    682.440,02    1.192.432,74  

              

São Paulo, 31 de agosto de 2021 

          

  ____________________________         

  Giancarlo Salvador Latorraca     Marco Antonio Leonardo Alves                                         

               Diretora Técnico                                   Diretor Administrativo-Financeiro 

 

 



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 28 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

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 Maio, Junho, Julho e Agosto 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, 10 de setembro de 2021. 

 

______________________________                                     ______________________________ 

Miriam Lerner                                                                                        Marco Antonio L. Alves 

Diretora Geral                          Diretor Administrativo Financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 30 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

Certidão dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal com início e término do mandato e data da 

reunião da nomeação 

 

Qualificação Conselho de Administração 2021 

 Nome Cargo Período  Data da Eleição 

P/ MEA Pieter Thomas Tjabbes Presidente 
Início: 04/05/18 Término: 
03/05/2022 

18/04/2018 

MEA Elisa Maria Americano Saintive Vice Presidente 

Início: 02/02/17 Término: 
01/02/2021 Início: 
02/02/21 Término: 
01/02/2025 

02/02/2017      
17/02/2021 

MEA 
Hélio Rubens Batista Ribeiro 
Costa Conselheiro 

Início: 05/07/18 Término: 
05/07/2022 

04/07/2018 

MEE Meire Assami Yamauchi Conselheira 

Início: 27/06/19 Término: 
27/06/2023 

27/06/2019 

MEA Michel Fábio Brull Conselheiro 

Início: 08/07/16 Término: 
07/07/2020 Início: 
08/07/20 Término: 
07/07/2024 

08/07/2016 
18/06/2020 

MEC André Vainer Conselheiro Notório 

Início: 18/07/16 Término: 
17/07/2020 Início: 
18/07/20 Término: 
17/07/2024 

08/07/2016 
22/05/2020  

MEC Marcos Cartum Conselheiro Notório 

Início: 18/07/16 Término: 
17/07/2020 Início: 
18/07/20 Término: 
17/07/2024 

08/07/2016 
22/05/2020  

MEA Auresnede Pires Stephan Conselheiro 

Início: 05/07/18 Término: 
05/07/2020 Início: 
06/07/20 Término: 
05/07/2024 

04/07/2018  
18/06/2020 

 

São Paulo, 10 de setembro de 2021. 

 

______________________________                                    ______________________________ 

Miriam Lerner                                                                                        Marco Antonio L. Alves 

Diretora Geral                          Diretor Administrativo Financeiro 
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LEGENDA   

 
Código Descrição 

 

P Presidente do Conselho de Administração 

 

Vice P Vice-Presidente do Conselho de Administração 

 

MEA 
Membro eleito dentre os membros ou os associados (sendo de até 55% de 
acordo com composição prevista na LC 846/98)  

 

MEC 
Membro eleito pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória 
capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral (sendo de até 35% de 
acordo com composição prevista na LC 846/98) 

 

MEE 
Membro eleito pelos empregados da entidade (sendo de até 10% de acordo com 
composição prevista na LC 846/98) 
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Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em atendimento às orientações da CADA – máximo 2 

páginas 

 

Vide Anexo 

O relatório completo está salvo no CD anexo. 
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Relação de convênios e parcerias firmadas no período, nacionais e internacionais 
 

          

         

         

         

RELAÇÃO DE PARCERIAS -  MCB - 2021  
          

Nº do 
Termo/Co

nvênio 
Nome do Convênio / 

Parceiro Objeto do Convênio / Parceria 
Custo Total da 

Parceria 
Custo Mensal 

do Museu  Início    Término  
 Tem 

contrato?  Obs 

COMUNI
CAÇÃO 

São Paulo 
Convention & 
Visitors Bureau 

Veiculação de link para site 
do MCB + Divulgação do 
Museu em seus canais de 
comunicação + Oferta do 
MCB como espaço de 
eventos + Convite ao MCB 
para eventos de 
relacionamento + Convite 
palestras + Parceria para 
eventos + Possibilidade de 
ações de mkt direto  R$                 -     sem custo  07/02/2014  Indeterminado   sim    

EVENTO
S 

São Paulo 
Convention & 
Visitors Bureau 

Parceria para divulgação do 
MCB como Museu e como 
espaço de eventos  R$                 -     sem custo  07/02/2014  Indeterminado   sim    

ADMINIS
TRATIVO 

BUD Comércio de 
Eletrodomésticos 
Ltda,. E Whirlpool 
Eletrodomésticos 
AM S.A (Compra 
Certa) 

A presente Parceria tem por 
objeto a colaboração do 
PARCEIRO na divulgação e 
fornecimento, em condições 
especiais, dos Produtos aos 
colaboradores/associados do 
PARCEIRO.  R$                 -     sem custo  05/09/2017 indeterminado sim   

EXPOSI
ÇÕES Ricardo Henrique 

Cardim 

Exposição "Remanescentes 
da Mata Atlântica & Acervo 
MCB" em 27/12/2017 a 
31/12/2021  R$                 -     sem custo  14/02/2017 31/12/2021 Sim   
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CAPTAÇ
ÃO 

PROJET
OS 

Capim Restaurante 
e Eventos Ltda  

"Parceria A Casa para 
Programa de Amigos do 
MCB, o Capim Restaurante 
(Santinho)oferecerá ao 
associado os seguintes 
benefícios:  
Terça à Sexta - uma 
sobremesa grátis por cartão, 
mediante apresentação do 
cartão de associado e 
documento de identificação; 
e 
Sábado, Domingo e Feriado 
- uma taça de vinho (tinto ou 
branco) mediante 
apresentação do cartão de 
associado e documento de 
identificação."  R$                 -     sem custo  01/08/2018 31/12/2021 sim   

CAPTAÇ
ÃO 

PROJET
OS 

CASA DA 
CULTURA 
FRANCESA – 
ALIANÇA 
FRANCESA DE 
SÃO PAULO 

Parceria A Casa para 
Programa de Amigos do 
MCB, a Aliança Francesa 
oferecerá ao associado os 
seguintes benefícios: 
Para os cursos de língua 
francesa: até 10 alunos 
desconto de 15% (quinze por 
cento), de 11 a 20 alunos 
desconto de 20% (vinte por 
cento), de 21 a 30 alunos 
desconto de 25%(vinte e 
cinco por cento) e a partir de 
31 alunos desconto de 30% 
(trinta por cento); e 
Desconto de 50% (cinquenta 
por cento) nos eventos do 
Teatro Aliança Francesa, e 
caso o associado seja plano 
“Amigo MCB Individual” o 
desconto será válido para 
mais um acompanhante.  R$                 -     sem custo  01/08/2018 31/12/2021 sim   

CAPTAÇ
ÃO 

PROJET
OS 

LIVRARIA 
CULTURA S.A. 

"Parceria com A Casa para 
Programa de Amigos do 
MCB, a Livraria Cultura 
oferecerá ao associado os 
seguintes benefícios:  
desconto de 10% (dez por 
cento) em livros (exceto 
livros didáticos, e-books e 
livros com preço 
promocional). 
*O desconto será válido nas 
lojas físicas de São Paulo e 
no site da Livraria Cultura 
(mediante compra feita pelo 
link exclusivo, que será 
encaminhado no e-mail de 
boas vindas, após a adesão 
do Programa de Amigos do 
MCB)."  R$                 -     sem custo  01/08/2018 31/12/2021 sim   
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CAPTAÇ
ÃO 

PROJET
OS 

OFICINA DO 
CHOCOLATE 
INDUSTRIA, 
COMERCIO, 
IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO 
LTDA. EPP 

"Parceria com A Casa para 
Programa de Amigos do 
MCB, a Pati Piva oferecerá 
ao associado os seguintes 
benefícios: no plano “Amigo 
MCB Individual” desconto de 
10% (dez por cento) em 
todas as caixas de bombons 
e linha de presentes;no 
plano “Amigo MCB Família” 
desconto de 10% (dez por 
cento) em qualquer produto 
da loja;epara ambos os 
planos no aniversário do 
associado principal, receberá 
um e-mail marketing para 
retirar uma lembrança (caixa 
com bombons sortidos), 
mediante apresentação do 
cartão de associado e 
documento de identificação."  R$                 -     sem custo  01/08/2018 31/12/2021 sim   

EVENTO
S 

REGULAMENTO 
AMIGOS MCB 

Regulamento Programa de 
amigos -Revisão Final  R$                 -     sem custo  01/08/2018 31/12/2021 sim   

CEDOC 
Instituto de 
Preservação e 
Difusão da História 
do Café e da 
Imigração 

 Realização de grupo de 
estudos para o 
desenvolvimento e 
divulgação de ações de 
conservação e preservação 
preventiva de ambas as 
instituições   R$                 -     sem custo  31/05/2019 31/12/2021 sim   

CAPTAÇ
ÃO 

PROJET
OS 

Mina Cultural 
Produções Ltda. 

Prestação de serviços tem 
por finalidade a captação de 
recursos para projeto cultural 
aprovados no ProAC e na 
Lei Federa) de Incentivo à 
Cultura. Os recursos a serem 
destinados a Projeto de 
prepotência da 
CONTRATANTE deverão ser 
decorrentes de Patrocínio a 
ser realizada por pessoas 
jurídicas.  R$                 -     sem custo  11/06/2020 indeterminado sim   

CAPTAÇ
ÃO 

PROJET
OS 

Direção Cultura 
Produções Ltda. 
EPP. 

Prestação de serviços tem 
por finalidade a captação de 
recursos para projeto cultural 
aprovados no ProAC e na 
Lei Federa) de Incentivo à 
Cultura. Os recursos a serem 
destinados a Projeto de 
prepotência e representação 
legal da CONTRATANTE.  R$                 -     sem custo  11/06/2020 indeterminado sim   

CAPTAÇ
ÃO 

PROJET
OS 

Núcleo de Serviços 
PPG Ltda. ME 

Prestação de serviços tem 
por finalidade a captação de 
recursos para projeto cultural 
aprovados no ProAC e na 
Lei Federa) de Incentivo à 
Cultura. Os recursos a serem 
destinados a Projeto de 
prepotência e representação 
legal da CONTRATANTE.  R$                 -     sem custo  12/06/2020 indeterminado sim   

EXPOSI
ÇÕES Archiv Foto e 

Design 

"Realização da exposição 
“Campos de Altitude”  
Período 16/10/2020 até 
23/05/2021  R$  33.400,00   sem custo  16/10/2020 23/05/2021 Sim   

EXPOSI
ÇÕES 

Associação David 
Rockefeller Center 
da Universidade de 
Harvard 

Realização exposição 
"Urbanismo ecológico na 
América Latina" - No período 
de 16/10/2020 a 13/06/2021  R$  15.000,00   sem custo  16/10/2020 13/06/2021 Sim   
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EXPOSI
ÇÕES 

Concessionária da 
Linha 4 do Metrô 
de São Paulo S.A. 

Parceria para a realização da 
exposição “Casas do Brasil: 
conexões paulistanas" 
estações: Oscar Freire 
01/072020 a 01/08/2020; 
Paulista 01/11/2020 a 
30/11/2020; Faria Lima 
01/12/2020 a 05/01/2021  R$                 -    sem custo 01/07/2020 05/01/2021 Sim   

EXPOSI
ÇÕES 

Concessionária da 
Linha 4 do Metrô 
de São Paulo S.A. 

Parceria para a realização da 
exposição “Museu da Casa 
Brasileira 50 anos – 
Exposições e Música no 
MCB" nas estações: Oscar 
Freire no período de 
03/08/2020 a 31/08/2020, 
Paulista no período de 
01/12/20 a 08/01/21 e Faria 
Lima no período 11/01/21 a 
29/01/21  R$                 -    sem custo 03/08/2020 29/01/2021 Sim   

EXPOSI
ÇÕES 

Fix Design 
Industria e 
Comércio Ltda. 

 Exposição Vitual "Nossa 
Casa", que será realizada 
por meio dos canais sociais 
e plataformas digitais do 
Museu, a saber website, 
página do Instagram e canal 
do Youtube.   R$                 -     sem custo  26/11/2020 indeterminado Sim   

CEDOC 

Universidade de 
São Paulo e 
Biblioteca 
Brasiliana Guita e 
Jose Mindlin (BBM) 

Parceira em cooperação 
documental, científica e 
cultural, para concepção, 
desenvolvimento e 
implementação de 
plataforma online e 
interativa, denominada "Atlas 
da Casa Brasileira" - 
presevação e difusão do 
acervo "Equipamentos da 
Casa Brasileira, Usos e 
Costumes - Arquivo Ernani 
S. Bruno".  R$                 -     sem custo  08/12/2020 30/11/2021 Sim   

CAPTAÇ
ÃO 

PROJET
OS MAM - Museu de 

Arte Moderna  

Parceria entre MAM e MCB 
para o programa de 
benefícios para "Amigos do 
MCB", na forma de 
benefícios múltuos entre as 
partes.  R$                 -     sem custo  14/12/2020 14/12/2021 Sim   

EXPOSI
ÇÕES 

Concessionária da 
Linha 4 do Metrô 
de São Paulo S.A. 

Parceria para a realização da 
exposição "Casas do Brasil - 
Conexões Paulistanas" nas 
estações: Higienópolis-
Makenzie 01/02/2021 a 
26/02/2021; São Paulo-
Morumbi 03/05/21 a 31/05/21  R$                 -    sem custo 01/02/2021 31/05/2021 Sim   

EXPOSI
ÇÕES 

Associação Escola 
da Cidade 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Parceria para a cessão de 
material expositivo e todo 
conteúdo da Mostra da 
exposição realizada no 
Museu da Casa Brasileira no 
ano de 2010, da Exposição 
“A arquitetura de Lelé – 
Fábrica de invenção”., em 
2010, para a Exposição da 
Escola da Cidade, com 
posterior encaminhamento 
do Material Expositivo à 
Fundação Lelé em Brasilia.  R$                 -    sem custo 07/01/2021 indeterminado Sim   

COMUNI
CAÇÃO 

Google Inc. 

Apoio Institucional na 
divulgação dos Eventos 
Públicos, Privados e demais 
campanhas online através do 
GoogleadGrants  R$  17.771,16   sem custo  07/07/2017 indeterminado sim   
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COMUNI
CAÇÃO 

Google Inc. 

Apoio Institucional na 
divulgação dos Eventos 
Públicos, Privados e demais 
campanhas online através do 
GoogleadGrants  R$  20.521,29   sem custo  07/07/2017 indeterminado sim   

EXPOSI
ÇÕES Móveis Schuster 

Ltda. 

Realização exposição 
"Bernardo Figueiredo" no 
período de 17 de julho a 12 
de dezembro de 2021  R$                 -     sem custo  17/07/2021 12/12/2021 Sim   

PRÊMIO 
DESIGN 

Content XP 
Comunicação Ltda. 

Parceria para a realização e 
divulgação da programação 
do Museu da Casa Brasileira 
e ações que serão 
desenvolvidas pela 
instituição no ano de 2021.  R$  30.000,00   sem custo  15/02/2021 31/12/2021 Sim   

COMUNI
CAÇÃO 

Google Inc. 

Apoio Institucional na 
divulgação dos Eventos 
Públicos, Privados e demais 
campanhas online através do 
GoogleadGrants  R$  34.274,40   sem custo  07/07/2017 indeterminado sim   

COMUNI
CAÇÃO 

Google Inc. 

Apoio Institucional na 
divulgação dos Eventos 
Públicos, Privados e demais 
campanhas online através do 
GoogleadGrants  R$  34.805,47   sem custo  07/07/2017 indeterminado sim   

COMUNI
CAÇÃO 

Google Inc. 

Apoio Institucional na 
divulgação dos Eventos 
Públicos, Privados e demais 
campanhas online através do 
GoogleadGrants  R$  32.877,16   sem custo  07/07/2017 indeterminado sim   

COMUNI
CAÇÃO 

Google Inc. 

Apoio Institucional na 
divulgação dos Eventos 
Públicos, Privados e demais 
campanhas online através do 
GoogleadGrants  R$  26.156,20   sem custo  07/07/2017 indeterminado sim   

COMUNI
CAÇÃO 

Google Inc. 

Apoio Institucional na 
divulgação dos Eventos 
Públicos, Privados e demais 
campanhas online através do 
GoogleadGrants  R$  16.540,29   sem custo  07/07/2017 indeterminado sim   

COMUNI
CAÇÃO 

Google Inc. 

Apoio Institucional na 
divulgação dos Eventos 
Públicos, Privados e demais 
campanhas online através do 
GoogleadGrants  R$  24.879,68   sem custo  07/07/2017 indeterminado sim   

COMUNI
CAÇÃO 

Google Inc. 

Apoio Institucional na 
divulgação dos Eventos 
Públicos, Privados e demais 
campanhas online através do 
GoogleadGrants  R$                 -     sem custo  07/07/2017 indeterminado sim   

COMUNI
CAÇÃO 

Google Inc. 

Apoio Institucional na 
divulgação dos Eventos 
Públicos, Privados e demais 
campanhas online através do 
GoogleadGrants  R$                 -     sem custo  07/07/2017 indeterminado sim   

COMUNI
CAÇÃO 

Google Inc. 

Apoio Institucional na 
divulgação dos Eventos 
Públicos, Privados e demais 
campanhas online através do 
GoogleadGrants  R$                 -     sem custo  07/07/2017 indeterminado sim   

COMUNI
CAÇÃO 

Google Inc. 

Apoio Institucional na 
divulgação dos Eventos 
Públicos, Privados e demais 
campanhas online através do 
GoogleadGrants  R$                 -     sem custo  07/07/2017 indeterminado sim   

EVENTO
S Amália Francisca 

de Vincenzo 
Produções EPP 

Parceria para realização do 
Evento Público "Festival 
Jazzmin´s - Mulheres na 
Música" via Youtube, em 
comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, nos  R$    4.500,00   sem custo  01/03/2021 31/03/2021 sim   
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dias 24,25,26 e 27 de março 
de 2021. 

EXPOSI
ÇÕES 

Maria das Graças 
Santana Bueno 
Antiguidades 

Parceria para realização da 
Exposição "Jean Gillon" no 
período de 12 de junho de 
2021 a 31 de outubro de 
2021  R$                 -     sem custo  31/05/2021 03/11/2021 Sim   

EVENTO
S 

TAU Produções 
Ltda - ME  

Parceria entre MCB e 
Myriam Taubkin para 
lançamento de 7 vídeos 
referentes ao projeto 
‘Violeiros do Brasil’ dentro 
da programação do Museu  R$   200.000,00   sem custo  22/03/2021 30/04/2021 Sim   

CEDOC 

Instituto de 
Estudos Brasileiros 

Parceria para a realização do 
Evento “Seminário 50 anos 
do MCB/ Contribuições de 
Waldisa Rússio e Ernani 
Silva Bruno para o Museu da 
Casa Brasileira e para os 
museus paulistas/SEC”. o 
Evento será realizado em 
formato on-line, pelo período 
compreendido entre os dias 
25 a 27 e, 29 de maio de 
2021, totalizando 4 (quatro) 
dias de duração  R$                 -     sem custo  25/05/2021 29/05/2021 Sim   

EVENTO
S 

Amália Francisca 
de Vincenzo 
Produções EPP 

Parceria para divulgação do 
lançamento do CD do 
grupo"Festival Jazzmin´s" via 
Youtube, com divulação em 
09/05/21 e a roda de 
conversa promovida por 
integrantes em 13/05/21  R$    2.500,00   sem custo  03/05/2021 31/05/2021 sim   

ADMINIS
TRATIVO 

Drone Studio Brasil 
Ltda. 

Parceria a fim de viabilizar as 
filmagens dos espaços do 
Museu por meio de drones, 
sendo um vídeo de cada 
espaço e um unificado com 
todos os espaços (“Vídeos”), 
conforme ANEXO 1, parte 
integrante deste instrumento.  R$  19.500,00   sem custo  25/05/2021 31/12/2021 sim   

EXPOSI
ÇÕES 

Concessionária 
das linhas 5 e 17 di 
Metrô de São 
Paulo S.A 

Parceria para a realização da 
exposição nas estações 
“Casas do Brasil: Conexões 
Paulistanas" - Estação 
Eucaliptos (01/11/21 a 
30/11/21); Estação Campo 
Belo (01/12/21 a 31/12/21)  R$                 -    sem custo 01/11/2021 31/12/2021 Sim   

CEDOC 

Instituto de 
Preservação e 
Difusão da História 
do Café e da 
Imigração 

 Realização de parceria para 
constituição e 
desenvolvimento do Projeto 
Conexões: Casas Brasileiras 
e Café.   R$                 -     sem custo  24/02/2021 31/12/2021 sim   

PRÊMIO 
DESIGN 

Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
Comercial -SENAC 

Parceria com a Editora 
Senac SP visando o estímulo 
educacional e profissional. 
Trabalhos classificados em 
1º, 2º e 3º lugares e as 
menções honrosas na 
modalidade Trabalhos 
escritos não publicados no 
34º Prêmio Design MCB 
terão suas obras avaliadas 
pelo comitê editorial da 
Editora Senac São Paulo, 
que fornecerá um parecer, 
elaborado por sua equipe 
técnica, sobre a capacidade  R$                 -     sem custo  05/05/2021 31/12/2021 sim   
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de publicação dos trabalhos, 
apontando sugestões e 
orientações. 

CEDOC 
Fundação Itaú para 
a Educação e 
Cultura 

Parceria com Itaú que se 
responsabilizará pelo pag. ao 
Humberto Valentin o restauro 
de 42 maquetes de móveis 
da linha "Hobjeto" produzido 
por Elias Mousa.  R$  13.500,00   sem custo  05/05/2021 10/12/2021 sim   

 

São Paulo, 10 de setembro de 2021 

______________________________                                     ______________________________ 

Miriam Lerner                                                                                        Marco Antonio L. Alves 

Diretora Geral                          Diretor Administrativo Financeiro 
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Descritivo qualitativo das ações realizadas de formação, capacitação e especialização das equipes 

 

Funcionário setor
Solicitação 

Treinamento/Bolsa
Descritivo do Curso

Data da 

Solicitação

Data da 

Aprovação
Realizado em Qtd Horas Valores

Raiza Costa Pereira Bilheteria 08/03/2021 08/03/2021 19/03/2021 30 -             

Viviam Lopes Fernandes de Souza Bilheteria 08/03/2021 08/03/2021 19/03/2021 30 -             

Amanda Rodrigues de Freitas Orientação Público 08/03/2021 08/03/2021 19/03/2021 30 -             

Gisele Dias Rodrigues Orientação Público 08/03/2021 08/03/2021 19/03/2021 30 -             

Jessica da Silva Baptista Projeto Aprendiz 08/03/2021 08/03/2021 19/03/2021 30 -             

Leandra Florentino Orientação Público 08/03/2021 08/03/2021 19/03/2021 30 -             

Melissa Oliveira de Andrade Projeto Aprendiz 08/03/2021 08/03/2021 19/03/2021 30 -             

Vinicius Atanazio Lopes Projeto Aprendiz 08/03/2021 08/03/2021 19/03/2021 30 -             

Amanda Rodrigues de Freitas Orientação Público
Para fazer uma 

exposição

O Curso sobre processos executivos para 

exposição em museus contribuirá 

significativamente para a equipe de 

atendimento ao público para ampliação do 

conhecimento museológico.

19/03/2021 19/03/2021 24/03/2021 20 -             

Matheus Gastão de Matos Batista Projeto Aprendiz 19/03/2021 19/03/2021 24/03/2021 20 -             

Vinicius Atanazio Lopes Projeto Aprendiz 19/03/2021 19/03/2021 24/03/2021 20 -             

Jessica da Silva Baptista Projeto Aprendiz 19/03/2021 19/03/2021 01/04/2021 20 -             

Gisele Dias Rodrigues Orientação Público 19/03/2021 19/03/2021 25/03/2021 20 -             

Raiza Costa Pereira Bilheteria 22/03/2021 22/03/2021 25/03/2021 10 -             

Viviam Lopes Fernandes de Souza Bilheteria 22/03/2021 22/03/2021 24/03/2021 10 -             

Raiza Costa Pereira Bilheteria 05/04/2021 05/04/2021 06/04/2021 40 -             

Viviam Lopes Fernandes de Souza Bilheteria 05/04/2021 05/04/2021 12/04/2021 40 -             

Amanda Rodrigues de Freitas Orientação Público 05/04/2021 05/04/2021 06/04/2021 40 -             

Gisele Dias Rodrigues Orientação Público 05/04/2021 05/04/2021 05/04/2021 40 -             

Jessica da Silva Baptista Projeto Aprendiz 05/04/2021 05/04/2021 08/04/2021 40 -             

Leandra Florentino Orientação Público 05/04/2021 05/04/2021 06/04/2021 40 -             

Matheus Gastão de Matos Batista Projeto Aprendiz 05/04/2021 05/04/2021 06/04/2021 40 -             

Melissa Oliveira de Andrade Projeto Aprendiz 05/04/2021 05/04/2021 09/04/2021 40 -             

Milena Fernandes de Oliveira Orientação Público 05/04/2021 05/04/2021 06/04/2021 40 -             

Vinicius Atanazio Lopes Projeto Aprendiz 05/04/2021 05/04/2021 07/04/2021 40 -             

Raiza Costa Pereira Bilheteria 12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021 40 -             

Viviam Lopes Fernandes de Souza Bilheteria 12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021 40 -             

Amanda Rodrigues de Freitas Orientação Público 12/04/2021 12/04/2021 14/04/2021 40 -             

Jessica da Silva Baptista Projeto Aprendiz 12/04/2021 12/04/2021 13/04/2021 40 -             

Matheus Gastão de Matos Batista Projeto Aprendiz 12/04/2021 12/04/2021 14/04/2021 40 -             

Melissa Oliveira de Andrade Projeto Aprendiz 12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021 40 -             

Vinicius Atanazio Lopes Projeto Aprendiz 12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021 40 -             

Amanda Rodrigues de Freitas Orientação Público 19/04/2021 19/04/2021 22/04/2021 10 -             

Jessica da Silva Baptista Projeto Aprendiz 19/04/2021 19/04/2021 22/04/2021 10 -             

Gisele Dias Rodrigues Orientação Público 19/04/2021 19/04/2021 24/04/2021 10 -             

Matheus Gastão de Matos Batista Projeto Aprendiz 19/04/2021 19/04/2021 20/04/2021 10 -             

Melissa Oliveira de Andrade Projeto Aprendiz 19/04/2021 19/04/2021 22/04/2021 10 -             

Vinicius Atanazio Lopes Projeto Aprendiz 19/04/2021 19/04/2021 23/04/2021 10 -             

Raiza Costa Pereira Bilheteria 20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021 10 -             

Viviam Lopes Fernandes de Souza Bilheteria 20/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 10 -             

Atendimentos ao 

Público 

Postura e Imagem 

Profissional

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. 

O Curso sobre de acessibilidade em museus 

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.

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 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.

Introdução dos 

conceitos de Libras

Acessibilidade em 

Museus

Atendimentos ao 

Público 

Documentação de 

Acervo Museológico 

Introdução à 

Audiodescrição
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Funcionário setor
Solicitação 

Treinamento/Bolsa
Descritivo do Curso

Data da 

Solicitação

Data da 

Aprovação
Realizado em Qtd Horas Valores

Alisson Ricardo da Silva Design Gráfico 07/06/2021 07/06/2021 29/06/2021 8 -             

Marcio Robson Julião Pres.Pesq.Docum. 07/06/2021 07/06/2021 29/06/2021 8 -             

Barbara Sayuri Gonçalves Niwano Design Gráfico 07/06/2021 07/06/2021 29/06/2021 8 -             

Dayves Augusto Vegini Educativo 07/06/2021 07/06/2021 29/06/2021 8 -             

Renata Prioste de Lima Financeiro 07/06/2021 07/06/2021 29/06/2021 8 -             

Marco Antonio Leandro Silverio da Silva Manutenção 24/06/2021 28/06/2021 28/06/2021 1 -             

Paulo Henrique Guimarães Mayer Manutenção 24/06/2021 28/06/2021 28/06/2021 1 -             

Washington Luiz Bernardo dos Santos Manutenção 24/06/2021 28/06/2021 28/06/2021 1 -             

Adriano Monteiro da Silva Manutenção 24/06/2021 28/06/2021 01/07/2021 1 -             

Luzia Camargo Falaschi RH CIPA - NR 5

Tem como objetivo a prevenção de 

acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho, de modo a tornar compatível 

permanentemente o trabalho com a 

preservação da vida e a promoção da saúde 

do trabalhador.

22/06/2021 01/07/2021 14/07/2021 20 290,00      

Marisa Szpigel Educativo 03/06/2021 03/06/2021 18/07/2021 30 110,00      

Marcos Vinicius Felinto dos Santos Educativo 03/06/2021 03/06/2021 17/07/2021 30 130,00      

Adriano Monteiro da Silva Manutenção NR 10

O treinamento sobre Segurança em Serviços 

com Eletricidade contribuirá 

substancialmente durante a realização das 

atividades do colaborador descritas do 

descritivo da função de Oficial de 

Manutenção, prezando pelos cuidados e 

segurança nos serviços com eletricidades, 

conforme previsto na NR-10, item 10.8

24/06/2021 29/06/2021 22/07/2021 40 200,00      

Gustavo Martins de Paula Pres.Pesq.Docum. 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 01:30 -            

Priscilla Regina Mendes Financeiro 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 01:30 -            

Marcio Robson Julião Pres.Pesq.Docum. 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 01:30 -            

Jaqueline Caires Comunicação 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 01:30 -            

Palestra - Design: 

Chegamos onde 

queríamos? E agora?

Esta palestra virtual tem como objetivo 

apresentar características e potencialidades 

do design, uma área em constante 

transformação. O evento contará com a 

apresentação do diretor técnico do MCB, 

Giancarlo Latorraca, e será ministrado pelo 

designer Levi Girardi, que compartilhará 

experiências e pontos de vista sobre a 

profissão. A participação de colaboradores 

das mais diversas áreas do MCB nesta 

atividade visa ampliar a compreensão sobre 

o campo do design e contribuirá para que as 

equipes estejam alinhadas às pautas e 

programações abordadas pela instituição.

Design Gráfico: 

Processos Criativos e 

Experimentação

A realização tem como objetivo promover 

experimentações gráficas a partir de simples 

problemas visuais e fomentar a reflexão e a 

discussão sobre a produção e os processos 

criativos de designers gráficos.

Pintura externa de 

madeira e metais

O treinamento sobre pintura externa e 

externa de madeiras e metais, contribuirá 

substancialmente para orientação adicional 

durante as atividades de natureza civil da 

equipe de manutenção. O Treinamento 

abordará as técnicas necessárias para a 

pintura e proteção de madeiras e metais em 

ambientes externos e a solução dos 

principais inconvenientes relacionados à 

repintura destas superfícies.

Caminhos reflexivos com questionamentos 

pedagógicos, que despertem a ação desses 

elementos em favor de maior contato das 

crianças com suas qualidades e 

potencialidades.

Curso de Gandhy Piorski
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Eixo 5 - Monitoramento e Avaliação de Resultados 
 

Relatório Analítico da Pesquisa de satisfação do público em geral 
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Relatório Analítico da Pesquisa de perfil e satisfação do público escolar. 

Planilhas de tabulação da pesquisa de perfil e satisfação do público escolar. 

Situação: Não realizados. 

Motivo: Ainda não estamos recebendo grupos de estudantes presenciais no museu. 

Seguimos a orientação da SECEC que diz: “Relatório Analítico da Pesquisa de perfil e satisfação do público escolar e 

Planilhas de tabulação da pesquisa de perfil e satisfação do público escolar - voltarão a ser aplicados quando as visitas a 

grupos escolares ocorrerem presencialmente. Não há modelo virtual, por enquanto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 45 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

Eixo 8 - Gestão Tecnológica 

 
Implementar e gerenciar protocolos, procedimentos, planos e políticas para garantir a segurança dos dados e a integridade 
digital, a fim de desenvolver ações de difusão e preservação dos acervos materiais e imateriais da instituição. 

 

Política de uso e de Infraestrutura de tecnologia e telecomunicações 

 

Gestão TI interna -Desde 2013 a gestão tecnológica que inclui a administração dos servidores, backups diários e trimestrais 

com armazenamento externo, manutenção de equipamentos, atendimento presencial e remoto são executados pela Hadron 

Tecnologia.  

1) Hoje o museu possui um novo servidor Dell de rack processador intel xeon silver ou superior 16 gb ram 2 discos 

de 1 tb 3 e trilhos com braco organizador de cabos, adquirido no último trimestre de 2020.  

Os direitos de acesso são definidos conforme a alocação dos colaboradores nos departamentos do museu, conforme 

demonstrado abaixo;   

 

Diretórios: 
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2) Antivirus  

Todos os comutadores do museu possuem antivírus Avast Business monitorados e atualizados através do painel de 

gerenciamento abaixo; 

 

 

3) Servidor Firewall e Link de Internet dedicada 

Em 2013 foi implantado o servidor de firewall que faz a segurança de todos os equipamentos quando navegam na internet, 

além de monitorar e reduzir a tentativa de invasão de hackers evitando uma possível perda de dados. Contratamos a 

Mundivox para disponibilizar um link de internet de 20Mb, com SLA de 99,99% na entrega do produto contratado. 

 

4) Backups 

O museu possui uma rotina de backups automáticos diários do servidor de dados, salvos em hd´s externos. A cada dois 

meses é feito um backup geral onde o HD é levado para outra edificação por segurança em caso de sinistros. 

A Gestão, hospedagem e backups do site do museu é feita pela Box3W Comunicação Digital Ltda. Os backups são feitos 

diariamente em servidores externos contratos pela empresa. 

A Gestão dos serviços da Amazon, que inclui a hospedagem do site do Prêmio Design é feita pela Bitoon Desenvolvimento 

de Software.  

 

Legenda

X - ACESSO TOTAL, podendo editar, incluir e excluir

Acesso somente para consultar

Acesso a pasta especifica

Acesso a pasta para edição e incluir
Departamentos  

e acessos
Nova Pasta

CARGO ÁREA
Direcao

Contabilidad

e_Financeiro Eventos Projetos instittucional Comunicação
Diretor Técnico Diretoria X X X X X X

Diretor Administrativo Financeiro Diretoria X X X X X X

Diretora Geral Diretoria X X X X X X

Analista de Recursos Humanos Recursos Humanos

Coordenadora de Recursos Humanos Recursos Humanos

Recepcionista Administrativa Administrativo

Recepcionista Administrativa Administrativo

Recepcionista de Público Bilheteria

Recepcionista de Público Bilheteria

Analista de Eventos Eventos X
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5) Rede Wi-Fi para visitantes 

A Rede wifi para visitantes é disponibilizada após login e que não está conectada a rede institucional por motivos de 

segurança. 

 

6) Acesso externo a rede de dados do museu  

Com a implantação do home office devido a pandemia da covid-19, todos os usuários possuem acesso a rede através de 

conexão segura do Windows disponibilizada somente para os equipamentos residenciais cadastrados.  

 

7) Licenças Windows e Office  

Todos os equipamentos do museu possuem licenças de uso para o pacote Office e Windows atualizados em parceria com 

a Microsoft para entidades sem fins lucrativos. As licenças são por períodos determinados validas por dois anos. 

 

8) Gestão TI interna - Desde 2013 a gestão tecnológica que inclui a administração dos servidores, backups diários e 

trimestrais com armazenamento externo, manutenção de equipamentos, atendimento presencial e remoto são 

executados pela Hadron Tecnologia. O atendimento presencial para suporte técnico é feito as terças e quintas 

feiras. 

 

9) A Gestão, hospedagem e backups do site do museu é feita pela Box3W Comunicação Digital Ltda. 

 

10) A Gestão dos serviços da Amazon, que inclui a hospedagem do site do Prêmio Design é feita pela Bitoon 

Desenvolvimento de Software. 

  

 

 

Política de Privacidade e Proteção de dados 

 

Está disponível no site do museu (https://mcb.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Politica-de-

Privacidade_04_2021.pdf)  a política de privacidade abaixo informando como é utilizado os dados pessoais recebidos no 

site, de usuários e visitantes. 

O presente documento foi elaborado em conformidade com a Lei Geral de Proteção e Dados Pessoais (Lei 13.709/18). 

Contudo, o documento poderá ser atualizado em decorrência de eventual atualização normativa, razão pela qual se convida 

o usuário ou visitante a consultar periodicamente esta seção. 

O MCB não faz divulgação das informações pessoais fornecidas pelos seus visitantes a não ser com prévia autorização. 

As informações são obtidas através do site em suas diversas seções quando houver cadastro. O uso destas informações 

é exclusivo para comunicação (inclusive via e-mail) institucional do MCB. No caso de consentimento expresso do usuário, 

a utilização das informações terá como únicos fins: 

 Enviar via e-mail newsletter, ou informações; 

https://mcb.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Politica-de-Privacidade_04_2021.pdf
https://mcb.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Politica-de-Privacidade_04_2021.pdf
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 Comunicar sobre eventos e outros acontecimentos gerais institucionais; 

 Realizar pesquisa e ações de marketing; 

  Divulgar em canais de mídias online como Facebook, Instagran, etc e off-line como jornais e revistas, etc e rádio e televisão. 

Em relação aos Fornecedores de serviços e de bens, os dados empresarias e pessoais coletados, são divulgados para 

atender a órgãos de fiscalização e auditorias externas com finalidade de transparência nas Entidades do Terceiro Setor na 

contratação e dos serviços prestados ou adquiridos. 

Buscando avaliar cuidadosamente os fornecedores e firmar obrigações contratuais de proteção de Dados Pessoais e 

segurança da informação, com o objetivo de minimizar riscos para os titulares. 

Além dos Fornecedores, também é possível compartilhar Dados Pessoais dos Parceiros, com o objetivo de viabilizar 

determinada ação ou iniciativa. Tendo como exemplo, para viabilizar ação de parceira com outra instituição, e cooperar com 

órgãos de fiscalização do Governo Estadual e Federal, por meio de termo firmado com a finalidade específica de 

cooperação. Sempre dedicando o melhor empenho para avaliar cuidadosamente nossos Parceiros e firmar obrigações 

contratuais de segurança da informação e proteção de Dados Pessoais, com o intento de minimizar riscos para os titulares. 

As informações disponibilizadas são de uso único e exclusivo do MCB, não sendo utilizados em hipótese alguma para 

outros fins, ou cedidas a outras instituições privadas e terceiros, com exceção dos órgãos de fiscalização.  

Em relação aos clientes de eventos públicos e privados, os dados empresarias e pessoais enviados por e-mail, são 

divulgados para atender a órgãos de fiscalização e auditorias externas com finalidade de transparência nas Entidades do 

Terceiro Setor na contratação e dos serviços prestados ou adquiridos. 

O MCB disponibiliza em seu site https://mcb.org.br/pt/visite-o-mcb/receba-nossa-programacao/ um cadastro para que o 

usuário/visitante possa receber a programação cultural ou notícias referente ao Museu.  Ao se cadastrar, a pessoa autoriza 

automaticamente o recebimento desse material por e-mail. 

Os dados coletados estão hospedados em servidor seguro. As informações preenchidas são codificadas para trafegar entre 

o seu computador e o servidor no qual está hospedado o site, onde a visualização só é possível pelo MCB. Quanto ao 

acesso do banco de dados dessas informações é totalmente restrito a funcionários autorizados do MCB. 

A utilização de cookies (relacionados abaixo) em nosso site tem a finalidade única e exclusiva de estabelecerem-se 

estatísticas de acesso, sendo coletados somente dados como provedor de acesso, sistema operacional, navegador (tipo, 

versão,  

 

opções habilitadas e plug-ins instalados), data e hora do acesso e páginas acessadas. Não captamos informações como 

endereços de IP ou de e-mail e outros  

dados pessoais, nem instalamos ou ativamos nenhum tipo de programa, vírus, script, ou similares que possam de alguma 

forma comprometer sua segurança ou invadir a privacidade dos usuários.  
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Cookie Domínio Tipo Descrição Duração 

fr .facebook.com 

Advertiseme

nt 

The cookie is set by Facebook to show 

relevant advertisments to the users and 

measure and improve the advertisements. 

The cookie also tracks the behavior of the user 

across the web on sites that have Facebook 

pixel or Facebook social plugin. 3 meses 

_ga .mcb.org.br Analytics 

This cookie is installed by Google Analytics. 

The cookie is used to calculate visitor, session, 

campaign data and keep track of site usage 

for the site's analytics report. The cookies store 

information anonymously and assign a 

randomly generated number to identify 

unique visitors. 2 anos 

_gid .mcb.org.br Analytics 

This cookie is installed by Google Analytics. 

The cookie is used to store information of how 

visitors use a website and helps in creating an 

analytics report of how the website is doing. 

The data collected including the number 

visitors, the source where they have come 

from, and the pages visted in an anonymous 

form. 1 dia 

__cfduid .bootstrapcdn.com Necessary 

The cookie is used by cdn services like 

CloudFare to identify individual clients behind 

a shared IP address and apply security 

settings on a per-client basis. It does not 

correspond to any user ID in the web 

application and does not store any personally 

identifiable information. 1 mês 

dinTrafficSource mcb.org.br Other No description 3 meses 

_gat .mcb.org.br 

Performanc

e 

This cookies is installed by Google Universal 

Analytics to throttle the request rate to limit 

the colllection of data on high traffic sites. 1 minuto 

 

O MCB disponibiliza em seu site do Prêmio Design https://premiodesign.mcb.org.br/ a área para o cadastro de 

participantes e inscrições para o Concurso do Cartaz e Prêmio Design MXB, organizada anualmente pela instituição. O 

site possui uma área de acesso aos membros da comissão julgadora, que se cadastram no ambiente e utilizam a 

plataforma para avaliação dos projetos. 

 

Os dados coletados estão hospedados em servidor seguro. As informações preenchidas são codificadas para trafegar entre 

o seu computador e o servidor no qual está hospedado o site, onde a visualização só é possível pelo MCB. Quanto ao 

acesso do banco de dados dessas informações é totalmente restrito a funcionários autorizados do MCB. 

A utilização de cookies em nosso site tem a finalidade única e exclusiva de estabelecerem-se estatísticas de acesso, sendo 

coletados somente dados como provedor de acesso, sistema operacional, navegador (tipo, versão, opções habilitadas e 

plug-ins instalados), data e hora do acesso e páginas acessadas. Não captamos informações como endereços de IP ou de 
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e-mail e outros dados pessoais, nem instalamos ou ativamos nenhum tipo de programa, vírus, script, ou similares que 

possam de alguma forma comprometer sua segurança ou invadir a privacidade dos usuários.  

O MCB disponibiliza no site https://www.mcbstore.org.br/   um cadastro para os doadores que adquirem produtos 

ofertados. A intermediação para recebimento das doações e financeiras são administradas e de inteira responsabilidade do 

UOL e a política de privacidade pode ser acessada através do link: https://www.mcbstore.org.br/politica-privacidade e 

disponibilizada em cada operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mcbstore.org.br/
https://www.mcbstore.org.br/politica-privacidade
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PROGRAMA DE GESTÃO DE ACERVOS 

 

 
AÇÕES 

 
Para o segundo quadrimestre, haviam 3(três) ações previstas no Programa de Acervo: Conservação, Documentação e 
Pesquisa: 
 
 
Ação nº6 – (PA) Projeto Acervo Revelado – Realização de pesquisa com o acervo visando a publicação de posts no site do 

MCB. 
Dando sequência ao projeto “Acervo Revelado” que tem como objetivo apresentar ao público pequenos textos sobre as peças 
do acervo, sempre correlacionadas com as temáticas da instituição, apresentamos o décimo terceiro artigo da série, com o 
título Oratórios – artefatos de devoção doméstica, de autoria do gerente de Preservação, Pesquisa e Documentação, 

Wilton Guerra, que faz reflexão sobre a presença dos oratórios na casa brasileira. O texto, assim como os demais, está 
disponível para download em formato “pdf” no site do MCB, como segue o link: https://mcb.org.br/wp-
content/uploads/2021/08/GUERRA_Wilton_Oratorios_artefatos-de-devocao-domestica.pdf  (ver anexo) 

 
Ação nº7 – (PA) Projeto Acervo Revelado – realizar encontros com instituições, grupos ou indivíduos que possam contribuir 

com informações sobre o acervo ou as áreas de atuação do museu 
O projeto Acervo Revelado, tem por objetivo realizar encontros com instituições, grupos ou indivíduos que possam 
contribuir com informações sobre o acervo ou as áreas de atuação do museu, tanto de forma mais conceitual, no sentido 
de uma discussão temática, quanto de forma técnica, com informações que ajudem a identificar melhor aspectos físicos, 
de função, materiais, e preservação desse acervo.  
 
Nesta quinta edição definimos como escopo os objetos premiados pelo Prêmio Design MCB pertencentes ao acervo da 
instituição, mais especificamente as peças referentes às primeiras edições do Prêmio, com o intuito de complementar a 
lacuna existente no acervo em relação a elas. O objetivo do encontro foi reunir a equipe interna do Núcleo de Preservação, 
Pesquisa e Documentação, o Prof. Dr. Marcos da Costa Braga e a pesquisadora Mariana Barbosa Firigato a fim de 
ampliarmos o conhecimento sobre os aspectos constitutivos, funcionais e estéticos das peças, além de seu contexto social 
e em relação à premiação. (ver anexo) 

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

Neste segundo 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), além de 
dicas e procedimentos sobre conservação e acondicionamento de objetos (post conservação). 
 
No período a ação previa 4 (quatro) publicações. No entanto, foram realizadas 7 (sete) publicações no facebook, sendo 
quadro delas relativas ao projeto Conexões: Casa Brasileira e Café e, as demais sobre dicas de conservação e um 

objeto do acervo MCB. Se somadas as publicações, conseguimos alcançar 88.596 pessoas, em comparação com o último 
quadrimestre um aumento de aproximadamente 57% no alcance. (ver anexo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://mcb.org.br/wp-content/uploads/2021/08/GUERRA_Wilton_Oratorios_artefatos-de-devocao-domestica.pdf
https://mcb.org.br/wp-content/uploads/2021/08/GUERRA_Wilton_Oratorios_artefatos-de-devocao-domestica.pdf


 
 

______________________________________________________________ 
 

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 52 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

2. PROGRAMA DE GESTÃO DE  ACERVOS (2021)  

N° Ações Pactuadas N° 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado 

5 

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

5 
Meta-

Produto 

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

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 0 

ICM  100% 0% 
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6 

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

6 
Meta-

Produto 
Nº de artigo publicado no 
site do MCB 

1° Quadrim     

2° Quadrim 1 1 

3° Quadrim 1   

META ANUAL 2 1 

ICM  100% 50% 

7 

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

7 
Meta-

Produto 
Nº de encontros realizados 

1° Quadrim     

2° Quadrim 1 1 

3° Quadrim     

META ANUAL 1 1 

ICM  100% 100% 

8 

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

8 
Meta-

Produto 
 Nº  mínimo  de pesquisas 
para a produção de posts  

1° Quadrim 4 9 

2° Quadrim 4 7 

3° Quadrim 4   

META ANUAL 12 16 

ICM  100% 133% 

 
 

 
 

Justificativa 

 

O acréscimo de 75% no número de postagens realizadas na ação de nº 8 neste quadrimestre em relação ao pactuado no PT 

2021, justifica-se pela possibilidade de ampliação de ações que visaram uma maior difusão dos acervos e atividades 
desenvolvidas pelo núcleo responsável pela gestão dos acervos. Entre elas, a parceria no projeto Conexões: Casa Brasileira 
e Café, realizado com o Museu do Café (Santos). 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 – RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE RESTAUROS, EMPRÉSTIMOS E NOVAS AQUISIÇÕES 

 
MUSEU DA CASA BRASILEIRA 

QUADRIMESTRE/2021: 2º (segundo) 

 
 

1. OBRAS RESTAURADAS POR TERCEIROS 

 
Maquetes Hobjeto 

Por meio da correspondência OFMCB-024-21, solicitamos a UGE a autorização de restauro de dois conjuntos de 
Maquetes (MCB MCB01142 a MCB01168; MCB01184 a MCB01192). Em virtude de empréstimo a ser feito para a 
Fundação Itaú para a Educação e Cultura. Foi pactuado entre o COC-MCB e o proponente da mostra, que a 
contrapartida do empréstimo, seria o restauro das 42 maquetes. A autorização foi expedida pelo Ofício UPPM 
043/2021, de 16 de março de 2021. 
 
Informamos por meio da correspondência OFMCB-071-21, que os objetos foram restaurados e devolvidos pela 
empresa contratada pela Fundação Itaú para a Educação e Cultura, em 14 de junho de 2021. 
 
A título de comprovação apresentamos abaixo dois dos objetos restaurados: 
 

Objeto Dados 

 

 Título/ Denominação: -/ Banco 
Tombo: MCB01159 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira/ Maquete 
Dimensões (cm): 3,4 x 19,2 x 6,5 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São 
Paulo – SP 
Doação: A Casa Museu de Artes e Artefatos 
Brasileiros 
Descrição: Maquete de banco produzido pela 
empresa Hobjeto, para divulgação e venda de 
seus produtos. Os objetos serviam para 
apresentar aos clientes ambientes compostos 
com os objetos da empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: bom 

Antes 

 
Depois 
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Título/ Denominação: -/ Carrinho de chá 
Tombo: MCB01155 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira/ Maquete 
Dimensões (cm): 6,1 x 7,2 x 4,7 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São 
Paulo – SP 
Doação: A Casa Museu de Artes e Artefatos 
Brasileiros 
Descrição: Maquete de carrinho de chá, 
produzida pela empresa Hobjeto, para 
divulgação e venda de seus produtos. Os 
objetos serviam para apresentar aos clientes 
ambientes compostos com os objetos da 
empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: regular 

Antes 

 
Depois 

 
 
 

 
 
 
 
 

2. OBRAS EMPRESTADAS 

 
Por meio da correspondência OFMCB-039-21, apresentamos a UGE a autorização de empréstimo de um conjunto 
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. 
 
Por meio do e-mail encaminhado em 28 de junho de 2021, recebemos da Coordenação da UPPM, o autorizo de 
empréstimo, para a referida exposição. O processo recebeu o número SCEC-PRC-2021/01459. 

 
As 18 obras foram coletadas no MCB em 02 de agosto de 2021. 
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 Objeto Dados 

1 

 

Título/ Denominação: -/ Mesa de refeições 
Tombo: MCB01143_1 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira / Maquete 
Dimensões (cm): 7,4 x 12 x 12 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São Paulo – 
SP 
Doação: A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 
Descrição: Maquete de mesa de refeição, produzida pela 
empresa Hobjeto, para divulgação e venda de seus 
produtos. Os objetos serviam para apresentar aos clientes 
ambientes compostos com os objetos da empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: bom 

2 

 

Título/ Denominação: -/ Cadeira 
Tombo: MCB01143_2 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira e tecido/ Maquete 
Dimensões (cm): 7,5 x 5,0 x 5,0 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São Paulo – 
SP 
Doação: A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 
Descrição: Maquete de cadeira com assento em estofado 
vermelho, produzida pela empresa Hobjeto, para divulgação 
e venda de seus produtos. Os objetos serviam para 
apresentar aos clientes ambientes compostos com os 
objetos da empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: bom 

3 

 

Título/ Denominação: -/ Cadeira 
Tombo: MCB01143_3 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira e tecido/ Maquete 
Dimensões (cm): 7,5 x 5,0 x 5,0 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São Paulo – 
SP 
Doação: A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 
Descrição: Maquete de cadeira com assento em estofado 
vermelho, produzida pela empresa Hobjeto, para divulgação 
e venda de seus produtos. Os objetos serviam para 
apresentar aos clientes ambientes compostos com os 
objetos da empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: bom 
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4 

 

Tombo: MCB01145 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira e tecido/ Maquete 
Dimensões (cm): 4,5 x 4,4 x 4,7 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São Paulo – 
SP 
Doação: A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 
Descrição: Maquete de banqueta com assento em estofado 
vermelho, produzida pela empresa Hobjeto, para divulgação 
e venda de seus produtos. Os objetos serviam para 
apresentar aos clientes ambientes compostos com os 
objetos da empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: bom 

5 

 

Título/ Denominação: -/ Poltrona 
Tombo: MCB01151 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira e tecido/ Maquete 
Dimensões (cm): 6,8 x 7,2 x 8,5 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São Paulo – 
SP 
Doação: A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 
Descrição: Maquete de poltrona com estofamento na cor 
vermelha, produzida pela empresa Hobjeto, para divulgação 
e venda de seus produtos. Os objetos serviam para 
apresentar aos clientes ambientes compostos com os 
objetos da empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: bom 

6 

 

Título/ Denominação: -/ Carrinho de chá 
Tombo: MCB01155 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira/ Maquete 
Dimensões (cm): 6,1 x 7,2 x 4,7 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São Paulo – 
SP 
Doação: A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 
Descrição: Maquete de carrinho de chá, produzida pela 
empresa Hobjeto, para divulgação e venda de seus 
produtos. Os objetos serviam para apresentar aos clientes 
ambientes compostos com os objetos da empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: bom 
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7 

 

Título/ Denominação: -/ Banco 
Tombo: MCB01160 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira/ Maquete 
Dimensões (cm): 3,4 x 19,2 x 6,5 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São Paulo – 
SP 
Doação: A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 
Descrição: Maquete de banco produzido pela empresa 
Hobjeto, para divulgação e venda de seus produtos. Os 
objetos serviam para apresentar aos clientes ambientes 
compostos com os objetos da empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: bom 

8 

 

Título/ Denominação: -/ Escrivaninha 
Tombo: MCB01165 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira/ Maquete 
Dimensões (cm): 7,4 x 10,4 x 5,1 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São Paulo – 
SP 
Doação: A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 
Descrição: Maquete de banco produzido pela empresa 
Hobjeto, para divulgação e venda de seus produtos. Os 
objetos serviam para apresentar aos clientes ambientes 
compostos com os objetos da empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: bom 

9 

 

Título/ Denominação: -/ Estante 
Tombo: MCB01166 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira/ Maquete 
Dimensões (cm): 18 x 10,8 x 5,1 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São Paulo – 
SP 
Doação: A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 
Descrição: Maquete de estante, produzido pela empresa 
Hobjeto, para divulgação e venda de seus produtos. Os 
objetos serviam para apresentar aos clientes ambientes 
compostos com os objetos da empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: bom 
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10 

 

Título/ Denominação: - / Cama de casal 
Tombo: MCB01184 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira e tecido/ Maquete 
Dimensões (cm): 5,2 x 11 x 19,6 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São Paulo – 
SP 
Doação: Carina da Rocha Naufel 
Descrição: Maquete de cama de casal produzida 
pela empresa Hobjeto, para divulgação e venda 
de seus produtos. Os objetos serviam para 
apresentar aos clientes ambientes compostos 
com os objetos da empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: bom 

11 

 

Título/ Denominação: - / Sofá grande 
Tombo: MCB01186 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira e tecido/ Maquete 
Dimensões (cm): 6,7 x 19 x 8,7 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São Paulo – 
SP 
Doação: Carina da Rocha Naufel 
Descrição: Maquete de sofá de 3 lugares produzido 
pela empresa Hobjeto, para divulgação e venda 
de seus produtos. Os objetos serviam para 
apresentar aos clientes ambientes compostos 
com os objetos da empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: bom 

12 

 

Título/ Denominação: - / Sofá pequeno 
Tombo: MCB01187 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira e tecido/ Maquete 
Dimensões (cm): 6,7 x 14,5 x 8,7 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São Paulo – 
SP 
Doação: Carina da Rocha Naufel 
Descrição: Maquete de sofá de dois lugares 
produzido pela empresa Hobjeto, para divulgação 
e venda de seus produtos. Os objetos serviam 
para apresentar aos clientes ambientes 
compostos com os objetos da empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: bom 
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13 

 

Título/ Denominação: - / Aparador pequeno 
Tombo: MCB01190 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira / Maquete 
Dimensões (cm): 5,7 x 5,2 x 5,2 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São Paulo – 
SP 
Doação: Carina da Rocha Naufel 
Descrição: Maquete de aparador (pequeno) 
produzido pela empresa Hobjeto, para divulgação 
e venda de seus produtos. Os objetos serviam 
para apresentar aos clientes ambientes 
compostos com os objetos da empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: bom 

14 

 

Título/ Denominação: - / Aparador pequeno 
Tombo: MCB01191 
Ano: c. 1970 
Autoria: Elias Mousa Asfour 
Categoria: Maquete 
Produção/ Fabricante: Hobjeto 
Material/Técnicas: Madeira / Maquete 
Dimensões (cm): 5,7 x 5,2 x 5,2 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São Paulo – 
SP 
Doação: Carina da Rocha Naufel 
Descrição: Maquete de aparador (pequeno) 
produzido pela empresa Hobjeto, para divulgação 
e venda de seus produtos. Os objetos serviam 
para apresentar aos clientes ambientes 
compostos com os objetos da empresa. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Estado de conservação: bom 

15 

 

Título/ Denominação: -/ Poltrona 
Tombo: MCB01194 
Ano: década de 1950 
Autoria: Geraldo de Barros 
Categoria: Mobiliário de descanso 
Produção/ Fabricante: Unilabor 
Material/Técnicas: madeira, metal e tecido estofado 
Dimensões (cm): 74 x 62 x 61 cm (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo-SP/ São Paulo-SP 
Doação: Jayme Vargas 
Descrição: Poltrona com estrutura em metal tubular. Encosto 
e assento com base em madeira laminada, sobreposta por 
dois estofados removíveis. Baços e ferro revestido por 
madeira de seção quadrada. Pés em metal tubular. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 
Estado de conservação: bom 
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16 

 

Título/ Denominação: Cadeira 
Tombo: MCB01200 
Ano: c. 1960 
Autoria: Geraldo de Barros  
Categoria: Mobiliário de descanso 
Produção/ Fabricante: UNILABOR 
Material/Técnicas: metal, couro sintético  
Dimensões (cm): 83x39x43 cm (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP/ São Paulo - SP 
Doação: Passado Composto Século XX 
Descrição: Cadeira com estrutura em fino metal tubular, 
espaldar vazado com finas barras verticais, assento 
estofado e pés retos. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
Estado de conservação: bom 

17 

 

Título/ Denominação: -/ Cadeira 
Tombo: MCB01219 
Ano: entre a década de 1960/70 (projeto/produção) 
Autoria: Geraldo de Barros 
Categoria: Mobiliário de descanso 
Produção/ Fabricante: Industria de Móveis Hobjeto 
Material/Técnicas: madeira e tecido/ laqueada 
Dimensões (cm): 75,5 x 50 x 48 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP - São Paulo - SP 
Doação: Victor Nosek 
Descrição: Cadeira formada por duas chapas de 
compensado, laqueado. Encosto e assentos estofados.  
Qtd.: 01 
Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
Estado de conservação: bom 

18 

 

Título/ Denominação: -/ Banqueta 
Tombo: MCB01220 
Ano: entre a década de 1960/70 (projeto/produção) 
Autoria: Geraldo de Barros 
Categoria: Mobiliário de descanso 
Produção/ Fabricante: Industria de Móveis Hobjeto 
Material/Técnicas: madeira e tecido/ laqueada 
Dimensões (cm): 45 x 42 x 46 (AxLxP) 
Origem/ Procedência: São Paulo – SP - São Paulo - SP 
Doação: Victor Nosek 
Descrição: Banqueta formada por duas chapas de 
compensado, laqueado. Encosto e assentos estofados. 
Qtd.: 01 
Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
Estado de conservação: bom 

 
 

 

 
3. NOVAS AQUISIÇÕES  

 
Não houve aquisições no período. 
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Anexo – Relatório de ações do Centro de Pesquisa e Referência 

 
MUSEU DA CASA BRASILEIRA 

QUADRIMESTRE/2021: 2º (segundo) 
 
 

CENTRO DE PRESERVAÇÃO, PESQUISA E REFERÊNCIA DO MORAR BRASILEIRO (EM PROJETO) 
 

Introdução 
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”1, “[...] na inexistência de um 
Centro de Pesquisa e Referência [...]”2 este 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.”3  

 
Dessa forma, até que o Centro de Referência do Morar Brasileiro (CRMB) do Museu da Casa Brasileira esteja em 

funcionamento, apresentaremos neste ANEXO as atividades do Núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação que 
julgamos serem fundamentais para a consolidação das bases de implantação do Centro de Referência e difusão dos 
acervos, além de outras ações de gestão que não são descritas diretamente nas ações ou anexos técnicos. 

 
Objetivos  
Este relatório respeitando a periodicidade da apresentação do “Quadro de Rotinas Técnicas e obrigações do 

Programa de Acervo” contempla as atividades desenvolvidas no terceiro trimestre de 2020 e primeiro quadrimestre de 

20214, e tem como objetivo apresentar as ações de gestão integrada dos acervos do MCB, no que se refere a preservação, 
pesquisa e comunicação, com foco na futura implantação do CRMB, que terá como objetivo fomentar questões ligadas aos 
campos de interesse do MCB, com foco na discussão sobre o morar, enquanto fenômeno, e dos equipamentos domiciliares 
brasileiros. 
 

O projeto de “Estruturação e implantação do Centro de Referência do Morar Brasileiro (CRMB) do Museu da Casa 
Brasileira”, foi concebido em 2018, em 2021 seguimos monitorando eventuais editais que permitam viabilizar a sua 
implantação, conforme meta condicionada deste Plano de Trabalho. 
 

Observação: 

Por orientação do Centro de Contingência do Covid-19, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa em resposta 
ao Governo do Estado de São Paulo determinou que os equipamentos culturais do Governo do Estado de São Paulo 
adotassem medidas sanitárias de prevenção, entre elas o distanciamento social.  

 
Por este motivo ao longo ano de 2020 e durante este primeiro e segundo quadrimestre, parte das atividades 

desenvolvidas pelo Núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação, passaram a ser realizadas parte do tempo em 
regime de home-office. As únicas exceções foram as ações preventivas de conservação dos acervos, que se mantiveram 
o calendário estipulado no Plano de Conservação, conforme apresentado. 

 

 

                                                           
1 Conforme ofício UPPM nº 103/2018, de 29 de março de 2018. 
2 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. 
3 Idem. 
4 A partir de 2021, os relatórios do Plano de Trabalho obedecem uma nova temporalidade. 
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AÇÕES – Acervo Bibliográfico e Arquivístico 

 
a) Atendimentos a usuários - pesquisadores e contatos 

O Centro de Documentação do MCB (Cedoc-MCB) em condições normais atende ao público mediante agendamento 
de terça a sexta-feira, das 9h às 14h.  
 
No entanto, segue fechado para atendimento externo desde 19 de setembro de 2019, inicialmente devido a 
contaminação que atingiu o acervo bibliográfico (ver relatórios do quarto trimestre/2019 e primeiro trimestre/2020). 
Posteriormente, a partir de março de 2020 devido as medidas sanitárias adotadas após a Pandemia de Covid-19.  
 
 

b) Empréstimos 

A biblioteca do Centro de Documentação tem como vocação dar suporte às atividades internas, portanto, não faz 
empréstimo para pesquisadores externos. Quanto ao público interno, desde o final de 2016 incentivamos (por meio 
da divulgação de publicações no boletim interno do Museu) o empréstimo para funcionários com fins pessoais e não 
somente para uso no cotidiano de trabalho.  
 
Não há previsão de quando será retomado o atendimento para empréstimo aos funcionários e terceirizados. 

 
c) Aquisições 

Apesar das atividades para o público estarem interrompidas, a Biblioteca do Centro de Documentação adquiriu por 
compra 1 (um) exemplar no período. 
 
Desde 2017 mensuramos o valor de capa de cada livro, pois além de qualificar o acervo em valores reais para 
reposição, também informa sobre os avanços e sucessos nas solicitações de doações realizadas junto as editoras, 
autores e parceiro. No período recebemos em livros o valor de R$ 74,90 (setenta e quatro reais e noventa centavos). 

 
d) Descarte 

Não foram realizados descartes do conjunto bibliográfico nos dois últimos trimestres. 
 

e) Centro de Documentação nas redes sociais do MCB 

Não houve ações do núcleo neste quadrimestre. 
 
 

f) Organização do acervo bibliográfico e arquivístico 

Com o Centro de Documentação fechado desde 19 de setembro de 2019, em fevereiro de 2020 iniciamos o processo 
de inventário e realocação do acervo. No entanto, a partir de março as atividades foram novamente interrompidas 
devido a Pandemia da Covid-19 e, retomadas lentamente a partir do mês de setembro.  
 
Neste segundo quadrimestre após a contratação do novo bibliotecário, o trabalho de inventário do acervo foi 
retomado, sendo estimada sua conclusão para o próximo quadrimestre.  
 

 
AÇÕES – Gestão do Acervo Museológico 

 
a) Incorporação 

Com base na Política de Gestão de Acervos do MCB aprovada pelo Conselho de Orientação Cultural (COC-MCB), 
em setembro de 2017, a instituição vem mantendo uma diretriz de desenvolvimento do acervo que tem como 
premissa a formação de coleções relativas à dois temas: cozinhas brasileiras – seu papel nas transformações do 
espaço doméstico moderno; mobiliário moderno – sua produção e construção de uma identidade nacional.  
 

Diante do atual cenário as reuniões com o Conselho de Orientação Cultural do MCB (COC-MCB), foram reduzidas 
e passaram a ocorrer de forma virtual, Neste quadrimestre foi realizada uma reunião, com a aprovação de 2 (dois) 
objetos, sendo que 1 (um) ainda necessita de uma avaliação técnica. O COC-MCB decidiu também suspender novas 
incorporações até o final de 2021, para que a equipe responsável pela gestão do acervo tenha tempo hábil para 
processar todas a incorporações aprovadas anteriormente, que ainda possuem algum tipo de pendência. 

 
b) Regularização 

Desde 2017 inserimos como Ação do Plano de Trabalho do Programa de Acervo, a regularização de um número 
significativo de objetos pertencentes ao acervo do Museu da Casa Brasileira (MCB) que foram “transferidos” de 
forma irregular para 17 instituições do Estado de São Paulo a partir da década de 1980. 
 
Com base na Política de Gestão de Acervos do MCB, foram estabelecidos critérios que auxiliassem o corpo técnico 
e o COC-MCB na avaliação da pertinência ou não para reincorporação do acervo disperso. Entre os critérios estão: 
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preenchimento de lacunas tipológicas (mobiliário, utensílios e equipamentos domésticos); recomposição de 
conjuntos desmembrados; reincorporação de peças sem similares dentro do atual acervo; documentação material 
do Prêmio Design MCB.  
 
Até o momento foi possível iniciar o processo de regularização com duas instituições: Museu da Imigração (SP) e 
no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim (Campinas). Mas com avanço significativo somente com a 
primeira instituição. Para maiores detalhes analisar relatórios anteriores. 
 
Em referência ao demais museus, todos os contatos foram suspensos até que haja melhores condições para nossa 
atuação junto as instituições. 
 

I. Museu da Imigração (SP)  –  

Em 22 de dezembro de 2020, encaminhamos por meio da correspondência OFMCB 159-20-MCB, o pedido de 
formalização do empréstimo 06 itens do nosso acervo, como parte do processo de regularização de um conjunto 
de 51 itens do acervo MCB, depositados no Museu da Imigração. 
 
Em reunião realizada em 31 de agosto de 2021, ficou pactuado com o Comitê de Política de Acervo da SCEC, que 
apenas o empréstimo dos objetos será regularizado em 2021.  
 

c) Segurança 

Devido as dificuldades de adaptação do edifício do MCB para acolher de forma satisfatória em Reserva Técnica (63 
m² de área útil) o acervo museológico e ainda, parte da coleção da Fundação Crespi Prado (em comodato), 
mantemos desde 2015 um contrato de locação de espaço com a Clé Armazenagens Especiais, empresa 
especializada no acondicionamento de acervos museológicos. O atual contrato tem vigência no período de 
01/01/2020 a 31/12/2021. 
 
Na Clé, atualmente o MCB dispõe de uma área de 90m² (previsão de expansão para 105m²) para acondicionamento 
de 145 peças do acervo MCB, além de 24 objetos de iluminação do comodato Vespa Puntoni, 01 do lote do Banco 
Santos, 03 do patrimônio edificado, e ainda, 134 objetos da coleção Crespi Prado.  
 
Cabe destacar que a Política de Desenvolvimento do Acervo em curso, apesar de positiva para a documentação da 
materialidade da casa brasileira, exerce grande pressão sobre os espaços de guarda. Para contornarmos essa 
situação, estão em estudos formas que possam garantir bom acondicionamento para os objetos já incorporados e 
para os que eventualmente podem vir a ser. Mesmo com um recorte na Política que privilegie utensílios domésticos, 
sobretudo os ligados a cozinha, há necessidade de pensarmos formas de acondicionamento compatíveis com a 
atuação da instituição. 
 
Para a Reserva Técnica interna, foi adquirida uma nova estante para acondicionamento de pequenos objetos e para 
o início do terceiro quadrimestre será adquirido mais um armário, para guarda de objetos frágeis. Com isso, as 
condições de guarda dos pequenos objetos serão bem mais satisfatória.  
 
Uma das alternativas encontradas para a Reserva Técnica externa é a locação de estruturas metálicas (plataformas 
em níveis) que permitam otimizar o espaço de guarda. Mas ainda não há prazo para que tais medidas sejam 
implantadas.  
 
Além disso, é imperativo garantir a manutenção do acervo em Reserva Técnica externa ou que haja um plano 
eficiente e compatível, que garanta a salvaguarda do acervo em área interna. 
 
Nota sobre histórico: A demanda por uma reserva técnica com condições de acondicionar todo acervo do MCB, está posta desde 
os anos 1980, quando a partir da criação do “Prêmio Museu da Casa Brasileira para Design” (1986), passou-se a incorporar os 
objetos oriundos da premiação, “[...] como testemunho do crescente florescimento do design brasileiro no campo dos equipamentos 
para o habitat.”5.Na época, a decisão impactou diretamente na guarda, a ausência de local qualificado no edifício, fez com que 
pouco tempo depois, a prática de incorporação desses objetos fosse abandonada, sob a justificativa de falta de espaço para 
acondicionamento de novos itens.  
 
Na década seguinte, quando o museu incorporou ao seu eixo de atuação a Arquitetura, “[...] com intenção de abrir espaço para 
exposições que falassem sobre a nova temática, houve redução de exposição do acervo, que [...] abrangia todas as salas do piso 
térreo [...]”6, não havendo uma Reserva Técnica para absorver esses objetos removidos da exibição, eles tiveram dois destinos. 
“[...] uma parte foi depositado no porão e no desvão do telhado, locais que não ofereciam boas condições para a preservação, 

                                                           
5 Ver: POLÍTICA DE GESTÃO DE ACERVOS. São Paulo: Museu da Casa Brasileira: Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo. 2017. p. 10. 

Disponível em: https://www.mcb.org.br/wp-content/uploads/2019/03/PoliticaGest%C3%A3oAcervos_MCB.pdf 

6 Idem. p. 10. 
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resultando na perda de objetos devido ao ataque de insetos.”7. Com o objetivo de resolver esse “excesso” de objetos não 
comportáveis de forma adequada dentro das dependências do Museu, ao invés de buscar um local adequado para guarda, a 
solução dada foi a transferência de mais de 800 itens para diversos museu do interior (ver projeto regularização de acervo). 
 
Mesmo com a transferência, a ausência de um espaço adequado para guarda do acervo se manteve. Somente em 2005, com 
apoio de uma linha de fomento (VITAE) o MCB conseguiu montar a sua primeira Reserva Técnica, apesar de conter mobiliário 
adequado, os 63 m² destinados para a área de guarda ainda eram insuficientes para comportar todo o acervo. 
 
Com a ampliação da Política de Desenvolvimento do Acervo implementada a partir de 2007, a Reserva Técnica rapidamente 
chegou ao seu limite de guarda. Fazendo com que a gestão da OS A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, gestora do 
museu, buscasse uma alternativa para remediar o problema.  
 
Buscou-se no mercado de locação um local que fosse adequado para a guarda de obras de arte, que além do espaço, oferecesse 
infraestrutura de segurança 24 horas. Reduzidas as alternativas, além dos tradicionais guarda móveis, o serviço mais próximo do 
adequado era junto as empresas especializadas em embalagem e transporte de acervo, que pelo know-how dos serviços prestados 
no campo das obras de arte, parecia ser a melhor alternativa. Mesmo que não atendesse todos os requisitos, como, possibilidade 
de guarda segregada e controle climático, a alternativa era viável.  
 
Assim, a partir de 2010 um conjunto de móveis do acervo MCB, com autorização da Secretaria de Cultura, passou a ser guardado 
em espaço externo. O critério de seleção dos itens a serem guardados externamente levou em consideração aqueles maiores (que 
não caberiam na Reserva Técnica interna) e os menos frágeis, tendo em vista que nenhuma das empresas oferecia área 
climatizada, nos moldes adequados (controle eficiente de umidade e temperatura).  
 
Entre 2010 e 2015, o acervo passou por dois espaços diferentes, nos dois casos o monitoramento constante dos objetos 
demonstrou que mesmo os mais resistentes, apresentaram problemas resultantes da variação de temperatura, umidade e poeira, 
sendo os principais: 

 aparecimento de fungos, por terem ficados embalados por muito tempo (mantê-los embalados foi a condição para que os objetos 
pudessem ficar nesses espaços); 

 fissuras e rachaduras na madeira devido ao processo de contratação e dilatação, resultado da variação climática. 
 
Essa condição mudou quando a Clé Armazenagens Especiais, apresentou uma alternativa de guarda que era compatível com 
espaços museológicos: controle rígido de umidade e temperatura; espaços segregados para guarda; possibilidade de uso de 
espaço de quarentena; segurança 24 horas e; estrutura com alto recurso para estancar possíveis incêndios. 
 

 
 
 

d) Sistema de Documentação 
 
I. Banco de Dados – In Patrimonium.net 

Prosseguimos com a revisão das informações e a validação das fichas dos objetos na plataforma In 
Patrimonium.net, como passo para a continuidade do processo de melhoria da qualidade da documentação a partir 
da planilha de registros consolidada pelo Projeto de Documentação (2018-2021), que contempla procedimentos 
de Documentação Retrospectiva. Neste segundo quadrimestre continuamos com a revisão do grupo de informação 
Antecedentes, especificamente no que diz respeito às informações do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, 
agora a partir das informações colhidas no projeto “Acervo Revelado – Encontros”. 
 
Os objetos incorporados, seguem sendo inseridos na plataforma, obedecendo a ordem de entrada. No próximo 
quadrimestre pretendemos estar com todos os objetos incorporados já inseridos na base.  
 
Destacamos que novamente tivemos problema com a extração de um relatório específico (Anual de atualização 
de dados gerais sobre os acervos). O problema foi relatado no helpdesk, no mesmo dia (17/08/2021) e corrigido 
poucos dias depois. No entanto, para o atendimento da nossa demanda foi necessário prepararmos o relatório de 
forma manual. 
 

e) Pesquisa 

 
I. Acervo Revelado - Artigos 

Dando sequência ao projeto “Acervo Revelado” que tem como objetivo apresentar ao público pequenos textos 
sobre as peças do acervo, sempre correlacionadas com as temáticas da instituição, apresentamos o décimo 
terceiro artigo da série, com o título Oratórios – artefatos de devoção doméstica, de autoria do gerente de 

Preservação, Pesquisa e Documentação, Wilton Guerra, que faz reflexão sobre a presença dos oratórios na casa 
brasileira. O texto, assim como os demais, está disponível para download em formato “pdf” no site do MCB, como 
segue o link: https://mcb.org.br/wp-content/uploads/2021/08/GUERRA_Wilton_Oratorios_artefatos-de-devocao-
domestica.pdf  (ver anexo – Ação de nº6) 

                                                           
7 Ibidem. 

https://mcb.org.br/wp-content/uploads/2021/08/GUERRA_Wilton_Oratorios_artefatos-de-devocao-domestica.pdf
https://mcb.org.br/wp-content/uploads/2021/08/GUERRA_Wilton_Oratorios_artefatos-de-devocao-domestica.pdf
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II. Acervo Revelado - Encontros 

A 5° edição do projeto “Acervo Revelado – Encontros”, assim como as anteriores, colocou em prática a proposta 
elaborada na primeira versão do projeto, criado no 4° trimestre de 2017 (Ver relatório trimestral do período), a partir 
da adaptação da metodologia Revisiting Colection à realidade do Museu da Casa Brasileira. As etapas previstas 
para o planejamento e concretização do encontro são: 
 1- Planejamento: definição do escopo, incluindo o recorte de acervo abarcado, a escolha do convidado, a 
elaboração de perguntas orientadoras e da dinâmica.  
 2- A realização do encontro propriamente dito, incluindo seu registro audiovisual. 
 3- A sistematização das informações fornecidas em relatório ou transcrição. 
4-Registro na base de dados das informações fornecidas durante o encontro (e registradas em 
relatório/transcrição) a partir da compatibilização das unidades de informação Revisitng Collection com os grupos 
de informação existentes no sistema In Patrimonium.  
Definiu-se como escopo os objetos premiados pelo Prêmio Design MCB pertencentes ao acervo da instituição, 
mais especificamente as peças referentes às primeiras edições do Prêmio, com o intuito de complementar a lacuna 
existente no acervo em relação a elas. O objetivo do encontro foi reunir a equipe interna do Núcleo de Preservação, 
Pesquisa e Documentação, o professor Dr. Marcos da Costa Braga8 e a pesquisadora Mariana Barbosa Firigato9 
a fim de ampliarmos o conhecimento sobre os aspectos constitutivos, funcionais e estéticos das peças, além de 
seu contexto social e em relação à premiação. 

 
III. Posts do museológico/ conservação 

Neste segundo 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), além de dicas e procedimentos sobre conservação e acondicionamento de objetos (post 
conservação). 
 
No período, foram realizadas 7 (sete) publicações no facebook, sendo quadro delas relativas ao projeto 
Conexões: Casa Brasileira e Café e, as demais sobre dicas de conservação e um objeto do acervo MCB. Em 
maio foram duas postagens. A primeira, “Acondicionamento em caixas de Polionda”, referente ao projeto 

PreservAções, em parceria com o Museu da Imigração, apresentou possibilidades de criar caixas de 
acondicionamento a partir de placas de polionda, alcançou 322 pessoas e teve 6 reações. A segunda, referente 
ao projeto “Conexões: Casa Brasileira e Café – Coador de Pano”, objeto do acervo do MC, teve o terceiro maior 
alcance do quadrimestre, 12.088, com 555 reações. Em junho, a repostagem do MC, referente ao projeto 

“Conexões: Casa Brasileira e Café – Torrefador”, objeto do acervo MCB, alcançou 803 pessoas e teve 16 reações. 
Em julho, foram duas publicações. A primeira, “Ferramentas e Instrumentos de Conservação”, como o próprio no 

sugere, apresentou ferramentais que auxiliam nos procedimentos de higienização e conservação do acervo MCB, 
alcançou 6.807 pessoas, com 398 reações. A segunda, outra publicação do projeto “Conexões: Casa Brasileira e 
Café – Cafeteira Moka”, objeto do acervo do MC, teve o maior número de alcance do quadrimestre, foram 43.640 

                                                           
8 Atualmente é professor do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto - AUH da FAUUSP.  
9 Estudante de Design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Realizou pesquisa de iniciação científica sobre as primeiras 

edições do Prêmio Design MCB sob orientação do Prof. Dr. Marcos Braga. 
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pessoas, com 1.780 reações. Em agosto, foram duas publicações. A primeira, uma repostagem do MC, referente 

ao projeto “Conexões: Casa Brasileira e Café – Moedor de Café”, objeto do acervo MCB, alcançou 10.173 pessoas, 
com 809 reações. A segunda, “Oratórios – artefatos de devoção doméstica“, um ensaio que antecipou a publicação 
do artigo homônimo, em formato de vídeo a publicação teve um alcance de 14.763 pessoas (segundo maior 
alcance do quadrimestre), com 6.500 visualizações e 70 reações. 
 
Se somadas as publicações, conseguimos alcançar 88.596 pessoas, em comparação com o último quadrimestre 
um aumento de aproximadamente 57% no alcance. 
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05/05/2021 
PreservAções - 
“Acondicionamento em 
caixas de Polionda” 

322 6 20 0 2 3 0 

15/05/2021 
“Conexões: Casa 
Brasileira e Café – 
Coador de Pano” 

12.088 555 369 90 67 27 384 

15/06/2021 
“Conexões: Casa 
Brasileira e Café – 
Torrefador” [repost] 

803 16 15 0 1 0 0 

05/07/2021 
“Ferramentas e 
Instrumentos de 
Conservação” 

6.807 398 278 79 25 17 194 

15/07/2021 
“Conexões: Casa 
Brasileira e Café – 
Cafeteira Moka” 

43.640 1.780 793 496 168 253 371 

15/08/2021 

“Conexões: Casa 
Brasileira e Café – 
Moedor de Café” 
[repost] 

10.173 809 715 21 52 22 59 

30/08/2021 
“Oratórios – artefatos 
de devoção doméstica“, 

14.763 70 43 13 10 3 6.563 
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Post conservação 

PreservAções - “Acondicionamento em caixas 
de Polionda” – 05 mai./ 21 

Post museológico 
“Conexões: Casa Brasileira e Café – Coador 

de Pano” – 15 mai./ 21 

 

 
Post museológico 

“Conexões: Casa Brasileira e Café – 
Torrefador” – 15 jun./ 21 

Post conservação 
“Ferramentas e Instrumentos de 

Conservação”– 05 jul./ 21 
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Post museológico 
“Conexões: Casa Brasileira e Café – Cafeteira 

Moka” – 15 jul./ 21 

Post museológico 
“Conexões: Casa Brasileira e Café – Moedor 

de Café” – 15 ago./ 21 

 

 

Post museológico 
“Oratórios – artefatos de devoção 

doméstica“– 30 ago. 21 

 

 
 

f) Difusão e Pesquisa 
 

I. Instituto de Estudo Brasileiros da USP (IEB – USP) 
 

Em 29 de abril, por meio do núcleo firmamos 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”. A construção dessa parceria teve início no final de 2019. No entanto, com a 
Pandemia e a impossibilidade de realização do evento de forma presencial no mês de maio de 2020, quando o 
MCB completou 50 anos, as tratativas foram suspensas. Sendo retomadas apenas no mês de fevereiro de 2021. 
 
O seminário ocorreu em formato on-line, pelo Facebook do IEB, entre os dias 25 a 27 e, 29 de maio de 2021, 
totalizando 4 (quatro) dias de duração. Durante as mesas-redondas foram cerca de 100 participantes online e 
aproximadamente 300 visualizações. 
 
Com destaque para o dia 25 de maio, quando foi realizada a “Mesa redonda: Os museus da SEC/SP – novas 
atuações e reflexões propostas por Waldisa Rússio e pelo grupo técnico de museus”, com a participação do 
museólogo Wilton Guerra, que falou sobre a criação do Museu da Casa Brasileira. A mesa contou ainda com os 
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seguintes participantes: Marcelo Tápia Fernandes (Casa Guilherme de Almeida), Beatriz Augusta Correa da Cruz 
(Museu de Arte Sacra) e Renata Motta (IDBrasil/ICOM Brasil). Sob a mediação de Cristina Bruno (MAE-USP). 
 

 
Primeira publicação de chamada para o evento 

Pessoas alcançadas: 7.880/ Reações: 152 

 

 

Publicação sobre a Mesa redonda: Os museus da 
SEC/SP – novas atuações e reflexões propostas por 

Waldisa Rússio e pelo grupo técnico de museus 
Pessoas alcançadas: 2.249/ Reações: 113 

Print da realização da mesa 
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Publicação sobre a Mesa redonda: Formação e 
pesquisa em museus. 

Pessoas alcançadas: 1.604/ Reações: 116 
Print da realização da mesa 

 

 

Publicação sobre a Mesa redonda: Educação e 
acessibilidade em museus. 

Pessoas alcançadas: 1.507/ Reações: 121 
Print da realização da mesa 

 

 

Conferência “Pioneirismo de Waldisa na 
preservação do patrimônio e docência no Brasil” 

Pessoas alcançadas: 1.320/ Reações: 11 

Print da conferência de Gael de Guichen - ICCROM 
Rom 
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II. Museu do Café 

 
Em 24 de fevereiro, firmamos parceria com o Museu do Café (MC), para realização do projeto "Conexões: Casa 
Brasileira e Café”. Uma parceria inédita de compartilhamento de acervos, 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 segue sendo publicado mensalmente, de forma alternada, nas mídias sociais do 
MCB e MC. Os conteúdos estão apresentados na meta nº 8 ((PA) Pesquisa para produção de posts para 
divulgação digital sobre o CEDOC). 

 
III. Museu da Imigração 

 

A parceria entre o MCB e o MI, para divulgação de ações de conservação preventiva com os acervos dos dois 
museus segue até dezembro de 2021. No mês de maio teremos mais uma publicação do MCB no blog PreservAções 
e na página do Facebook, homônima. 
 

IV. Publicação de artigo Projeto Acervo Revelado na revista ArqXP  
 

Neste segundo quadrimestre de 2021, o MCB viabilizou um encarte especial de 19 páginas na 6ª edição da revista 
ArqXP, que possui tiragem impressa e pode ser conferida em versão digital também pelo site https://arqxp.com/.  
 
O encarte apresenta um pouco do trabalho do Núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação do MCB, por meio 
do artigo ‘Berços – um olhar sobre o universo infantil”, publicado inicialmente no projeto “Acervo Revelado” (2019),  
 

  
Capa da 6ª edição da Revista 

ArqXP 
Capa do encarte MCB 
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Anexo – Relatório de implantação do Plano de Conservação 

 
MUSEU DA CASA BRASILEIRA 

QUADRIMESTRE/2021: 2º (segundo) 
 

Apresentação 

 
O Museu da Casa Brasileira (MCB) tem por atribuição reunir, organizar, pesquisar, preservar, conservar, documentar e 
expor pública e didaticamente acervos culturais materiais e imateriais relacionados aos seus eixos temáticos. Sendo assim, 
deve aplicar corretamente os princípios e procedimentos técnicos e teórico-metodológicos da Museologia e áreas afins, 
utilizando as tecnologias mais adequadas e seguras e seguindo as diretrizes museológicas definidas pela Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa, bem como, cuidar da sua conservação, restauro ou arquivamento especializado, devido a seu 
valor histórico, sociológico ou artístico. Sua missão é: 
 

Ser um centro museológico de referência nas questões da morada brasileira pelo viés 
de seus usos e costumes, arquitetura e design, buscando preservar as relações do 
homem com seu habitat, por meio da pesquisa, da discussão e da comunicação, 
estimulando a inclusão social. 

 
 
Prédio e entorno 

 
O MCB está sediado em um prédio construído na década de 1940, localizado na av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2705, uma 
das principais avenidas da cidade. Concebido para ser residência do casal Renata Crespi e Fábio Prado, teve seu uso 
adaptado a partir de 1972 para abrigar o então Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro. Com relação as 
necessidades museológicas, o edifício apresenta alguns problemas, o principal dele é a ausência de espaço adequado para 
o acondicionamento dos acervos Museológico, Bibliográfico e Arquivístico: a Reserva Técnica situa-se no subsolo do prédio, 
acessada por escada e tem espaço exíguo para comportar o atual acervo e sua pretendida expansão; o Centro de 
Documentação, espaço destinado ao acondicionamento do conjunto bibliográfico e do acervo institucional, também é 
pequeno e não permite a ampliação necessária.  
 
O prédio tem sua fachada voltada para a Av. Brigadeiro Faria Lima, à lateral esquerda (de quem observa o edifício) está a 
rua Escócia e na lateral direita, a Rua Gumercindo Saraiva, ambas rotas de grande fluxo de acesso à avenida e a marginal 
Pinheiros. Na sua face posterior há um jardim com aproximadamente 6.600m², com mais de 400 árvores de diversas 
espécies. O pátio central voltado para a Av. Brig. Faria Lima é utilizado como estacionamento para visitantes, o terraço na 
parte posterior do edifício funciona como espaço para realização de palestras, apresentações de musicais, vernissages e 
locação para eventos externos. O jardim é de uso dos visitantes, nele ocorre também exposições e eventos particulares. 
 
Na ala que se estende à direita localiza-se as áreas técnicas, restaurante e loja (desativada). Já na esquerda, há duas salas 
de exposição temporária (salas 4 e 5) e uma de longa duração, onde se situa atualmente a exposição com o acervo MCB, 
“Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB”, além do setor administrativo e educativo. No corpo central, estão três 
salas de exposições temporárias (salas 1, 2 e 3). O salão do andar superior é utilizado como sala expositiva e abriga a 
exposição “A Casa e a Cidade - Coleção Crespi-Prado”. 

 

Medidas sanitárias (Covid-19) – A partir da suspensão do funcionamento do Museu da Casa Brasileira, por orientação 

do Centro de Contingência do Covid-19 e Secretaria de Cultura e Economia Criativa em resposta ao Governo do Estado 
de São Paulo todas as atividades desenvolvidas pelo núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação, passaram a 
ser realizadas em regime de home-office. As atividades estipuladas dentro do Plano de Conservação apresentado no 
4º tri do primeiro ano do Contrato de Gestão, sofreram pequenas alterações com o objetivo de manter a excelência das 
atividades de preservação do acervo. As mesmas retornaram a normalidade a partir de maio de 2021. 
Também estão sendo seguidas as orientações disponibilizadas pelo ICOM-Brasil, referentes as “Recomendações em 
Relação À Covid 19”. 
 

 
Controle de Umidade Relativa e Temperatura 
O MCB não possui sistema eletrônico de controle de temperatura (ºC) e Umidade Relativa (UR). No entanto, há 
termohigrometros nas áreas expositivas, Reserva Técnica, e também no Centro de Documentação, cujas medições são 
realizadas diariamente e sistematizadas em uma planilha de controle mensal.  
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Na sala da exposição “A Casa e a cidade - Coleção Crespi-Prado” e no Centro de Documentação (Cedoc) desde o final do 

terceiro trimestre de 2014, estão instalados equipamentos de ar-condicionado tipo Split10.  
 
Na sala da exposição “A Casa e a cidade - Coleção Crespi-Prado”, desde a implantação não foram detectadas reações no 
acervo devido a variação do clima ou umidade, local onde acreditamos que os objetos já estejam aclimatados às condições 
propiciadas pelo prédio, permitindo a estabilidade de seus suportes.  
 
Já no Centro de Documentação (Cedoc), onde o acervo basicamente tem como suporte o papel, nos últimos anos passamos 
a perceber variações na umidade. E, entre o primeiro trimestre de 2018 e o segundo trimestre de 2019, detectamos uma 
infestação microbiológica, que foi controlada com ações de desinfestação e higienização. Maiores detalhes, no “Informe 
semestral da higienização dos acervos”, do relatório do 4º trimestre de 2019. 

 

Medidas sanitárias (Covid-19) – As medições seguem sendo monitoras e dentro das expectativas.  

 
Durante a Fase Vermelha e Emergencial (Plano SP), nos dias pontuais em que a equipe do setor não esteve de forma 
presencial, mantivemos um protocolo de responsabilidade compartilhada com a equipe de manutenção (in loco todos 

os dias) para notificar qualquer variação do funcionamento dos equipamentos de ar condicionado e desumidificadores. 
O procedimento funcionou com bastante eficiência. 

 
 

Controle de poluentes e radiação solar  
Em razão da localização do museu em rota de grande fluxo viário, foi adotada a prática de manter as janelas das áreas 
expositivas fechadas (ver as medidas sanitárias, adotadas durante a Pandemia), com o objetivo de evitar maior ocorrência 

de fuligem em decorrência da grande quantidade de fumaça de escapamento dos automóveis que circulam no pátio central 
(estacionamento) ou nas vias de acesso, assim como impedir a incidência de radiação solar. As salas de exposição do 
acervo MCB e o Centro de Documentação, que têm suas janelas voltadas para o pátio central possuem telas protetoras 
que visam diminuir a passagem de partículas de poeira. Na Reserva Técnica interna as portas, esquadrias e claraboias são 
vedadas com telas de TNT. 
 

Medidas sanitárias (Covid-19) – Nos períodos em que a instituição esteve fechada ao público, notamos que a 

incidência de poeira diminui sensivelmente, o que contribuiu para uma melhor higienização do acervo, que continuou 
sendo realizada. 

 
 

Controle integrado de pragas/controle biológico   
Existe grande preocupação quanto ao controle de pragas, tendo em vista o histórico de infestação de cupim. Atualmente o 
MCB desenvolve um programa de controle de pragas urbanas, que consiste nos seguintes serviços: 

a. Vistoria e substituição quinzenal de armadilhas para roedores (área externa); 
b. Vistoria e desinsetização bimestral das dependências internas; 
c. Vistoria anual de focos de insetos xilófagos (cupins) e eventuais aplicações quando detectado foco de insetos;  

 
Também desenvolvemos ações de manutenção e controle junto ao jardim do MCB, visando o equilíbrio fitossanitário do 
parque arbóreo, entendendo que o equilíbrio deste tem relação direta com o restante do patrimônio da instituição. As ações 
desenvolvidas dizem respeito tanto à poda de árvores, quanto a supressão de árvores comprometidas, quando necessário. 
Como contrapartida das supressões ocorre o replantio de espécies nativas, mais resistentes ao ataque de pragas. 
 
 
Acervo 

 
Museológico 
O acervo é composto atualmente por 881 itens11, sendo móveis representativos da transformação do mobiliário no Brasil 

dos séculos XVII ao XXI, além de um conjunto de utensílios, objetos de decoração. Os materiais são diversos, no entanto, 
a maioria do acervo é constituído de madeira e ligas metálicas, embora haja também grande presença de materiais como 
tecido, couro, cerâmica, vidro, vibras vegetais como algodão e minerais, além de plástico, motivado pelas últimas aquisições 
da instituição. Há ainda, três objetos em depósito, pertencentes ao Banco Santos (Cid Collection), sendo dois deles de 
cerâmica e o terceiro de metal fundido. 
 

                                                           
10 Na sala da exposição de Longa Duração foram instalados três aparelhos da marca CARRIER modelo piso teto de 60 mil BTUs. No centro de 

Documentação foram instalados dois aparelhos da marca CARRIER modelo piso teto de 30 mil BTUs. 

11 Este conjunto possui os seguintes status de regularização: patrimoniados; em processo de patrimoniação; aguardando documentação dos doadores.  



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 75 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

O MCB possui ainda um comodato12 de 453 itens do acervo da Fundação Crespi Prado, que proporciona expor 
aproximadamente 22113 objetos de diversos materiais: madeira, porcelana, cristal, mármore, etc.. 

 
Bibliográfico e arquivístico 
Tanto o acervo bibliográfico, como o arquivístico histórico/institucional do MCB, não estão arrolados no anexo IV, portanto, 
não estão patrimoniados no âmbito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. No entanto, há controle individual dos 
dois acervos, por meio de planilhas eletrônicas. 
 
O acervo bibliográfico é formado por mais de 6.000 itens, compostos por livros, catálogos, dissertações e teses, além de 

um pequeno número de periódicos. Desde o início de 2016 os materiais catalogados e registrados nas últimas décadas 
vêm passando por uma revisão temática, tendo como parâmetro a atual Política de Gestão de Acervos, que objetivou uma 
adequação do conjunto bibliográfico existente ao perfil de atuação da instituição. 
 
Já o acervo arquivístico (histórico) possui aproximadamente 30 metros lineares, compostos por relatórios, dossiês, 

clippings, materiais gráficos (cartazes, folders, convites, folhetos, etc.) e material multimídia, oriundos das diversas 
atividades culturais desenvolvidas pela instituição. 

 
 

Condições do acondicionamento, armazenamento e monitoramento dos acervos 
 

O acervo museológico está alocado nos espaços abaixo descritos, sendo que cerca de 75% dele se encontra em Reserva 
Técnica (Interna e Externa) e 25% na exposição de longa duração: 

1. Reserva técnica interna: localizada no subsolo do museu; 
2. Reserva técnica externa: Clé Reserva Contemporânea, empresa especializada em guarda de acervos, 

localizada na cidade de Barueri, na região metropolitana, a cerca de 17 Km da sede do museu; 
3. Exposição de longa duração acervo MCB: Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB; 
4. Exposição de longa duração acervo Fundação Crespi Prado: A Casa e a Cidade – Coleção Crespi-Prado; 
5. Área externa: jardim e pátio central. 

 
Já o acervo bibliográfico e arquivístico, estão no Centro de Documentação (Cedoc), acondicionados em arquivo deslizante 

e gavetas arquivo. 

                                                           
12 O Comodato foi firmado entre a então Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo (atual Secretaria de Cultura e Economia Criativa) e a Fundação 
Crespi-Prado em julho de 2011 e renovado em 04 de janeiro de 2017. 
13 Considerando a quantidade de peças por tombo sem desdobramentos, exceção feita ao conjunto de talheres 
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Acervo em Reserva Técnica Interna 
A Reserva Técnica interna está localizada no subsolo do prédio e tem aproximadamente 66m². O acesso se dá por uma 
porta corta-fogo próxima ao hall e uma escada estreita em formato caracol que leva até o subsolo. A Reserva dispõe de 
duas portas enteladas fechadas com chave, uma de acesso diário e outra usada para entrada e saída de peças de grande 
porte. Possui na parte externa do local de guarda duas claraboias que têm a função de ventilar e iluminar o espaço, sendo 
que uma dessas passagens também é utilizada para o içamento do acervo. Na área interna, os objetos estão distribuídos 
em três nichos, sendo que dois deles compostos por plataformas de aço e um com trainéis. Nos dois primeiros, estão 
acondicionados mesas, cadeiras e baús. No nicho com trainéis, desenvolvemos um sistema para acondicionar as camas. 
Algumas peças devido ao seu peso e dimensões estão acomodadas em bases com rodízios, que permite sua manipulação 
e deslocamento dentro da Reserva. Possuímos ainda, três armários de aço para objetos pequenos, distribuídos por tipo de 
materiais (metal, porcelana, vidro e plástico) e, uma mesa de apoio para manipulação das peças. Devido à ausência de 
espaço de guarda, adotamos o sistema de empilhamento de alguns móveis, levando em consideração a carga suportável 
para cada item. 

 
A Reserva Técnica possui características que demandam maiores cuidados com as condições ambientais, por se tratar de 
um subsolo e estar ao lado do reservatório de água, apresenta um índice elevado de Umidade Relativa, fator que é corrigido 
com o uso de aparelhos desumidificadores. Neste segundo quadrimestre a temperatura teve uma diminuição de quatro 
pontos em relação ao quadrimestre passado (26 ºC), ficando em 22 ºC. Provavelmente o decréscimo está associado ao 
período do inverno. A Umidade Relativa, também apresentou decréscimo de três pontos em relação ao quadrimestre 
anterior (54%UR), ficando em 51%UR. As variações apresentadas serão acompanhadas, para saber se poderão ou não 
interferir na estabilidade dos objetos. 
 
Acervo em Reserva Técnica Externa: Clé Reserva Contemporânea 
O MCB possui um espaço de Reserva Técnica externa (Clé Armazenagens Especiais)14, empresa especializada em guarda 
de acervos museológicos. A medida foi uma solução encontrada para o problema da falta de espaços de guarda no edifício 
da instituição. Atualmente o espaço locado pelo museu na Clé corresponde a uma área de 90m², que poderá ser ampliada 
para 105m², neste ano. Nela estão acondicionados atualmente 145 peças do acervo MCB, 01 do lote do Banco Santos, 03 
do patrimônio edificado, e ainda, 134 objetos da coleção Crespi Prado, e outros 24 objetos do Comodato Vespa Puntoni. 
No local, não há mobiliário específico para o acondicionamento das peças, os materiais frágeis, como porcelana e metal, 
estão embalados individualmente e acondicionados em caixas de papelão, algumas peças estão em caixas de madeira, e 
o mobiliário está sem embalagem. O atual contrato tem vigência 31 de dezembro de 2021.  
 
Os índices de temperatura e Umidade Relativa na Reserva Técnica externa, são aferidos pela própria empresa. Os índices 
apresentados, são estáveis, sendo: 20 ºC e 50% UR. Ao compararmos os índices com a Reserva Técnica interna, a 
diferença entre os índices fica entorno de 4 pontos. 
 

Nota sobre histórico: A demanda por uma reserva técnica com condições de acondicionar todo acervo do MCB, está posta desde os 
anos 1980, quando a partir da criação do “Prêmio Museu da Casa Brasileira para Design” (1986), passou-se a incorporar os objetos 
oriundos da premiação, “[...] como testemunho do crescente florescimento do design brasileiro no campo dos equipamentos para o 
habitat.”15.Na época, a decisão impactou diretamente na guarda, a ausência de local qualificado no edifício, fez com que pouco tempo 
depois, a prática de incorporação desses objetos fosse abandonada, sob a justificativa de falta de espaço para acondicionamento de 
novos itens.  
 
Na década seguinte, quando o museu incorporou ao seu eixo de atuação a Arquitetura, “[...] com intenção de abrir espaço para 
exposições que falassem sobre a nova temática, houve redução de exposição do acervo, que [...] abrangia todas as salas do piso 
térreo [...]”16, não havendo uma Reserva Técnica para absorver esses objetos removidos da exibição, eles tiveram dois destinos. “[...] 
uma parte foi depositado no porão e no desvão do telhado, locais que não ofereciam boas condições para a preservação, resultando 
na perda de objetos devido ao ataque de insetos.”17. Com o objetivo de resolver esse “excesso” de objetos não comportáveis de forma 
adequada dentro das dependências do Museu, ao invés de buscar um local adequado para guarda, a solução dada foi a transferência 
de mais de 800 itens para diversos museu do interior (ver projeto regularização de acervo). 
 
Mesmo com a transferência, a ausência de um espaço adequado para guarda do acervo se manteve. Somente em 2005, com apoio 
de uma linha de fomento (VITAE) o MCB conseguiu montar a sua primeira Reserva Técnica, apesar de conter mobiliário adequado, os 
63 m² destinados para a área de guarda ainda eram insuficientes para comportar todo o acervo. 
 
Com a ampliação da Política de Desenvolvimento do Acervo implementada a partir de 2007, a Reserva Técnica rapidamente chegou 
ao seu limite de guarda. Fazendo com que a gestão da OS A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, gestora do museu, buscasse 
uma alternativa para remediar o problema.  
 

                                                           
14 Desde agosto de 2015. 
15 Ver: POLÍTICA DE GESTÃO DE ACERVOS. São Paulo: Museu da Casa Brasileira: Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo. 2017. p. 10. 

Disponível em: https://www.mcb.org.br/wp-content/uploads/2019/03/PoliticaGest%C3%A3oAcervos_MCB.pdf 

16 Idem. p. 10. 
17 Ibidem. 
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Buscou-se no mercado de locação um local que fosse adequado para a guarda de obras de arte, que além do espaço, oferecesse 
infraestrutura de segurança 24 horas. Reduzidas as alternativas, além dos tradicionais guarda móveis, o serviço mais próximo do 
adequado era junto as empresas especializadas em embalagem e transporte de acervo, que pelo know-how dos serviços prestados 
no campo das obras de arte, parecia ser a melhor alternativa. Mesmo que não atendesse todos os requisitos, como, possibilidade de 
guarda segregada e controle climático, a alternativa era viável.  
 
Assim, a partir de 2010 um conjunto de móveis do acervo MCB, com autorização da Secretaria de Cultura, passou a ser guardado em 
espaço externo. O critério de seleção dos itens a serem guardados externamente levou em consideração aqueles maiores (que não 
caberiam na Reserva Técnica interna) e os menos frágeis, tendo em vista que nenhuma das empresas oferecia área climatizada, nos 
moldes adequados (controle eficiente de umidade e temperatura).  
 
Entre 2010 e 2015, o acervo passou por dois espaços diferentes, nos dois casos o monitoramento constante dos objetos demonstrou 
que mesmo os mais resistentes, apresentaram problemas resultantes da variação de temperatura, umidade e poeira, sendo os 
principais: 

 aparecimento de fungos, por terem ficados embalados por muito tempo (mantê-los embalados foi a condição para que os objetos 
pudessem ficar nesses espaços); 

 fissuras e rachaduras na madeira devido ao processo de contratação e dilatação, resultado da variação climática. 
 
Essa condição mudou quando a Clé Armazenagens Especiais, apresentou uma alternativa de guarda que era compatível com espaços 
museológicos: controle rígido de umidade e temperatura; espaços segregados para guarda; possibilidade de uso de espaço de 
quarentena; segurança 24 horas e; estrutura com alto recurso para estancar possíveis incêndios. 
 

 
Acervos em exposição  
 
Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB 
A sala da atual exposição de longa duração do acervo, localiza-se na ala esquerda do térreo, possui aproximadamente 
200m², e consiste em uma ampla sala e um corredor, que são acessados por meio do hall central. Conta com 153 peças 
do acervo da instituição, e outros 116 objetos de coleções particulares, incluindo utensílios domésticos e ferramentas 
utilizadas na extração e beneficiamento de madeira. O acervo de mobiliário está exposto sobre bases de compensado 
pintado ou envernizado. Existe ainda uma vitrine onde estão expostos utensílios domésticos. O sistema de iluminação é 
composto por lâmpadas frias e de iluminação indireta, que não afeta a conservação dos objetos. O espaço possui grandes 
janelas laterais de ambos os lados, as da esquerda voltada para o jardim e rua lateral e as da direita para o pátio central. 
 

Medidas sanitárias (Covid-19) - Atendendo aos protocolos de segurança contra a Covid-19, para reabertura do Museu, 

tivemos que implementar algumas mudanças na área de exposição do acervo MCB, que acabaram por alterar nosso 
protocolo de controle e conservação. 
Até o primeiro semestre de 2020, todas as janelas da sala expositiva (pátio e jardim) eram mantidas fechadas, para 
evitar a incidência de luz natural e fuligem da rua e pátio. Com a reabertura, parte das janelas (pátio e jardim) passaram 
a ser mantidas abertas de forma intercaladas, para privilegiar a ventilação natural aumentando a oferta de renovação 
do ar ambiente. Para evitar um aumento na incidência de partículas de poeira, principalmente oriundas do pátio central 
(estacionamento), foram instalados filtros nas janelas. Ao final das atividades, todas as janelas são fechadas.  

 
Com a abertura das janelas, ação inevitável no contexto que vivenciamos desde 2020, existe a possibilidade do aumento 
da umidade relativa, principalmente em relação as janelas voltadas para o jardim lateral (rua Escócia), o que pode interferir 
na conservação do conjunto exposto. Pensando em atenuar os eventuais impactos, ficou estabelecido, que: as janelas 
somente serão mantidas abertas durante o funcionamento da instituição (10h00 as 18h00); em dias de chuva e havendo 
baixa visitação poderemos fechar algumas janelas e, não havendo visitantes, todas as janelas serão fechadas. 
 
Neste quadrimestre, o índice de temperatura na sala sofreu um decréscimo de quatro pontos em relação ao quadrimestre 
anterior (25 ºC), ficando em 21 ºC, esta diminuição é similar à apresentada na Reserva Técnica. Já a Umidade Relativa 
sofreu uma diminuição de dois pontos em relação ao quadrimestre passado (59% UR), ficando em 57% UR. Seguimos 
avaliando os impactos de mantermos a abertura das janelas, para aumentar a circulação de ar (medidas sanitárias). 

 
 
A Casa e a Cidade – Coleção Crespi-Prado 
A sala da Coleção Crespi-Prado, com 221 peças da coleção da Fundação de mesmo nome, apresenta a exposição A Casa 
e a Cidade – Coleção Crespi-Prado. Desde meados de novembro de 2014 a sala passou a ser climatizada e com aferimento 

diário de temperatura e umidade. A sala está localizada no 1º piso do prédio e pode ser acessada pelo elevador ou por uma 
escada, ambos localizados no hall central. No 1º piso, um pequeno hall de distribuição dá acesso a duas portas laterais que 
levam aos terraços e uma central que dá acesso à sala expositiva. A sala possui aproximadamente 170m², as janelas ao 
fundo voltadas para o jardim e laterais voltadas para os dois terraços, são mantidas fechadas e com persianas tipo “roll on” 

para barrar a incidência de luz natural. O acervo está exposto sobre bases de metal e em vitrines de grandes dimensões. 
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O índice de temperatura da sala neste quadrimestre, se manteve estável com uma pequena diminuição de dois pontos em 
relação ao quadrimestre passado (23 ºC), ficando em 21 ºC. Já a Umidade Relativa teve um decréscimo de cinco pontos 
em relação ao quadrimestre passado (57% UR), ficando em 52% UR.  
 

Medidas sanitárias (Covid-19) - Atendendo aos protocolos de segurança contra a Covid-19, tendo em vista que os 

espaços de circulação para acesso ao pavimento superior não comportavam o necessário distanciamento social e, 
devido a climatização do ambiente não dispor de tomada de ar externa para aumento da oferta de renovação de ar 
ambiente, medida adicional adotada para controle da propagação do vírus, de acordo com as orientações da ABRAVA 
e Notas Técnicas da ANVISA. Até 16 de agosto a exposição se manteve fechada a visitação. A partir de 17 de agosto, 
de acordo com o Plano SP foi determinado o fim das restrições, com isso a exposição voltou a receber público, mas 
ainda respeitando os protocolos de segurança. 

 
 
Acervo em área externa: 
No jardim, encontram-se expostas 05 peças, 03 delas do acervo do MCB18 e outras 02 do acervo do Banco Santos (Cid 
Collection), que mantidas sob nossa guarda, todas estão apoiadas sobre base de concreto. Na área externa não é possível 
fazer o monitoramento de temperatura e umidade, no entanto, mantemos as peças sob constante vigilância da equipe. 
 
Já no pátio central estão expostas 05 peças do acervo do MCB, 02 esculturas alocadas na entrada do edifício, e 02 
luminárias fixadas na fachada principal. Na lateral direita, sob a cobertura da entrada do hall do restaurante, encontra-se 
outra luminária. 
 
 
Acervo arquivístico e bibliográfico  
No Centro de Documentação, o índice médio de temperatura neste quadrimestre diminui 1 (um) ponto em relação ao 
quadrimestre anterior (22 ºC), ficando em 21 ºC. A Umidade Relativa teve um decréscimo de oito pontos em relação ao 
quadrimestre passado (59% UR), ficando em 51% UR. Essa redução é considerável e compatível com as medidas adotadas 
para diminuição dos índices apontados a partir do final de 2020. 
 
 
Adequações de acondicionamento 

Não realizamos nenhuma adequação com relação aos procedimentos de higienização.  
 
No entanto, é importante destacar que uma série de medidas estão sendo paulatinamente tomadas no sentido qualificar o 
armazenamento das peças do acervo no que diz respeito a suas embalagens e formas de acondicionamento. Estão sendo 
desenvolvidas medidas simples que solucionem problemas cotidianos de acondicionamento, tanto museológico, quanto o 
bibliográfico e arquivístico, para além de preservá-los adequadamente, também gerar maior economia de espaço físico. 
 

 
Estado de Conservação do Acervo 

O Diagnóstico do Estado de Conservação do Acervo MCB, realizado em 2017, ano base para as ações dentro do Plano de 
Trabalho 2017-2021, avaliou 506 peças, entre mobiliário, objetos e utensílios, estabelecendo três níveis de estado 

conservação: Bom, Regular e Ruim. 
 
Nesta ação foram identificados que 437 peças apresentavam bom estado de conservação e outras 68 em estado regular. 
E apenas 1 ruim. Com base neste diagnóstico podemos concluir que nosso acervo apresentou um índice satisfatório de 

conservação. 
 
Cumpre destacar que de 2017 até a presente data deram entrada no acervo outros 375 novos itens, todos com estado de 
conservação bom ou regular, apenas 3 (três) deles necessitaram de intervenção imediata. Os 3 três objetos serão alvo de 
restauro no próximo quadrimestre.19 
 
De toda forma, mesmo com as novas entradas, o índice de objetos indicados como regular que necessitam de pequenos 
procedimentos de restauro ou estabilização, se manteve aceitável, nenhum encontra-se em estado de deterioração ou sob 
ataque biológico. Destacamos que no próximo quadrimestre, alguns desses objetos passarão por intervenção.  
 

                                                           
18 Uma delas (Escultura em Ferro Dobrado), ainda não patrimoniado em definitivo por não sabermos a proveniência do objeto, que foi integrado ao acervo 
na década de 1980. 
19 Do conjunto de 506 itens que tiveram laudos apresentados no primeiro ano do contrato de gestão, apenas os objetos que apresentam alteração no estado 

de conservação, tem seus laudos atualizados. No entanto, entre 2020 e 2021, realizamos a atualização de todos os objetos. Os demais, são objetos que 
deram entrada a partir de 2017, portanto avaliados recentemente. Para esses a lógica é a mesmo se neste período foi detectado algum tipo de alteração, 

também tiveram seus laudos atualizados. 
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O objeto indicado como ruim, precisará passar por um grande restauro. A peça em questão (Pássaro Rocca) pertence ao 

espólio do Banco Santos e está depositada no MCB desde 2005. Informamos a Unidade por meio da correspondência 
MCB-080-18 sobre o dano causado a obra e as dificuldades da OS em arcar integralmente com os custos de restauro. 
 
Cumpre destacar ainda que até o final de novembro os 881 itens do acervo passarão por uma nova avaliação de estado de 
conservação. Os dados estarão consolidados na base de dados.  
 

 
Ações para adequação do serviço de limpeza 

 
Neste quadrimestre as únicas adequações realizadas, foram as necessárias para comprimento das medidas sanitárias, já 

destacadas. Mantendo a excelência dos protocolos de higienização implantados. 
 

Informe quadrimestral da higienização dos acervos  
1) Acervo museológico 

 
Assim como de praxe, ao longo do quadrimestre realizamos as ações de higienização do acervo de acordo com o 
nosso cronograma. 

 
A higienização dos acervos é realizada em três momentos: diária, semanal e mensal20. Sempre desenvolvida pela 
equipe técnica e pelo corpo de limpeza do museu, que recebe capacitação para exercer a função. Para maior controle 
e eficiência dispomos de um cronograma, que indica os dias da semana e as datas em que as ações de higienização 
devem ser efetuadas. 
 
A higienização diária ocorre nas áreas da exposição de longa duração, que consiste na remoção de partículas de 
poeira dos objetos e a limpeza do piso. Nas segundas-feiras, dias em que a instituição está fechada ao público 
realizamos uma limpeza mais detalhada. 
 
A limpeza da Reserva Técnica ocorre às terças-feiras e é realizada conjuntamente pela equipe técnica e de limpeza 
da instituição. Cabe mencionar que o acervo acondicionado na Reserva Técnica externa (Clé Reserva 
Contemporânea) é higienizado semestralmente, pois a condição do espaço não propicia o acúmulo de partículas de 
poeira. 
 
Mensalmente, realizamos uma limpeza detalhada e mais criteriosa. Esta limpeza consiste na remoção do móvel ou 
objeto do espaço onde está localizado, para um local onde ele será minuciosamente limpo, com uso de pincéis, 
aspiradores e panos secos. Caso o objeto necessite de intervenção mais específica, acionamos parceiros que 
desenvolvem trabalhos de conservação para o Museu. 
 

Medidas sanitárias (Covid-19)/ Cronograma (excepcional) 

A partir de março de 2020, foram realizados pequenos ajustes nos procedimentos de higienização obedecendo os 
momentos de fechamento e abertura do museu.  
Desde o mês de maio de 2021 as rotinas de higienização retomaram o protocolo habitual anterior a decretação da 
pandemia. 

 
 
Para os procedimentos de limpeza seguimos algumas regras: 

 
1. A higienização é realizada por profissional devidamente capacitado e sob a orientação da equipe 

técnica; 
2. Toda equipe envolvida no processo de limpeza utiliza luvas adequadas aos tipos de materiais que 

estão sendo manipulados; 
3. Para a limpeza dos objetos são utilizados tecidos de algodão ou flanela, aspirador de pó, trinchas ou 

pincéis; 
4. O uso de água somente é permitido para limpeza do piso, esta ação deve ser praticada com um pano 

ou MOP, levemente umedecido; 
5. Para higienização de objetos de pequeno porte utilizamos uma mesa de apoio; 
6. Caso um objeto exposto apresente alguma alteração instruímos as equipes (limpeza, orientadores 

de público e educadores) a comunicar imediatamente o setor responsável para averiguar e tomar as 
medidas cabíveis. 
 

                                                           
20 A ação trimestral foi substituída por ações mensal, objetivando maior eficiência no resultado da conservação preventiva. 



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 80 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

Responsáveis: Wilton Guerra (Gerente)/ Márcio Julião (Conservador) 
Periodicidade da ação: diária/semanal/ mensal 
Registro fotográfico das atividades 

 

Imagem Registro 

   
 

Ação de higienização semanal na Reserva 
Técnica – que consiste na limpeza do piso, 
mobiliário técnico e acervo. 
Foto: Equipe MCB 

 

Ação de higienização semanal (segunda-
feira) da exposição de longa duração 
“Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo 
MCB”. 
Foto: Equipe MCB 

 

Ação de higienização semanal (segunda-
feira) do acervo Coleção Crespi-Prado 
exposto na exposição “A Casa e a Cidade – 
Coleção Crespi-Prado”. 
Foto: Equipe MCB 
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Ação de higienização mensal (segunda-
feira) da exposição de longa duração 
“Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo 
MCB”. 
Foto: Equipe MCB 

  

Ação de higienização Vitrine “Utensílios da 
Cozinha Brasileira” (segunda-feira) dentro da 
exposição de longa duração 
“Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo 
MCB”. 
Foto: Equipe MCB 

  

Ação de higienização pontual (segunda-
feira) do acervo Coleção Crespi-Prado 
exposto na exposição “A Casa e a Cidade – 
Coleção Crespi-Prado”. 
Foto: Equipe MCB 

 
 

1) Conjunto bibliográfico 

Para a higienização do conjunto bibliográfico, adotamos um sistema de rodízio que consiste na limpeza semanal de 
um conjunto de estante/ prateleira, com o uso de aspirador de pó, flanela e álcool, objetivando a remoção de partículas 
de poeira e eventuais microrganismos. A higienização das estantes e livros é realizada pela equipe técnica, já a limpeza 
do exterior do armário deslizante e piso é feita pela equipe de limpeza.  
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Ação de higienização mensal (segunda-
feira) no entro de Documentação. 
Foto: Equipe MCB 

 
 
2) Acervo arquivístico 

O MCB possui aproximadamente 30 metros lineares de documentação referentes ao exercício das funções e atividades 
do MCB (áreas fim), este conjunto recebe o mesmo tratamento de higienização que o conjunto bibliográfico. 
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Anexo – Relatório de atualização do In.Patrimoniun.Net 

 

 

 

   

RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS  
   

MUSEU: Museu da Casa Brasileira 

SEMESTRE / ANO: 
2º Quadrimestre/ 
2021 

  

PERÍODO 01/05/2021 a 31/08/2021 

RESPONSÁVEL: Erica de Oliveira   
   

* Ver Anexo I ao final do Relatório (Relatório de Atualização do Banco de Dados - Erros do Sistema) 

   

Nº de Inventário Nº de patrimônio Ação 

AQ_00078/16 MCB_00000_158 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:20114] por José 
Wilton Nascimento Guerra em 08/07/2021 17:17:58 

AQ_00177_04/18   

Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22635] - Técnicas 
[ID:53562] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
02/08/2021 17:59:20 
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AQ_00180/18   

Registo inserido na tarefa Objetos [ID:22746] - 
Classificação [ID:0] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
07/05/2021 17:41:58 Registo inserido na tarefa Objetos 
[ID:22746] por Erica de Oliveira Nascimento em 
07/05/2021 17:21:59 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22746] por Erica de Oliveira Nascimento em 
07/05/2021 17:22:37 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22746] por Erica de Oliveira Nascimento em 
07/05/2021 17:28:01 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22746] por Erica de Oliveira Nascimento em 
07/05/2021 17:31:01 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22746] - Cronologia [ID:18190] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 10/05/2021 14:28:31 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22746] - Cronologia [ID:18189] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 10/05/2021 13:37:44 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22746] - 
Cronologia [ID:18190] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 10/05/2021 13:45:17 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:22746] - Dimensões [ID:106231] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 10/05/2021 16:18:58 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22746] - Dimensões 
[ID:106231] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
10/05/2021 16:37:26 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22746] - Dimensões [ID:106232] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 10/05/2021 16:43:58 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22746] - Dimensões [ID:106231] - 
por Erica de Oliveira Nascimento em 10/05/2021 
17:05:35 Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22746] - 
Dimensões [ID:106239] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 10/05/2021 17:10:16 Registo inserido na tarefa 
Objetos [ID:22746] - Dimensões [ID:0] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 10/05/2021 17:11:01 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22746] - Dimensões 
[ID:106240] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
10/05/2021 17:15:12 Registo inserido na tarefa Objetos 
[ID:22746] - Dimensões [ID:0] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 10/05/2021 17:17:27 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] - Dimensões [ID:0] - por Erica 
de Oliveira Nascimento em 10/05/2021 17:18:11 Registo 
inserido na tarefa Objetos [ID:22746] - Dimensões [ID:0] - 
por Erica de Oliveira Nascimento em 10/05/2021 
17:07:24 Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22746] - 
Dimensões [ID:106239] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 10/05/2021 17:07:59 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:22746] - Cronologia [ID:18189] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 10/05/2021 13:37:06 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22746] - Inspirações 
[ID:293] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
12/05/2021 18:11:53 Registo atualizado na tarefa Objetos 
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[ID:22746] - Dimensões-Resumo [ID:23499] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 12/05/2021 14:47:53 Registo 
inserido na tarefa Objetos [ID:22746] - Dimensões-
Resumo [ID:0] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
12/05/2021 14:49:06 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22746] - Dimensões-Resumo [ID:23499] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 12/05/2021 14:45:21 Registo 
inserido na tarefa Objetos [ID:22746] - Dimensões-
Resumo [ID:0] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
12/05/2021 14:46:56 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22746] - Dimensões-Resumo [ID:23505] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 12/05/2021 14:47:23 Registo 
eliminado na tarefa Objetos [ID:25659] - Inscrições 
[ID:25659] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
12/05/2021 17:25:47 Registo eliminado na tarefa Objetos 
[ID:25660] - Inscrições [ID:25660] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 12/05/2021 17:27:36 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22746] - Inscrições [ID:25661] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 12/05/2021 17:25:27 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22746] - 
Inscrições [ID:25661] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 12/05/2021 17:26:50 Registo eliminado na tarefa 
Objetos [ID:18596] - Títulos [ID:18596] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 13/05/2021 17:28:27 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22746] - Inspirações 
[ID:293] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
13/05/2021 15:27:36 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22746] - Inspirações [ID:293] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 13/05/2021 15:29:22 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:02:48 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:02:56 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:03:06 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:03:36 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:03:44 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:03:52 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:04:00 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:04:09 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:04:30 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:02:12 Registo inserido na 
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tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:02:22 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:02:38 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:03:26 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:04:18 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:02:30 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:03:16 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 17/05/2021 16:27:17 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22746] - Cronologia [ID:18189] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 17/05/2021 16:13:29 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22746] - 
Cronologia [ID:18189] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 17/05/2021 16:06:52 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:22746] por Erica de Oliveira Nascimento em 
17/05/2021 16:27:19 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22746] por Erica de Oliveira Nascimento em 
28/07/2021 15:14:24 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22746] por Erica de Oliveira Nascimento em 
04/08/2021 15:37:29 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22746] por Erica de Oliveira Nascimento em 
04/08/2021 15:39:08 



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

AQ_00181/18   

Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22751] por Erica 
de Oliveira Nascimento em 14/05/2021 18:08:33 Registo 
inserido na tarefa Objetos [ID:22751] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 14/05/2021 18:08:04 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22751] - Cronologia [ID:18195] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 28/07/2021 15:39:40 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22751] por Erica 
de Oliveira Nascimento em 28/07/2021 15:16:02 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22751] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 28/07/2021 15:18:29 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22751] - Cronologia 
[ID:18195] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
28/07/2021 15:27:35 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22751] - Cronologia [ID:18196] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 28/07/2021 16:24:17 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22751] - Cronologia [ID:18196] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 28/07/2021 16:27:55 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22751] - 
Cronologia [ID:18196] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 28/07/2021 16:28:17 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:22751] - Cronologia [ID:18196] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 28/07/2021 16:28:56 Registo 
inserido na tarefa Objetos [ID:22751] - Cronologia 
[ID:18248] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
29/07/2021 14:54:20 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22751] - Cronologia [ID:18248] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 29/07/2021 14:58:48 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22751] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 29/07/2021 14:59:25 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22751] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 29/07/2021 15:00:33 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22751] - Títulos [ID:18686] - por Erica 
de Oliveira Nascimento em 29/07/2021 15:01:42 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22751] - Títulos 
[ID:18686] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
29/07/2021 15:02:22 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22751] - Dimensões [ID:106254] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 30/07/2021 14:08:26 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22751] - Dimensões [ID:106498] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 30/07/2021 14:08:59 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22751] - 
Dimensões [ID:106258] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 30/07/2021 14:10:03 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:22751] - Dimensões-Resumo [ID:23510] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 30/07/2021 15:25:53 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22751] - 
Dimensões-Resumo [ID:23509] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 30/07/2021 15:25:03 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22751] - Dimensões [ID:106256] - 
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por Erica de Oliveira Nascimento em 30/07/2021 
13:56:16 Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22751] - 
Dimensões [ID:106256] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 30/07/2021 13:56:47 Registo inserido na tarefa 
Objetos [ID:22751] - Dimensões [ID:106497] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 30/07/2021 14:01:24 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22751] - Dimensões 
[ID:106257] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
30/07/2021 14:03:21 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22751] - Dimensões [ID:106257] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 30/07/2021 14:04:14 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22751] - Dimensões [ID:106254] - 
por Erica de Oliveira Nascimento em 30/07/2021 
14:05:05 Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22751] - 
Estados [ID:7177] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
30/07/2021 15:42:03 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22751] - Dimensões [ID:106259] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 30/07/2021 14:10:35 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22751] - Dimensões-Resumo 
[ID:23511] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
30/07/2021 15:27:02 Registo eliminado na tarefa Objetos 
[ID:22751] - Inspirações [ID:294] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 02/08/2021 16:50:09 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22751] - Valores [ID:18422] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 02/08/2021 18:03:28 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22751] - 
Inscrições [ID:25844] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 02/08/2021 17:51:45 Registo inserido na tarefa 
Objetos [ID:22751] - Técnicas [ID:53637] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 02/08/2021 17:59:57 Registo 
inserido na tarefa Objetos [ID:22751] - Inscrições 
[ID:25845] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
02/08/2021 18:07:45 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22751] - Inscrições [ID:25672] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 02/08/2021 17:19:27 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22751] - Inscrições [ID:25844] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 02/08/2021 17:48:11 
Registo inserido na tarefa Objetos [ID:22751] - Autoria 
[ID:17081] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
03/08/2021 18:08:49 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22751] por Erica de Oliveira Nascimento em 
04/08/2021 17:28:32 
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AQ_00182/18   

Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22816] por Erica 
de Oliveira Nascimento em 04/08/2021 15:35:54 Registo 
inserido na tarefa Objetos [ID:22816] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 04/08/2021 15:34:52 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22816] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 04/08/2021 16:06:44 Registo eliminado 
na tarefa Objetos [ID:22816] - Cronologia [ID:18257] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 05/08/2021 15:12:22 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22816] - 
Dimensões [ID:106617] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 05/08/2021 15:23:25 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:22816] - Dimensões [ID:106617] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 05/08/2021 15:24:01 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22816] - Estados 
[ID:7180] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
05/08/2021 15:26:41 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22816] - Estados [ID:7180] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 05/08/2021 15:35:47 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22816] - Dimensões [ID:106616] - 
por Erica de Oliveira Nascimento em 05/08/2021 
15:21:27 Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22816] - 
Inscrições [ID:25870] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 05/08/2021 15:39:31 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:22816] - Inscrições [ID:25871] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 05/08/2021 15:45:27 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22816] - Cronologia 
[ID:18255] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
05/08/2021 15:01:11 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22816] - Cronologia [ID:18256] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 05/08/2021 15:11:42 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22816] - Dimensões [ID:106616] - 
por Erica de Oliveira Nascimento em 05/08/2021 
15:14:08 Registo eliminado na tarefa Objetos [ID:22816] - 
Inscrições [ID:25872] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 05/08/2021 15:44:55 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:22816] - Dimensões [ID:106618] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 05/08/2021 15:24:31 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22816] - Estados 
[ID:7180] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
05/08/2021 15:32:26 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22816] - Dimensões-Resumo [ID:23727] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 05/08/2021 15:25:22 Registo 
eliminado na tarefa Objetos [ID:22816] - Fichas 
Relacionadas [ID:643305] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 05/08/2021 15:51:45 Registo eliminado 
na tarefa Objetos [ID:22816] - Fichas Relacionadas 
[ID:643307] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
05/08/2021 15:53:04 Registo eliminado na tarefa Objetos 
[ID:22816] - Fichas Relacionadas [ID:643309] - por Erica 
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de Oliveira Nascimento em 05/08/2021 15:55:20 Registo 
eliminado na tarefa Objetos [ID:22816] - Fichas 
Relacionadas [ID:643315] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 05/08/2021 15:55:56 Registo eliminado 
na tarefa Objetos [ID:22816] - Fichas Relacionadas 
[ID:643313] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
05/08/2021 15:58:20 Registo eliminado na tarefa Objetos 
[ID:22816] - Fichas Relacionadas [ID:643314] - por Erica 
de Oliveira Nascimento em 05/08/2021 15:58:27 Registo 
eliminado na tarefa Objetos [ID:22816] - Fichas 
Relacionadas [ID:643316] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 05/08/2021 15:58:12 Registo reordenado 
na tarefa Objetos [ID:22816] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 10/08/2021 18:09:19 Registo reordenado 
na tarefa Objetos [ID:22816] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 10/08/2021 18:09:21 
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AQ_00183/18   

Registo inserido na tarefa Objetos [ID:22820] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 05/08/2021 16:16:53 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22820] - Cronologia 
[ID:18261] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
09/08/2021 17:03:10 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22820] por Erica de Oliveira Nascimento em 
09/08/2021 16:27:58 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22820] - Cronologia [ID:18260] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 09/08/2021 16:32:58 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22820] - Cronologia [ID:18260] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 09/08/2021 16:33:39 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22820] - 
Inscrições [ID:25874] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 10/08/2021 16:04:46 Registo inserido na tarefa 
Objetos [ID:22820] - Inscrições [ID:25916] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 10/08/2021 16:09:04 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22820] - Dimensões 
[ID:106627] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
10/08/2021 15:43:54 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22820] - Dimensões-Resumo [ID:23730] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 10/08/2021 15:45:22 Registo 
inserido na tarefa Objetos [ID:22820] - Inscrições 
[ID:25915] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
10/08/2021 16:02:58 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22820] - Inscrições [ID:25875] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 10/08/2021 16:06:35 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22820] - Técnicas [ID:53659] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 10/08/2021 16:14:03 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22820] - 
Inscrições [ID:25874] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 10/08/2021 15:50:59 Registo reordenado na tarefa 
Objetos [ID:22820] por Erica de Oliveira Nascimento em 
10/08/2021 18:09:37 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22820] - Dimensões [ID:106626] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 10/08/2021 15:41:42 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22820] - Estados [ID:7181] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 10/08/2021 15:47:20 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22820] - 
Dimensões [ID:106625] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 10/08/2021 15:37:13 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:22820] - Inscrições [ID:25875] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 10/08/2021 16:00:33 Registo 
inserido na tarefa Objetos [ID:22820] - Técnicas 
[ID:53659] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
10/08/2021 16:12:05 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22820] - Técnicas [ID:53659] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 10/08/2021 17:57:03 
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AQ_00184_01/18   

Registo inserido na tarefa Objetos [ID:22825] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 10/08/2021 18:11:18 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22825] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 11/08/2021 15:05:03 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22825] - Cronologia 
[ID:18264] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
11/08/2021 15:23:03 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22825] - Cronologia [ID:18264] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 11/08/2021 15:25:52 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22825] - Estados [ID:7183] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 11/08/2021 15:53:58 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22825] - 
Inscrições [ID:25933] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 11/08/2021 15:57:00 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:22825] - Inscrições [ID:25945] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 11/08/2021 16:14:51 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22825] - Inspirações 
[ID:295] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
11/08/2021 16:18:41 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22825] - Inspirações [ID:295] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 11/08/2021 16:20:42 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22825] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 11/08/2021 15:01:37 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22825] - Cronologia [ID:18263] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 11/08/2021 15:06:14 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22825] - 
Dimensões [ID:106727] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 11/08/2021 15:26:50 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:22825] - Dimensões-Resumo [ID:23787] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 11/08/2021 15:39:36 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22825] - 
Inscrições [ID:25934] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 11/08/2021 16:06:03 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:22825] - Inscrições [ID:25934] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 11/08/2021 15:58:09 Registo 
inserido na tarefa Objetos [ID:22825] - Inscrições 
[ID:25945] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
11/08/2021 16:07:48 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22825] - Dimensões [ID:106728] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 11/08/2021 15:28:01 
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AQ_00184_02/18   

Registo inserido na tarefa Objetos [ID:22826] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 10/08/2021 18:12:07 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22826] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 11/08/2021 17:06:20 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22826] - Dimensões 
[ID:106730] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
11/08/2021 17:13:00 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22826] - Cronologia [ID:18265] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 11/08/2021 17:09:47 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22826] - Cronologia [ID:18266] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 11/08/2021 17:10:55 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22826] - 
Inscrições [ID:25935] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 11/08/2021 17:31:37 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:22826] - Inscrições [ID:25936] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 11/08/2021 17:32:21 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22826] - Inscrições 
[ID:25937] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
11/08/2021 17:33:09 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22826] - Inspirações [ID:296] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 11/08/2021 17:38:52 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22826] - Dimensões-Resumo 
[ID:23789] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
11/08/2021 17:14:40 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22826] - Estados [ID:7184] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 12/08/2021 14:45:43 Registo reordenado 
na tarefa Objetos [ID:22826] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 12/08/2021 15:28:50 

AQ_00184_03/18   

Registo inserido na tarefa Objetos [ID:22833] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 11/08/2021 16:24:56 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22833] - Estados 
[ID:7185] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
12/08/2021 14:49:35 

AQ_00184_04/18   

Registo inserido na tarefa Objetos [ID:22837] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 11/08/2021 17:42:42 Registo 
reordenado na tarefa Objetos [ID:22837] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 12/08/2021 15:38:23 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22837] - Estados 
[ID:7189] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
12/08/2021 14:51:33 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22837] - Estados [ID:7189] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 12/08/2021 14:55:05 
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AQ_00184_05/18   

Registo inserido na tarefa Objetos [ID:22834] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 11/08/2021 16:26:19 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22834] - Estados 
[ID:7186] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
12/08/2021 15:04:02 

AQ_00184_06/18   

Registo inserido na tarefa Objetos [ID:22838] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 11/08/2021 17:45:07 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22838] - Estados 
[ID:7190] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
12/08/2021 15:04:27 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22838] - Estados [ID:7190] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 12/08/2021 15:04:43 

AQ_00184_07/18   

Registo inserido na tarefa Objetos [ID:22835] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 11/08/2021 16:27:10 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22835] - Estados 
[ID:7187] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
12/08/2021 15:05:22 

AQ_00184_08/18   

Registo inserido na tarefa Objetos [ID:22839] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 11/08/2021 17:45:50 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22839] - Estados 
[ID:7191] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
12/08/2021 15:12:03 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22839] - Estados [ID:7191] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 12/08/2021 15:06:18 

AQ_00184_09/18   

Registo inserido na tarefa Objetos [ID:22836] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 11/08/2021 16:31:50 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22836] - Estados 
[ID:7188] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
12/08/2021 15:16:00 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22836] - Estados [ID:7188] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 12/08/2021 15:12:32 

AQ_00184_10/18   

Registo inserido na tarefa Objetos [ID:22840] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 11/08/2021 17:46:56 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22840] - Estados 
[ID:7192] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
12/08/2021 15:17:52 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22840] - Estados [ID:7192] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 12/08/2021 15:16:40 Registo reordenado 
na tarefa Objetos [ID:22840] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 12/08/2021 17:41:03 
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AQ_00185_01/18   

Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22852] por Erica 
de Oliveira Nascimento em 13/08/2021 16:59:21 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22852] - Dimensões 
[ID:106807] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
13/08/2021 16:08:31 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22852] - Estados [ID:7278] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 13/08/2021 16:23:30 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:22852] - Estados [ID:7278] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 13/08/2021 16:27:40 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22852] - 
Inscrições [ID:25987] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 13/08/2021 16:30:05 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:22852] - Dimensões [ID:106808] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 13/08/2021 16:09:10 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22852] - Dimensões 
[ID:106806] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
13/08/2021 16:07:57 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22852] - Dimensões-Resumo [ID:23823] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 13/08/2021 16:21:33 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22852] - Inscrições 
[ID:25986] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
13/08/2021 16:29:07 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22852] por Erica de Oliveira Nascimento em 
13/08/2021 15:42:41 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22852] por Erica de Oliveira Nascimento em 
13/08/2021 15:44:42 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22852] por Erica de Oliveira Nascimento em 
13/08/2021 15:42:43 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:22852] - Cronologia [ID:18293] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 13/08/2021 15:51:35 Registo inserido na 
tarefa Objetos [ID:22852] - Cronologia [ID:18297] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 13/08/2021 15:58:16 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22852] - 
Cronologia [ID:18297] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 13/08/2021 15:59:58 Registo eliminado na tarefa 
Objetos [ID:22852] - Cores [ID:2612] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 13/08/2021 15:46:58 Registo 
inserido na tarefa Objetos [ID:22852] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 13/08/2021 15:37:55 

AQ_00185_02/18   

Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22853] por Erica 
de Oliveira Nascimento em 13/08/2021 17:09:07 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:22853] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 13/08/2021 17:02:37 Registo 
inserido na tarefa Objetos [ID:22853] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 13/08/2021 15:39:28 
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AQ_00185_03/18   

Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22854] por Erica 
de Oliveira Nascimento em 13/08/2021 17:00:02 Registo 
inserido na tarefa Objetos [ID:22854] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 13/08/2021 16:34:06 

AQ_00185_05/18   

Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22855] por Erica 
de Oliveira Nascimento em 13/08/2021 16:59:48 Registo 
inserido na tarefa Objetos [ID:22855] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 13/08/2021 16:34:56 

AQ_00185_07/18   

Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:22856] por Erica 
de Oliveira Nascimento em 13/08/2021 16:59:28 Registo 
inserido na tarefa Objetos [ID:22856] por Erica de Oliveira 
Nascimento em 13/08/2021 16:39:43 

AQ_00185_09/18   
Registo inserido na tarefa Objetos [ID:22857] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 13/08/2021 16:41:03 

AQ_00185_11/18   
Registo inserido na tarefa Objetos [ID:22858] por Erica de 
Oliveira Nascimento em 13/08/2021 16:41:52 

AQ_00245/20 MCB-00000_07 
Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:306] por José 
Wilton Nascimento Guerra em 08/07/2021 16:45:34 

AQ_00248/20 MCB_00000_155 

Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:204] - 
Dimensões-Resumo [ID:204] - por José Wilton 
Nascimento Guerra em 21/07/2021 17:10:13 

MCB00456 MCB-00439 

Registo eliminado na tarefa Objetos [ID:171] - 
Componentes [ID:171] - por Luciane Santesso em 
13/07/2021 11:23:23 

MCB01137 SC 65922 

Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:19742] - Estados 
[ID:6206] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
29/07/2021 17:22:00 

MCB01219   

Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:21736] - 
Cronologia [ID:16977] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 30/06/2021 17:34:37 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:21736] - Cronologia [ID:16977] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 30/06/2021 17:35:13 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:21736] - Cronologia 
[ID:16978] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
30/06/2021 17:41:57 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:21736] - Cronologia [ID:16978] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 30/06/2021 17:42:17 
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MCB01220   

Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:21743] - 
Cronologia [ID:16983] - por Erica de Oliveira Nascimento 
em 30/06/2021 17:40:47 Registo atualizado na tarefa 
Objetos [ID:21743] - Cronologia [ID:16982] - por Erica de 
Oliveira Nascimento em 30/06/2021 17:42:40 Registo 
atualizado na tarefa Objetos [ID:21743] - Cronologia 
[ID:16982] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
30/06/2021 17:43:26 Registo atualizado na tarefa Objetos 
[ID:21743] - Cronologia [ID:16982] - por Erica de Oliveira 
Nascimento em 30/06/2021 17:47:49 Registo atualizado 
na tarefa Objetos [ID:21743] - Cronologia [ID:16982] - por 
Erica de Oliveira Nascimento em 30/06/2021 17:50:03 

MCB01227   

Registo atualizado na tarefa Objetos [ID:21795] - Autoria 
[ID:15713] - por Erica de Oliveira Nascimento em 
01/07/2021 10:49:51 
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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 2º quadrimestre de 2021 foram realizadas 3 exposições temporárias conforme abaixo: 

 

Casas do Brasil: conexões paulistanas 

03 a 31 de maio de 2021 – público estimado de 150.000 pessoas / dia  

Metrô São Paulo – Morumbi  

Os painéis no metro apresentam um recorte da mostra que esteve em cartaz no MCB até 03/05/2021. Ao longo de sete 

anos, o fotógrafo Marcos Freire visitou e fotografou 94 dos 96 subdistritos da cidade de São Paulo, produzindo fotos que 

trazem um olhar singular sobre o território paulistano. A mostra apresentou a diversidade do território paulistano a partir de 

tramas constituídas por trípticos de imagens.  

 

  

 
Fotos da instalação na estação – créditos: Viaquatro.  
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Jean Gillon – artista-designer  

12 de junho a 12 de dezembro de 2021  

Com curadoria da galerista e colecionadora Graça Bueno e da equipe técnica do MCB, a mostra apresenta obras – datadas 

entre os anos de 1940 a 2005 – em todas as frentes de atuação de Jean Gillon, artista e designer nascido na Romênia, 

naturalizado brasileiro ao se radicar no Brasil, trabalhou também com escultura, gravura, tapeçaria, pintura, cenografia e 

decoração. A exposição conta com móveis originais da época como as poltronas Jangada, Tijuca, Rio e Saci, estofados 

para exportação e uma poltrona criada para o Hotel Eldorado.  Estão expostos também desenhos, cerâmicas e outras 

peças; a realização apresenta a influência do artista e sua multidisciplinaridade em projetos de design em mobiliário e 

interiores no Brasil. 

 

   
 

   
 

   
fotos: Alisson Ricardo  

 

Bernardo Figueiredo – designer e arquiteto brasileiro  

17 de julho a 12 de dezembro de 2021  

 

Exposição retrospectiva sobre a obra do arquiteto e designer carioca Bernardo Figueiredo, integrante da geração pioneira 

no estabelecimento do design e da arquitetura moderna no país. Com curadoria de Maria Cecília Loschiavo dos Santos, 

Amanda Carvalho e Karen Matsuda e expografia da equipe técnica do MCB, a mostra está dividida entre o hall de entrada 

e as três salas principais do MCB, trazendo uma linha do tempo com datas e eventos importantes: desenhos, fotos de suas 

criações de design de móveis e arquitetura, além do vídeo Fabricando a Poltrona Milhazes, que apresenta o processo de 

fabricação desta peça na fábrica da Schuster, em Santo Cristo, RS. Há também desenhos originais de projetos urbanísticos 
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criados por Figueiredo para a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Uma das salas conta com 11 peças produzidas nos anos 

1960 que fazem parte do Acervo Bernardo Figueiredo, além de fotos de ambientações dessa época, incluindo imagens da 

residência de Bernardo. Outra sala é dedicada a atuação de Figueiredo no projeto do Palácio do Itamaraty, em Brasília. 

Móveis originais como a Cadeira dos Arcos e a Poltrona Rio dividem espaço com as reedições produzidas pela Schuster 

como a Cadeira Bahia e a Poltrona Leve. Essas peças fazem parte do projeto do Palácio. Em um terceiro espaço serão 

apresentadas peças reeditadas pela fábrica gaúcha Schuster Móveis que, desde 2011, produz os móveis de Bernardo. O 

público visitante pode experimentar o mobiliário respeitando os protocolos sanitários em vigor durante a pandemia da Covid-

19.  

 

  
 

  

 

  
Fotos: Alisson Ricardo  

 

 

Ação 16: (PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no museu 

Meta prevista anual: 40.000 

Meta realizada: 24.319 

 

O público recebido presencialmente no museu neste segundo quadrimestre (ação 16) foi de 24.319 pessoas.  

 

Ação 17: (PEPC) Pesquisa para produção semanal de posts para divulgação digital sobre a memória da agenda de 

programação do MCB 
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No 2º quadrimestre de 2021 foram produzidos (16 posts) 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.  

 

MOSTRAS (7 postagens) 

 13 de maio: Exposição Patrimônio Paulista (2010-2013) 

 3 de junho: Exposição Sottsass Olivetti Synthesis (2017) 

 17 de junho: Exposição Marginais Heróis (2016) 

 1 de julho: Exposição Marcas Registradas (2014) 

 22 de julho: Exposição Tavoletta (2013) 

 12 de agosto: Exposição Hugo França: Escalas em Contraste (2016) 

 26 de agosto: Exposição Todd Bracher - A essência das coisas (2012) 

 

 

      

   
Posts para divulgação digital sobre a memória da agenda de programação do MCB | Mostras 

 

PRÊMIO DESIGN (9 postagens) 

 1 de maio: 32º Prêmio Design MCB (2018), Caixa térmica 32 litro, 1º lugar na categoria Utensílios. Autores: 

Matheus De Luca Moreira Pinto, Moises Hansen, Henrique Azevedo, Bruna Dipp, Geovana Dalarosa, José Carlos 

Broch, Samuel Lengler Abentroth; Produção: Valkiria Inteligência Criativa e Termolar S/A 

 15 de maio: 32º Prêmio Design MCB (2018), Coleção de vasos Cumbuca, Menção honrosa na categoria 

Utensílios. Autores: Paulo Biacchi, Carolina Armellini, Marcelo Rosenbaum e Adriana Benguela; Produção: 

Rosenbaum e o Fetiche e VASAP DESIGN. 

 29 de maio: 29º Prêmio Design MCB (2015), Banco Ratoeira, 1º lugar na categoria Mobiliário. Autores: Mariana 

Betting Ferrarezi e Roberto Hercowitz; Produção: Em2 Design. 

 12 de junho: 3º Prêmio Design MCB (1988), Mesa Ubá e Banco Ressaquinha, Prêmio na categoria Móveis 

Residenciais. Autor: Maurício Azeredo; Produção: Maurício Azeredo 

 26 de junho: 33º Prêmio Design MCB (2019), Máquina de Lavar Brastemp 12k Titânio – Água Quente com Ciclo 

Tira Manchas Pro e Ciclo Antibolinha, 1º lugar na categoria Eletroeletrônicos. Autores: Francesca M Rech, Marcos 

L. Costa, Rogerio Possamai Jr., Paulo M. Petry, Marina B. Cabral, Rodrigo G. Dias, Renzo Menegon; Produção: 

Whirlpool Corporation 

 10 de julho: 27º Prêmio Design MCB (2013), Banco Osso, 1º lugar na categoria Mobiliário. Autores: Otavio Guercia 

Mesquita Coelho e Rafic Jorge Farah; Produção: Movelaria Boá 

 24 de julho: 11º Prêmio Design MCB (1997), Porta-filtros, 1º lugar na categoria Utensílios Domésticos. Autores: 

Gustavo Chelles e Miriam Romi Hayashi; Produção: Melitta 

 7 de agosto: 23º Prêmio Design MCB (2009), Pocotó, 2º lugar na categoria Mobiliário. Autor: Zanini de Zanine 

(Doiz Design); Produção: Componenti⠀ 

 21 de agosto: 11º Prêmio Design MCB (1997), Aparelho de som E-1000, 2º lugar na categoria Eletroeletrônicos. 

Autor: Michael David Pimentel; Produção: Gradiente 
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Posts para divulgação digital sobre a memória da agenda de programação do MCB | Prêmio Design 

 

 

Ação 18: (PEPC) Pesquisa para produção de playlists para divulgação digital do projeto "Música no MCB" 

O Museu da Casa Brasileira segue com a programação virtual do projeto ‘Música no MCB’ por meio do perfil Spotify. As 

playlists do projeto contam em 2021 com atualizações trimestrais e neste quadrimestre foram realizadas 02 versões, uma 

disponibilizada em maio e outra em agosto, conforme detalhadas abaixo:  

 

PLAYLISTS MÚSICA NO MCB (2 atualizações) 

 

Playlist Música no MCB | Maio, junho e julho de 2021 

Data de divulgação ao público: 23 de maio 

 

1. 7x1 - Interpretada por Jazzmin's Big Band 
2. Serafim - Interpretada por Guga Stroeter, Orquestra HB e Tietê 
3. Bella Ciao - Interpretada por Mawaca 
4. A Cidade: Salve Rainha - Interpretada por Anna Maria Kieffer 
5. La Valse - Interpretada por Agenor de Lorenzi, Gabriel Alterio, Igor Pimenta e Neymar Dias 
6. Encontro das Águas - Interpretada por Tavinho Moura 
7. Las Minas -  Interpretada por Camilo Zorrilla, Emiliano Castro, Isadora Nefussi, Javier Colina, Jorge Pardo, 

Luciano Khatib e Mû Mbana 
8. Suspiro - Interpretada por Meretrio e Pedro Assad 
9. Quero Ir Embora - Interpretada por Christianne Neves 
10. Na Volta Que o Mundo Dá - Interpretada por Bruno Conde, Conrado Goys, Guilherme Ribeiro, Igor Pimenta, 

Mateus Sartori e Thiago Big Rabello 
11. Platônica - Interpretada por Hércules Gomes 
12. Extremosa Rosa - Interpretada por Roberto Corrêa e Siba 
13. Sonora Garoa - Interpretada por Passoca 
14. Madeira Que Cupim Não Rói - Interpretada por Antônio Nóbrega 
15. Sem Desatino - Interpretada por João Evangelista Rodrigues, Pereira da Viola e Wilson Dias 
16. Fator Rh - Interpretada por Amoy Ribas e Gilson Peranzzetta 
17. Capricho - Interpretada por Elder Costa 
18. Lamento Nordestino - Interpretada por Paulo Tiné 
19. O Trem Tá Feio - Interpretada por Dino Barioni 
20. Mereklezmer - Interpretada por Meretrio 
21. São Gonçalo - Interpretada por Paulo Freire 
22. Comitiva Esperança - Interpretada por Almir Côrtes e João Paulo Amaral 
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23. Catira do Vale - Interpretada por Bruno Sanches 
24. Amálgama - Interpretada por Ricardo Vignini 
25. Garabato - Interpretada por Germán Prentki, Hugo Fattoruso e Rey Tambor 

 

    
Playlist Música no MCB de maio/junho/julho 

 

   
Divulgação da Playlist Música no MCB de maio/junho/julho nas redes sociais 

 

 
Playlist Música no MCB | Agosto/setembro/outubro de 2021 

Data de divulgação ao público: 22 de agosto 

 

1. De Sol a Sol – Interpretada por Toninho Ferragutti, Adriana Holtz, Adriana Schincariol, Liliana Chiriac, Luiz Amato, 

Zé Alexandre Carvalho 

2. Suíte Botequiana, No. 2: Bracarense, III Mov. (Samba-Saideira) – Interpretada por Abrideira, Andre Ribeiro, 

Danilo Penteado, Eduardo Lobo, Joana Queiroz, Maria Beraldo 

3. Suspiro – Interpretada por Meretrio, Pedro Assad 

4. Triste Berrante – Interpretada por Conversa Ribeira 

5. Seu Nome na Areia – Interpretada por Christianne Neves, Sonia Polonca, Ana Eliza Colomar 

6. Diploma de Sambista – Interpretada por Dona Inah 

7. Teletransportar – Interpretada por Rafa Castro 

8. Pro Digão – Interpretada por Rodrigo Digão Braz, Fi Maróstica, Salomão Soares 

9. Cavaleiro Andaluzia – Interpretada por Rogério Rochlitz 

10. Amor Indiferença – Interpretada por Paulo Serau, Grande Banda, Sergio Santos 

11. Rego da Agua – Interpretada por Trio José, Victor Mendes 

12. Flor do Mato – Interpretada por Nelson Ayres 

13. Extravagante – Interpretada por Guilherme Ribeiro 

14. Junto – Interpretada por Amilton Godoy, Jorge Potalej, Jônatas Sansão, Tico d'Godoy 

15. Oya Oya – Interpretada por O Bando de Lá, Roberta Oliveira 

16. I Can'be Satisfied – Interpretada por Adriano Grineberg 

17. Ya Taier Sallamli Ktir – Interpretada por Sami Bordokan 

18. Little Paul, Burn! – Interpretada por Reteté Big Band 

19. O Mundo É um Moinho – Interpretada por Quinteto Fina Flor 

20. Branca – Interpretada por Zequinha De Abreu, Paulo Paschoal 

21. Nós e Ele – Interpretada por Quatro a Zero, Daniel Müller, Danilo Penteado, Eduardo Lobo, Hermeto Paschoal, 

Lucas Casacio 

22. Tempo Velho – Interpretada por Douglas Germano 
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23. Answer to Ronnie – Interpretada por Nuno Mindelis, The Cream Crackers 

24. Sereno – Interpretada por Izaías e Seus Chorões 

25. Bachianas Brasileiras No. 4 – Interpretada por Paulo Paschoal 

 

 

    
Playlist Música no MCB de agosto/setembro/outubro 

 

   
Divulgação da Playlist Música no MCB de agosto/setembro/outubro nas redes sociais 

 

 

 

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

Neste quadrimestre foram viabilizadas postagens referentes ao projeto Música no MCB que segue com intensa 

programação virtual, detalhadas a seguir. Foram viabilizadas ao todo 07 postagens vinculadas a esta ação. 

 

16 de maio: Perfil homenagem Guga Stroeter 

Músico, produtor, empresário cultural e escritor paulistano, Guga Stroeter é um profissional versátil que vem fazendo história 

na música brasileira desde a década de 80, quando fundou a Nouvelle Cuisine, quinteto jazzístico premiado como uma das 

principais novidades musicais da época. Atuou na MTV ao lado de artistas como Rita Lee, Caetano Veloso, Gilberto Gil e 

Tom Zé; roteirizou e produziu o musical Baile Estelar; fundou a organização sem fins lucrativos Sambatá, que resultou em 

um importante intercâmbio cultural entre Brasil e Cuba e – desde então – vem atuando, também, como escritor de livros e 

articulista nas revistas Bravo e IstoÉ e no jornal Folha de S. Paulo. A trajetória do artista foi publicada no site do MCB e 

divulgada nas redes sociais em 16 de maio. 

 

6 de junho: Perfil homenagem Magda Pucci 

Magda Pucci é musicista, educadora musical, antropóloga e pesquisadora. Ao longo dos anos, vem apresentando ao Brasil 

e ao mundo trabalhos inspirados pelas mais diversas culturas espalhadas pelo globo, incluindo a rica cultura indígena 

brasileira. Ao lado do grupo Mawaca – no qual foi fundadora – pesquisa e performa repertórios que unem temas das 

tradições mediterrâneas, chinesas, balcânicas, africanas, japonesas, indígenas, entre outras, conectando as múltiplas 

sonoridades com a música brasileira. Já atuou como produtora e apresentadora de rádio, diretora musical de orquestra, 

criadora de trilha sonora para o teatro, escreveu livros e, atualmente, é coordenadora do Estado de São Paulo do Fórum 

Latinoamericano de Educação Musical, associada do International Council of Traditional Music (ICTM) e curadora do 

Estúdio Mawaca. O perfil em homenagem à artista foi divulgado no site do MCB e nas redes sociais em 6 de junho.  

 

20 de junho: Perfil homenagem Antônio Nóbrega 

Em 20 de junho foi publicado no site e redes sociais do MCB um perfil em homenagem à Antônio Nóbrega. Natural de 

Recife, vem apresentando a cultura brasileira – sobretudo nordestina – Brasil afora por meio da música e do teatro, além 

de se dedicar às atividades como palestrante, professor e diretor-fundador do Instituto Brincante, em São Paulo (SP). O 
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artista começou a carreira aos oito anos de idade com estudos ao violino; mais tarde, aos 19, passou a integrar o Quinteto 

Armorial, onde imergiu na cultura popular e passou a criar espetáculos de teatro. Atualmente, Antônio conta com inúmeros 

prêmio, entre o Shell de Teatro, o Tim de Música, APCA, Mambembe, Conrado Wessel, Governador do Estado de São 

Paulo e a Comenda do Mérito Cultural, com o qual foi contemplado duas vezes, tendo sido homenageado com o título de 

Cidadão São Paulo pelo Catraca Livre, em 2015. 

 

4 de julho: Perfil homenagem Hércules Gomes 

Hércules Gomes é um dos pianistas brasileiros mais representativos da atualidade. Capixaba, natural de Vitória (ES), 

começou sua trajetória musical aos 13 anos de idade como autodidata. Posteriormente, formou-se em Música Popular pela 

Unicamp e, desde então, vem desenvolvendo inúmeros trabalhos importantes para o cenário musical brasileiro em parceria 

e solo. Nos últimos anos, tocou em Jerusalém e no Uruguai com orquestras locais a convite do Ministério das Relações 

Exteriores, além de ter se apresentado com orquestras brasileiras como Jovem Tom Jobim e OSUSP em concertos na Sala 

São Paulo. Também foi premiado diversas vezes em festivais nacionais e internacionais e lançou três álbuns solo que foram 

muito bem recebidos pelo público e pela crítica. A publicação com detalhes da sua trajetória foi publicada no site do MCB 

e divulgada nas redes sociais em 4 de julho.  

 

18 de julho: Perfil homenagem Pedro Assad 

Pedro Assad é pianista e compositor brasileiro. Ao longo de seus mais de 25 anos de carreira, conquistou os cenários da 

música popular e clássica brasileira. O músico já se apresentou em grandes palcos do Brasil e vem carregando uma gama 

diversa de trabalhos, incluindo a gravação dos discos “Pedro Assad e Meretrio – Na Cozinha” (2010), “Café Tango Toca 

Astor Piazzolla” (2013), “Bora Barão – Baile” (2014) e “Pedro Assad +2 trio – Em Busca de um Cachê” (2020), todos 

lançados ou apresentados no palco do Museu da Casa Brasileira (MCB). Em 18 de julho o MCB prestou homenagem ao 

músico e publicou um perfil com a sua trajetória no site da instituição. 

 

1 de agosto: Perfil homenagem Christianne Neves 

O MCB homenageou em 1 de agosto a musicista brasileira Christianne Neves, que já fez história Brasil afora, marcando – 

também – o palco do projeto “Música no MCB”. Pianista, compositora, arranjadora e diretora musical, vem atuando ao lado 

de grandes músicos como Fernanda Porto e se apresentando em grandes festivais nacionais e internacionais, além de ter 

gravado CDs autorais e – ainda – ministrar diversas masterclasses sobre música brasileira na Itália. 

 

15 de agosto: Perfil homenagem Guilherme Ribeiro 

Mestre em Performance Musical e bacharel em Música Popular, o santista Guilherme Ribeiro vem atuando como pianista, 

acordeonista, compositor e arranjador em palcos de grandes festivais internacionais e ao lado de outros músicos brasileiros 

importantes como Dominguinhos, Fabiana Cozza, Céu, O Teatro Mágico, Zizi Possi, Titãs e outros. Atual diretor artístico 

da Orquestra Anelo (campinas – SP) e professor de acordeon e música brasileira no Arcevia Jazz Feast (Itália), o músico 

foi o homenageado de 15 de agosto pelo projeto Música no MCB.  

 

    

   
Postagens para divulgação digital do projeto "Música no MCB" entre maio e agosto de 2021 

 

Além das ações acima listadas, 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)  

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 

Quadrimestral 
Realizado 

15 

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

15 Meta-Produto 
Nº de parcerias 
estabelecidas 

1° Quadrim 2 2 

2° Quadrim 2 3 

3° Quadrim 2   

META 
ANUAL 

6 5 

ICM  100% 83% 

16 

(PEPC) 
Recebimento de 
visitantes 
presenciais no 
museu 

16 
Meta-

Resultado 

 Nº  mínimo  de 
visitantes presenciais 
recebidos no museu 

1° Quadrim   9.119 

2° Quadrim   24.319 

3° Quadrim 40.000    

META 
ANUAL 

40.000  33.438 

ICM  100% 84% 

17 

(PEPC) Pesquisa 
para produção 
semanal de posts 
para divulgação 
digital sobre a 
memória da 
agenda de 
programação do 
MCB 

17 Meta-Produto 

 Nº  mínimo  de 
pesquisas para a 
produção de posts 
semanais 

1° Quadrim 16 19 

2° Quadrim 16 16 

3° Quadrim 16   

META 
ANUAL 

48 35 

ICM  100% 73% 

18 

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

18 Meta-Produto 
Nº de atualizações da 
lista 

1° Quadrim 1 1 

2° Quadrim 2 2 

3° Quadrim 1   

META 
ANUAL 

4 3 

ICM  100% 75% 

19 

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

19 Meta-Produto 
Nº  mínimo  de 
pesquisas para a 
produção de posts 

1° Quadrim 6 8 

2° Quadrim 6 7 

3° Quadrim 6   

META 
ANUAL 

18 15 

ICM  100% 83% 
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Justificativas 
 

 

O público recebido presencialmente no museu neste segundo quadrimestre (ação 16) foi de 24.319 pessoas. Tendo em 

vista a reabertura parcial e contínua do museu seguindo todos os protocolos de segurança, houve recebimento de um 

público presencial no museu. Esse número é resultado do sucesso no estabelecimento de parcerias para realização da 

programação cultural com as exposições: ‘Casas do Brasil: conexões paulistanas’, ‘Campos de Altitude, ‘Urbanismo 

Ecológico 2020’ (relatadas no primeiro quadrimestre), e ‘Jean Gillon: Artista-Designer’ e ‘Bernardo Figueiredo: Designer e 

Arquiteto Brasileiro’.  
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Rotinas e Compromisso de Obrigação Exposições e Programação Cultural 
 

Anexo - Consolidado da Planilha de programação 

PROGRAMAÇÃO - MAIO 2021 

Museu 
Nome da 

exposição/evento 
Breve descritivo da 
exposição/evento 

Data da 
abertura/re

alização* 
Horário Local (área do Museu) 

Museu da Casa 
Brasileira 

Exposição | 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 uma visão 
singular sobre o território 
paulistano. 

Visitação 
prorrogada 
até 02 de 
maio  de 

2021 | de 
terça a 

domingo 

Das 11h às 18h 
| novo horário 

seguindo 
especificaçoes 
do Plano São 

Paulo 

Salas expositivas 

Exposição | 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. 

Visitação 
prorrogada 
até 23 de 
maio de 

2021 | de 
terça a 

domingo 

Das 11h às 18h 
| novo horário 

seguindo 
especificaçoes 
do Plano São 

Paulo 

Salas expositivas 
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Exposição | 
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’ ocorrido em 
março de 2020 e apresenta uma 
síntese da publicação, 
destacando propostas para a 
cidade de São Paulo, Colômbia e 
Cidade do México, dentre 
outras. A exposição 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.  

Visitação 
prorrogada 
até 13 de 
junho de 
2021 | de 

terça a 
domingo 

Das 11h às 18h 
| novo horário 

seguindo 
especificaçoes 
do Plano São 

Paulo 

Salas expositivas 

Vitrine | Utensílios 
da Cozinha Brasileira 

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

Exposição 
de longa 

duração | 
de terça a 
domingo 

Das 11h às 18h 
| novo horário 

seguindo 
especificaçoes 
do Plano São 

Paulo 

Salas expositivas 

Exposição | 
Remanescentes da 
Mata Atlântica & 

Acervo MCB 

Exposição de longa duração na 
forma de painéis fotográficos e 
textuais que correlacionam as 
várias tipologias de madeira que 
compõem o acervo do Museu da 
Casa Brasileira com as diversas 
espécies nativas existentes da 
Mata Atlântica no jardim do 
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. | 
Possíveis alterações, seguindo o 
Plano São Paulo. 

De terça a 
domingo 

Das 11h às 18h 
| novo horário 

seguindo 
especificaçoes 
do Plano São 

Paulo 

Salas expositivas 

Exposição Itinerante 
no Metrô| Casas do 

Brasil: Conexões 
Paulistana 

A exposição “Casas do Brasil: 
conexão paulistana” estará na 
Estação São Paulo-Morumbi 
proporcionando reflexões acerca 
das formas de habitação da 
maioria dos paulistanos por 
meio do olhar do fotógrafo e 

De 03 de 
maio a 31 
de maio 

Das 04h40 às 
00h 

Estação São Paulo-Morumbi 
da Linha 4-Amarela do Metrô 
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arquiteto Marcos Freire. | 
Gratuito 

Lançamento Virtual 
do CD “quando te 
vejo” de Jazzmin’s 

Big Band 

Com transmissão no canal do 
Youtube da Jazzmin’s Big Band, o 
lançamento do CD “Quando eu 
te vejo” do grupo é a 
programação especial para o Dia 
das Mães. | Gratuito 

Dia 09 de 
maio, 

domingo 
Às 11h 

Transmissão pelo Youtube da 
Jazzmin’s Big Band 

Roda de Conversa 
Virtual com 

Jazzmin’s Big Band 
|Como é formada 

uma Big Band? 

O evento virtual será ministrado 
pelo grupo Jazzmin’s Big Band e 
conta com mediação de Paula 
Valente e Lis de Carvalho. O 
tema explorado será “Como é 
formada uma big band?”, com 
debates sobre a formação 
instrumental do grupo. | 
Gratuito 

Dia 13 de 
maio, 

quinta-feira 
Às 19h 

Transmissão pelo Youtube do 
MCB 

Roda de Conversa 
Virtual | 34º Prêmio 

Design MCB 

A roda de conversa virtual com a 
equipe do Prêmio Design MCB e 
convidados apresenta a 
retomada da premiação, neste 
ano inteiramente digital, com 
falas sobre as principais 
alterações, apresentação do 
calendário geral e demais 
informações sobre a edição de 
2021. | Gratuito 

Dia 20 de 
maio, 

quinta-feira 
Das 17h às 18h 

Transmissão pelo Youtube do 
MCB 

Seminário 
Contribuições de 

Waldisa Rússio para 
os Museus e para a 

Museologia em 
Homenagem aos 50 

anos do MCB 

O seminário online em parceria 
com o Instituto de Estudos 
Brasileiros da Universidade de 
São Paulo (IEB-USP) apresenta 
mesas redondas durante os três 
primeiros dias de evento com 
convidados especiais e, no 
último dia, uma oficina virtual 
ministrada pelo Educativo do 
Museu da Casa Brasileira. Entre 
os temas abordados, teremos: 
“Os Museus da SEC/SP - novas 
propostas de atuação e reflexões 
propostas por Waldisa Rússio e 
pelo Grupo Técnico de Museus”; 
“Formação e Pesquisa em 
Museus” e “Educação e 
Acessibilidade em Museus”. | 
Gratuito 

De 25 a 27 
de maio, de 

terça a 
quinta-feira 

| Mesas 
Redondas 

 
Dia 28 de 

maio, sexta-
feira | 

Conferência 
e 

Depoiment
os 

 
Dia 29 de 

maio, 
sábado | 
Oficina 

Das 14h às 16h 
 

Às 14h 
 

Das 10h às 12h 

Transmissão via Facebook do 
EIB, Facebook da página do 
Projeto Waldisa Rússio e via 

plataforma Zoom 
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Que objeto é esse? 
Oficina online de 

desenho 

Que objeto é esse?" é a oficina 
online de desenho realizada pelo 
Educativo. Nela, escolhe-se 
algum objeto doméstico que 
motive a troca de histórias e, 
então, o grupo desenha 
coletivamente em um encontro 
virtual. Cada pessoa desenha 
como sabe, sem acertos ou 
erros, com alguns desafios 
propostos no decorrer de cada 
encontro. | Gratuito 

Dia 8 de 
maio, 

sábado 
Das 10h às 12h 

Inscrições pelo site do MCB | 
Transmissão Via Zoom 

Que objeto é esse? 
Oficina online de 

desenho 

Que objeto é esse?" é a oficina 
online de desenho realizada pelo 
Educativo. Nela, escolhe-se 
algum objeto doméstico que 
motive a troca de histórias e, 
então, o grupo desenha 
coletivamente em um encontro 
virtual. Cada pessoa desenha 
como sabe, sem acertos ou 
erros, com alguns desafios 
propostos no decorrer de cada 
encontro.  | Gratuito 

Dia 22 de 
maio, 

sábado 
Das 10h às 12h 

Inscrições pelo site do MCB | 
Transmissão Via Zoom 

De Olho na Casa - 
Oficina de online de 

desenho para 
crianças 

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 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 crianças no 
desenvolvimento das propostas. 
A oficina é destinada para 
crianças de cinco a 12 anos. | 
Gratuito 

Dia 1º de 
maio, 

sábado 
Das 10h às 12h 

Inscrições pelo site do MCB | 
Transmissão Via Zoom 

De Olho na Casa - 
Oficina de online de 

desenho para 
crianças 

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 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 crianças no 
desenvolvimento das propostas. 
A oficina é destinada para 
crianças de cinco a 12 anos. | 
Gratuito 

Dia 15 de 
maio, 

sábado 
Das 10h às 12h 

Inscrições pelo site do MCB | 
Transmissão Via Zoom 



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 112 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

PROGRAMAÇÃO - JUNHO 2021 

Museu 
Nome da 

exposição/evento 
Breve descritivo da 
exposição/evento 

Data da 
abertura/re

alização* 
Horário Local (área do Museu) 

Museu da Casa 
Brasileira 

Exposição | Jean 
Gillon Artista-

Designer 

Realizada em parceria com a 
Galeria Passado Composto 
Século XX, a exposição aborda a 
trajetória de Jean Gillon, um dos 
pioneiros do design moderno 
Brasileiro. A mostra apresenta a 
multiplicidade da atuação do 
designer e artista, com peças de 
mobiliário, contextualizadas por 
sua produção como designer de 
interiores, trazendo também 
tapeçarias, além de trabalhos 
realizados como cenógrafo e 
figurinista, e uma seleção de 
objetos utilitários.  

Visitação de 
12 de junho 

a 12 de 
dezembro 
de 2021| 
de terça a 
domingo 

Das 10h às 18h Salas expositivas 

Exposição |  
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’ ocorrido em 
março de 2020 e apresenta uma 
síntese da publicação, 
destacando propostas para a 
cidade de São Paulo, Colômbia e 
Cidade do México, dentre 
outras. A exposição 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. 

Visitação 
prorrogada 
até 13 de 
junho de 
2021 | de 

terça a 
domingo 

Das 10h às 18h Salas expositivas 
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Vitrine | Utensílios 
da Cozinha Brasileira 

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

Vitrine de 
longa 

duração | 
de terça a 
domingo 

Das 10h às 18h Salas expositivas 

Exposição | 
Remanescentes da 
Mata Atlântica & 

Acervo MCB 

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 
Mata Atlântica no jardim do 
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. 

Exposição 
de longa 

duração | 
de terça a 
domingo 

Das 10h às 18h Salas expositivas 

Curso Virtual | 
Design Gráfico: 

Processos Criativos e 
Experimentação 

A realização tem como objetivo 
promover experimentações 
gráficas a partir de simples 
problemas visuais e fomentar a 
reflexão e a discussão sobre a 
produção e os processos 
criativos de designers gráficos. A 
cada aula, o aluno irá 
compreender que quanto mais 
se experimenta, maior é a 
probabilidade de encontrar uma 
boa ideia; que conectar 
elementos, coisas, pessoas e 
lugares é um poderoso recurso 
para se confrontar com 
situações ou ideias nunca 
imaginadas.  

Dias 8, 15, 
22 e 29 de 
junho, às 

terças-
feiras 

Das 19h às 21h 
Transmissão via Plataforma 

Zoom - Inscrições pelo site do 
MCB 
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Encontro Virtual 
Prêmio Design MCB 
– Orientações sobre 
a 34º edição (2021) 

A 34ª edição do Prêmio Design 
MCB acontece em 2021 com 
mudanças significativas em seu 
formato e edital. Por isso, a 
equipe do Museu da Casa 
Brasileira realizará um encontro 
para sanar dúvidas dos 
interessados em participarem 
desta edição.  

Dia 10 de 
junho, 

quinta-feira 
Da 16h às 17h 

Transmissão via Plataforma 
Zoom - Inscrições pelo site do 

MCB 

Roda de Conversa 
Virtual MCB e ArqXP 

| Design de 
Interiores: desafios 
para a formação e 

reconhecimento dos 
profissionais 

A qualidade do espaço interno 
das habitações foi posta em 
cheque diante do cenário 
pandêmico e com isso, as vendas 
online de móveis e itens de 
decoração cresceram. Diante 
dessa urgência em repensar a 
casa, algumas questões sobre os 
profissionais que atuam neste 
setor entraram em evidência. Os 
designers de interiores, que têm 
a profissão regulamentada 
desde 2016, conquistaram em 
plena pandemia o direto de 
registrar-se no CREA-SP, 
entidade será responsável por 
fiscalizar o exercício desses 
profissionais, e poderão inclusive 
emitir a tão necessária ART. A 
roda de conversa virtual dialoga 
sobre os desafios destes 
profissionais com convidados 
especiais. 

Dia 29 de 
junho, 

terça-feira 
Das 17h às 18h 

Transmissão pelo Youtube do 
MCB 

Que objeto é esse? 
Oficina online de 

desenho 

"Que objeto é esse?" é a oficina 
online de desenho realizada pelo 
Educativo. Nela, escolhe-se 
algum objeto doméstico que 
motive a troca de histórias e, 
então, o grupo desenha 
coletivamente em um encontro 
virtual. Cada pessoa desenha 
como sabe, sem acertos ou 
erros, com alguns desafios 
propostos no decorrer de cada 
encontro. | Gratuito 

Dia 05 de 
junho, 
sábado 

Das 10h às 12h 
Inscrições pelo site do MCB | 

Transmissão Via Zoom 
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Que objeto é esse? 
Oficina online de 

desenho 

"Que objeto é esse?" é a oficina 
online de desenho realizada pelo 
Educativo. Nela, escolhe-se 
algum objeto doméstico que 
motive a troca de histórias e, 
então, o grupo desenha 
coletivamente em um encontro 
virtual. Cada pessoa desenha 
como sabe, sem acertos ou 
erros, com alguns desafios 
propostos no decorrer de cada 
encontro. | Gratuito 

Dia 19 de 
junho, 
sábado 

Das 10h às 12h 
Inscrições pelo site do MCB | 

Transmissão Via Zoom 

De Olho na Casa - 
Oficina de online de 

desenho para 
crianças 

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 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 crianças no 
desenvolvimento das propostas. 
A oficina é destinada para 
crianças de cinco a 12 anos. | 
Gratuito 

Dia 12 de 
junho, 
sábado 

Das 10h às 12h 
Inscrições pelo site do MCB | 

Transmissão Via Zoom 

De Olho na Casa - 
Oficina de online de 

desenho para 
crianças 

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 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 crianças no 
desenvolvimento das propostas. 
A oficina é destinada para 
crianças de cinco a 12 anos. | 
Gratuito 

Dia 26 de 
junho, 
sábado 

Das 10h às 12h 
Inscrições pelo site do MCB | 

Transmissão Via Zoom 

PROGRAMAÇÃO - JULHO 2021 

Museu 
Nome da 

exposição/evento 
Breve descritivo da 
exposição/evento 

Data da 
abertura/re

alização* 
Horário Local (área do Museu) 
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Museu da Casa 
Brasileira 

Exposição | Jean 
Gillon Artista-

Designer 

Realizada em parceria com a 
Galeria Passado Composto 
Século XX, a exposição aborda a 
trajetória de Jean Gillon, um dos 
pioneiros do design moderno 
Brasileiro. A mostra apresenta a 
multiplicidade da atuação do 
designer e artista, com peças de 
mobiliário, contextualizadas por 
sua produção como designer de 
interiores, trazendo também 
tapeçarias, além de trabalhos 
realizados como cenógrafo e 
figurinista, e uma seleção de 
objetos utilitários.  

Visitação 
até 12 de 
dezembro 
de 2021 | 
de terça a 
domingo 

Das 10h às 18h Salas expositivas 

Exposição | 
Bernardo 

Figueiredo: designer 
e arquiteto 
brasileiro 

A exposição ‘Bernardo 
Figueiredo: designer e arquiteto 
brasileiro’, aberta para visitação 
no Museu da Casa Brasileira no 
dia 17 de julho de 2021, sábado, 
a partir das 10h. A mostra, com 
curadoria de Maria Cecília 
Loschiavo dos Santos, Amanda 
Beatriz Palma de Carvalho e 
Karen Matsuda, apresentará a 
produção de Bernardo em sua 
atuação multidisciplinar nos 
campos da arquitetura, 
urbanismo, design de mobiliário 
e design de interiores.  

Visitação de 
17 de julho 

a 12 de 
dezembro 
de 2021 | 
de terça a 
domingo 

Das 10h às 18h Salas expositivas 

Vitrine | Utensílios 
da Cozinha Brasileira 

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

Vitrine de 
longa 

duração | 
de terça a 
domingo 

Das 10h às 18h Salas expositivas 

Exposição |  
Remanescentes da 
Mata Atlântica & 

Acervo MCB 

Exposição de longa duração na 
forma de painéis fotográficos e 
textuais que correlacionam as 
várias tipologias de madeira que 
compõem o acervo do Museu da 
Casa Brasileira, com as diversas 
espécies nativas existentes da 
Mata Atlântica no jardim do 
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. 

Exposição 
de longa 

duração | 
de terça a 
domingo 

Das 10h às 18h Salas expositivas 
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Feira Sabor Nacional 
em Casa | 13ª 

Edição 

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 online com o 
objetivo de continuar 
fomentando o trabalho de 
pequenos produtores 
gastronômicos enquanto 
proporciona comodidade e 
segurança para seus clientes.  

29, 30 e 31 
de julho, de 

quinta a 
sábado 

Virtual 
www.feirasabornaciona.com.

br 

Que objeto é esse? 
Oficina online de 

desenho 

"Que objeto é esse?" é a oficina 
online de desenho realizada pelo 
Educativo. Nela, escolhe-se 
algum objeto doméstico que 
motive a troca de histórias e, 
então, o grupo desenha 
coletivamente em um encontro 
virtual. Cada pessoa desenha 
como sabe, sem acertos ou 
erros, com alguns desafios 
propostos no decorrer de cada 
encontro. | Gratuito 

Dia 03 de 
julho, 

sábado 
Das 10h às 12h 

Inscrições pelo site do MCB | 
Transmissão Via Zoom 

Que objeto é esse? 
Oficina online de 

desenho 

"Que objeto é esse?" é a oficina 
online de desenho realizada pelo 
Educativo. Nela, escolhe-se 
algum objeto doméstico que 
motive a troca de histórias e, 
então, o grupo desenha 
coletivamente em um encontro 
virtual. Cada pessoa desenha 
como sabe, sem acertos ou 
erros, com alguns desafios 
propostos no decorrer de cada 
encontro. | Gratuito 

Dia 17 de 
julho, 

sábado 
Das 10h às 12h 

Inscrições pelo site do MCB | 
Transmissão Via Zoom 

Que objeto é esse? 
Oficina online de 

desenho 

"Que objeto é esse?" é a oficina 
online de desenho realizada pelo 
Educativo. Nela, escolhe-se 
algum objeto doméstico que 
motive a troca de histórias e, 
então, o grupo desenha 
coletivamente em um encontro 
virtual. Cada pessoa desenha 
como sabe, sem acertos ou 
erros, com alguns desafios 
propostos no decorrer de cada 
encontro. | Gratuito 

Dia 31 de 
julho, 

sábado 
Das 10h às 12h 

Inscrições pelo site do MCB | 
Transmissão Via Zoom 

http://www.feirasabornaciona.com.br/
http://www.feirasabornaciona.com.br/
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De Olho na Casa - 
Oficina de online de 

desenho para 
crianças 

A oficina "De Olho na Casa" tem 
o objetivo de subverter as 
funções dos objetos ao propor 
um olhar imaginativo e 
‘brincalhão’ sobre as moradias. 
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. | 
Gratuito 

Dia 10 de 
julho, 

sábado  
Das 10h às 12h 

Inscrições pelo site do MCB | 
Transmissão Via Zoom 

De Olho na Casa - 
Oficina de online de 

desenho para 
crianças 

A oficina "De Olho na Casa" tem 
o objetivo de subverter as 
funções dos objetos ao propor 
um olhar imaginativo e 
‘brincalhão’ sobre as moradias. 
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. | 
Gratuito 

Dia 24 de 
julho, 

sábado  
Das 10h às 12h 

Inscrições pelo site do MCB | 
Transmissão Via Zoom 

PROGRAMAÇÃO - AGOSTO 2021 

Museu 
Nome da 

exposição/evento 
Breve descritivo da 
exposição/evento 

Data da 
abertura/re

alização* 
Horário Local (área do Museu) 

Museu da Casa 
Brasileira 

Exposição | Jean 
Gillon Artista-

Designer 

Realizada em parceria com a 
Galeria Passado Composto 
Século XX, a exposição aborda a 
trajetória de Jean Gillon, um dos 
pioneiros do design moderno 
Brasileiro. A mostra apresenta a 
multiplicidade da atuação do 
designer e artista, com peças de 
mobiliário, contextualizadas por 
sua produção como designer de 
interiores, trazendo também 
tapeçarias, além de trabalhos 
realizados como cenógrafo e 
figurinista, e uma seleção de 
objetos utilitários. 

Visitação 
até 12 de 
dezembro 
de 2021 | 
de terça a 
domingo 

Das 10h às 18h Salas expositivas 
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Exposição | 
Bernardo 

Figueiredo: designer 
e arquiteto 
brasileiro 

A exposição ‘Bernardo 
Figueiredo: designer e arquiteto 
brasileiro’  aberta para visitação 
em julho tem curadoria de Maria 
Cecília Loschiavo dos Santos, 
Amanda Beatriz Palma de 
Carvalho e Karen Matsuda, 
apresentará a produção de 
Bernardo em sua atuação 
multidisciplinar nos campos da 
arquitetura, urbanismo, design 
de mobiliário e design de 
interiores.  

Visitação 
até 12 de 
dezembro 
de 2021 | 
de terça a 
domingo 

Das 10h às 18h Salas expositivas 

Vitrine | Utensílios 
da Cozinha Brasileira 

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

Vitrine de 
longa 

duração | 
de terça a 
domingo 

Das 10h às 18h Salas expositivas 

Exposição | A Casa e 
a Cidade - Coleção 

Crespi Prado 

Fechada há mais de um ano em 
acordo com o protocolo de 
contingência à Covid-19, a 
mostra será reaberta seguindo 
as flexibilizações da nova fase do 
Plano São Paulo. A exposição de 
longa duração apresenta a vida e 
os modos de habitação da 
família do ex-prefeito de São 
Paulo (1934-1938) Fábio Prado, 
que construiu e morou no solar 
neoclássico que – hoje – abriga o 
Museu da Casa Brasileira. 
Entre os itens expostos estão 
utensílios cotidianos do casal, 
bem como móveis, imagens e 
esculturas. 

Exposição 
de longa 

duração a 
partir do 

dia 17/08 | 
de terça a 
domingo 

Das 10h às 18h 
Salas expostivas no piso 

superior.  

Exposição |  
Remanescentes da 
Mata Atlântica & 

Acervo MCB 

Exposição de longa duração na 
forma de painéis fotográficos e 
textuais que correlacionam as 
várias tipologias de madeira que 
compõem o acervo do Museu da 
Casa Brasileira, com as diversas 
espécies nativas existentes da 
Mata Atlântica no jardim do 
MCB – muitas delas estão 
desaparecidas ou em processo 
de extinção, e cujo único 
testemunho acessível de sua 
existência seja o próprio acervo 

Exposição 
de longa 

duração | 
de terça a 
domingo 

Das 10h às 18h Salas expositivas 
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de mobiliário do Museu. A 
curadoria é do biólogo Ricardo 
Cardim, consultor do MCB. 

Palestra Virtual | 
"Design: chegamos 
onde queríamos? E 

agora?"  

Design como disciplina tem se 
transformado radicalmente nos 
últimos anos, tanto no exterior 
como no Brasil. No entanto, este 
novo lugar exige novas 
competências, visões e 
comportamento empreendedor, 
que nem sempre foi o foco dos 
designers. Como lidar com este 
novo e desafiador cenário? A 
palestra apresenta como 
convidado Levi Girard, e 
mediação de Giancarlo 
Latorraca, diretor técnico do 
MCB.  | Investimento: R$60 
(50% de desconto para 
estudantes e 25% para amigos 
do MCB) 

Dia 10 de 
agosto, 

terça-feira 

Das 19h às 
20h30 

Inscrições pelo site do MCB | 
Transmissão Via Zoom 

Oficina Virtual | 
"Expografia e 

projeto gráfico de 
exposições" com 

Ana Heloisa 
Santiago 

A oficina apresentará o processo 
de criação de projetos 
expositivos a partir de alguns 
estudos de caso de mostras 
realizadas no Museu da Casa 
Brasileira por sua equipe interna. 
Abordará de forma panorâmica 
e abrangente a criação da 
diretriz projetual, 
desenvolvimento do projeto 
executivo e projeto gráfico; as 
equipes e papéis desenvolvidos 
pelos vários profissionais 
envolvidos na exposição, desde 
sua concepção até a montagem. 
Serão apresentadas também 
referências de projetos 
realizados por outros arquitetos 
e designers. O objetivo é 
oferecer noções sobre o 
processo de criação e repertório 
de formas de expor. A oficina 
será ministrada por Ana Heloisa 
Santiago, gerente de exposições 

Dia 26 de 
agosto, 

quinta-feira 

Das 15h às 
16h30 

Inscrições pelo sistema do 
Sisem| Transmissão Via Zoom 
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no Museu da Casa Brasileira. | 
Gratuito 

Que objeto é esse? 
Oficina online de 

desenho 

"Que objeto é esse?" é a oficina 
online de desenho realizada pelo 
Educativo. Nela, escolhe-se 
algum objeto doméstico que 
motive a troca de histórias e, 
então, o grupo desenha 
coletivamente em um encontro 
virtual. Cada pessoa desenha 
como sabe, sem acertos ou 
erros, com alguns desafios 
propostos no decorrer de cada 
encontro. | Gratuito 

Dia 14 de 
agosto, 
sábado 

Das 10h às 12h 
Inscrições pelo site do MCB | 

Transmissão Via Zoom 

Que objeto é esse? 
Oficina online de 

desenho 

"Que objeto é esse?" é a oficina 
online de desenho realizada pelo 
Educativo. Nela, escolhe-se 
algum objeto doméstico que 
motive a troca de histórias e, 
então, o grupo desenha 
coletivamente em um encontro 
virtual. Cada pessoa desenha 
como sabe, sem acertos ou 
erros, com alguns desafios 
propostos no decorrer de cada 
encontro. | Gratuito 

Dia 28 de 
agosto, 
sábado 

Das 10h às 12h 
Inscrições pelo site do MCB | 

Transmissão Via Zoom 
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De Olho na Casa - 
Oficina de online de 

desenho para 
crianças 

A oficina "De Olho na Casa" tem 
o objetivo de subverter as 
funções dos objetos ao propor 
um olhar imaginativo e 
‘brincalhão’ sobre as moradias. 
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. | 
Gratuito 

Dia 07 de 
agosto, 
sábado 

Das 10h às 12h 
Inscrições pelo site do MCB | 

Transmissão Via Zoom 

De Olho na Casa - 
Oficina de online de 

desenho para 
crianças 

A oficina "De Olho na Casa" tem 
o objetivo de subverter as 
funções dos objetos ao propor 
um olhar imaginativo e 
‘brincalhão’ sobre as moradias. 
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. | 
Gratuito 

Dia 21 de 
agosto, 
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 mai jun jul ago set out nov dez total 

PRESENCIAL 

Museu da Casa 
Brasileira 3.234 4.788 347 750 4.428 5.560 7.341 6.990 0 0 0 0 33.438 

VIRTUAL (tour virtual e exposições virtuais - se houver) 

Museu da Casa 
Brasileira 15.486 16.867 18.309 19.724 23.760 21.582 20.137 23.862 0 0 0 0 159.727 

2. PÚBLICO DE AÇÕES EXTRAMUROS (APENAS AÇÕES PRESENCIAIS)*   

(Atenção: Este público DEVE ser quantificado no Público Geral Presencial) 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 
Museu da Casa 

Brasileira 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 

PRESENCIAL 

Museu da Casa 
Brasileira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Virtual 

Museu da Casa 
Brasileira 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 119 

4. PÚBLICO GERAL (PRESENCIAL) 

(Atenção: Somar "Público visitante" + ações extramuros + Sisem presencial) 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 
Museu da Casa 

Brasileira 3.234 4.788 347 750 4.428 5.560 7.341 6.990 0 0 0 0 33.438 

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 

PRESENCIAL 

Museu da Casa 
Brasileira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIRTUAL 

Museu da Casa 
Brasileira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 

PRESENCIAL 

Museu da Casa 
Brasileira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 124 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

VIRTUAL 

Museu da Casa 
Brasileira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

PRESENCIAL 

Museu da Casa 
Brasileira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIRTUAL 

Museu da Casa 
Brasileira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 

PRESENCIAL 

Museu da Casa 
Brasileira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIRTUAL 

Museu da Casa 
Brasileira 35 24 69 92 102 47 42 48 0 0 0 0 459 

Curso de capacitação para Professores e Guias de Turismo (Virtuais)  

Museu da Casa 
Brasileira 0 0 0 0 0 24 13 56 0 0 0 0 93 

Atendimento virtual à estudantes de escolas públicas de Educação Infantil- EMEI 

Museu da Casa 
Brasileira 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 176 

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.) 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 
Museu da Casa 

Brasileira 2.305 3.423 51 186 1.282 1.635 2.329 2.350 0 0 0 0 13.561 

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) 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 
Museu da Casa 

Brasileira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

São Paulo 31/08/21  

 

___________________                                                                                    _________________ 

Marco Antonio L. Alves                                                                                    Miriam Lerner 

Diretor Adm. Financeiro                            Diretora Geral 
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            176           176 

              19             19 

            119           119 

        15.486           16.867      18.309       19.724      23.760       21.582        20.137        23.862           -             -                 -             -      159.727 

18.755       21.679         18.725     20.566      28.290    27.235     27.709       31.057      -        -        -           -        194.016  

Oficina Virtual - Sisem

Visitas ao site MCB

Total Geral  + Visitas ao site MCB + 

Oficinas Virtuais  (Educativo)  + 

Curso de capacitação para 

Professores e Guias de Turismo 

(Virtuais)  + "Cursos Premio Design 

Online”. Atendimento virtual à 

estudantes de escolas públicas de 

Educação Infantil- EMEI + Programa 

e cursos  - (Virtuais)  + Palestra  - 

(Virtuais) + Oficina Virtual - Sisem.

OUTROS PÚBLICOS - ATIVIDADES 

EXTERNAS

Oficinas Virtuais  (Educativo) 

Curso de capacitação para 

Professores e Guias de Turismo 

(Virtuais) 

"Cursos Premio Design Online”.

Atendimento virtual à estudantes de 

escolas públicas de Educação Infantil- 

 EMEI

Palestra  - (Virtuais)

Soma Eventos

Oficinas SISEM

TOTAL PÚBLICO VISITANTE

Itinerâncias SISEM

Ações Extramuros (Educativo)

Total Geral

Curso de capacitação para 

Professores e Guias de Turismo

Música

Eventos Culturais pagos

Eventos Culturais gratuitos

Eventos Externos

Oficinas no Museu (Educativo)

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

Espontânea

Inteira

Meia

Venda Online - inteira

Venda Online - meia

Grátis

Ago Set Out Nov Dez Total

Relatório Anual - Educativo MCB

Período de referência : 2021

Categoria Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
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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 todos 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 2º 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 continuaram a ganhar protagonismo nesse segundo 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.  

 

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 18 oficinas | 239 participantes. 

Oficina Virtual Que objeto é esse? 

As oficinas intituladas Que objeto é esse? acontecem quinzenalmente aos sábados, abertas a todas as idades e 

gratuitas ao público, de forma síncrona, pela plataforma Zoom. São oficinas de desenho e compartilhamento de histórias 

que acontecem a partir de um determinado objeto. São realizadas proposições bastante diversas, sempre 

acompanhadas de uma playlist musical feita para cada um dos objetos propostos, também disponibilizada ao público. 

     

As oficinas realizadas neste formato completaram um ano em junho de 2021, contando com participantes de diversos 

estados do Brasil e outros países do mundo. Se com a pandemia o encontro presencial foi impossibilitado, os encontros 

virtuais abriram novas possibilidades, e pessoas que não poderiam participar  
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presencialmente tem a possibilidade de estar presentes virtualmente. Para comemorar este novo espaço de 

compartilhamento tão íntimo e afetivo, tão necessário neste momento de isolamento social, estão sendo realizadas 

postagens comemorativas e o lançamento para o público das cuidadosas playlists musicais que são parte importante 

dos encontros. 

 

 

  

As oficinas são intimamente relacionadas ao acervo do museu, ao programa Desenhar é urgente (realizado 

presencialmente por dois anos, 2018 e 2019, antes da pandemia). A proposta das oficinas também tem relação direta 

com o Projeto Casas do Sertão, pela maneira como são abordados os objetos, seus saberes, memórias e afetos. 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 

 

Oficina Virtual De olho na Casa. 

 

Durante os meses de maio, junho, julho e agosto demos continuidade às oficinas “De olho na casa”, que continuam 

acontecendo aos sábados, quinzenalmente, das 10h00 às 12h00. Especialmente planejadas para crianças 5 a 12 anos, 

toda a família é convidada, e nestes meses contamos muitas vezes com a participação de mães, pais, tias, irmãos mais 

velhos e mais novo para um fazer compartilhado e divertido.   
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As oficinas ocorreram no modo remoto pela plataforma Zoom e procuramos em  cada uma delas, planejar propostas 

que proporcionam  experiências com todos os sentidos, que se interajam com a própria famíla e troquem com crianças 

de outras cidades e estados. e cada vez mais, nos sentimos fazendo coisas juntos, despertando curiosidade e 

investigando o mundo em nossa volta, pela brincadeira, e pela criação artística.   

Consideramos que a tela é mais uma janela da casa, um convite para revisitar cada cômodo e seus objetos, as memórias 

e histórias vividas com outros olhos, olhos de criança, que têm o potencial de ver tudo com os óculos da imaginação, e, 

assim, esse ambiente aparentemente tão familiar também pode ser inventado pela imaginação criadora da criança.  

 

 

 

 

 Nas oficinas de maio e junho, demos ênfase à investigação de objetos da casa e possibilidades de imaginar o que mais 

eles poderiam ser, para além de suas funcionalidades usuais. Em julho, com a chegada das férias, demos início a um 

novo ciclo de oficinas em que o desenho dos objetos da casa foram o ponto de partida para a criação de jogos. Em 

agosto, criamos oficinas para mergulhos em arquiteturas imaginárias, convidando as crianças a inventarem casas 

malucas, engraçadas, estranhas e impossíveis, com referências nos elementos da natureza, tais como ninhos, casulos, 

cavernas, ocos de árvores, formigueiros, cupinzeiros, conchas, etc.. 
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A cada oficina que criamos, nós fazemos presentes pelo comprometimento através da observação e escuta atenta de 

cada criança, procurando mergulhar no aconchego de cada casa, como se pudéssemos ser ao mesmo tempo 

convidados e anfitriões, porque de algum modo podemos entrar e conhecer as casas e também receber as pessoas em 

nossa casa.    

 

 

  

 

Após a oficina, nos reunimos para fazer uma documentação da experiência a partir de registros fotográficos que fazemos 

durante a oficina e que as famílias compartilham conosco. Continuamos com a ideia de fazer uma devolutiva que ao 

mesmo tempo em que conta como foi a oficina, possibilita que ela seja realizada em casa por outras pessoas. 

 

 

Ação 35 - (PE) Atendimento presencial ou virtual à estudantes de escolas públicas de Educação Infantil- EMEI. Foram 

realizadas 02 visitas | 176 participantes 

Como alternativa ao atendimento do museu às crianças, organizamos uma agenda cultural em que fazemos uma 

divulgação das oficinas “de olho na casa”, convidando as famílias a participarem. A escola está em um momento de 

readaptação, com menos crianças e menos adultos, para evitar aglomerações e manter o distanciamento social, ainda 

muito necessário. Optamos conjuntamente, por dar continuidade a uma frente importante da parceria, que é colocar em 

prática, junto às crianças, o que está sendo trabalhado na formação. Antes da pandemia, isto era feito presencialmente 

e agora, incluímos na formação a proposta de realização de registros e uma documentação que possa ser objeto de 

reflexão nos encontros de formação, e também garantir que as crianças estejam sendo atendidas. 
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No parque da EMEI Dona Leopoldina, as crianças brincam e aprendem ao ar livre. Há um tanque de lama que fica bem 
próximo de um tanque com torneiras, para que as crianças possam mergulhar no livre brincar com a água e a terra. 
 

 

Ação 36 - (PE) Ações virtuais de relacionamento com os grupos de pessoas com deficiência física, mental, idosos, 

pessoas em situação de vulnerabilidade social. Foram realizadas: 02 ações virtuais 

 

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, cuidado e saúde mental.  

Seguimos o trabalho por meio de encontros virtuais, com uma frequência quinzenal e 1:30h de duração. Cada encontro 

tem uma dinâmica diferente e em muitos dias estão começando a participar também alguns usuários do Caps Itaim que 

se organizam para estar no horário de nosso encontro. Sempre em grupos pequenos, mas com uma grande potência 

nas conversas e nos processos coletivos de criação.  

 

   

 

A partir das frases que estávamos investigando, iniciamos uma produção de cartazes, desenhados e produzidos pelos 

usuários e profissionais do Caps, que serão impressos em formato A4, dando continuidade a ocupação de colagem nos 

muros da instituição. 

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 destes processos e de materiais visuais e sonoros que os profissionais do Caps coletam junto aos usuários, 

seguimos com a série de narrativas visuais e sonoras, que unem depoimentos, imagens, temas musicais e referências 

literárias, traduzidos em pequenas pílulas digitais que ao longo do quadrimestre postamos no Instagram do educativo 

MCB.  

 

 

   

Como marco do dia 18 de maio, dia Nacional da Luta Antimanicomial, foi produzido um painel de 268 x 166 cm, a 
partir de desenhos e frases feitos por usuários do Caps, e instalado tanto no Painel externo do Museu MCB quanto 
nos muros internos do Caps Itaim.    
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Ação 37 - (PE) Realização de visitas educativas e atividades complementares para os funcionários do museu através 

do projeto Seu Museu. Foram realizadas 04 visitas | 16 participantes 

Durante o segundo quadrimestre prosseguiu a série de encontros investigativos acerca dos possíveis paralelos entre o 

Museu da Casa Brasileira e as casas das pessoas que compõe o quadro funcional da instituição.  Cada um dos quatro 

encontros realizados contou com a participação de profissionais de diferentes áreas do museu. 

 

A pesquisa da equipe do educativo avançou da pesquisa de objetos domiciliares das casas das pessoas participantes 

para uma pesquisa da ideia de acervo afetivo, apoiada no uso dos cadernos Casas do Sertão, registro criado da 

expedição ao sertão de Minas Gerais realizada pela equipe do educativo em 2019. 

 

 

Nos dois primeiros encontros do Seu Museu foi apresentado o vídeo da entrevista feita pelo educativo do museu com 

Brasinha, figura icônica da região de Curevelo –MG, detentor de uma loja museu com uma grande amostragem de 

objetos impregnados de estórias e causos peculiares. Em seguida foi proposto para as pessoas participantes algumas 

experiências com desenho, considerando questões levantadas pelo vídeo, questões presentes no acervo do museu e 

nas casas de cada pessoa.  
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Nos dois encontros seguintes, foram apresentados alguns cadernos Casas do Sertão, com o intento criar uma 

aproximação entre os procedimentos investigativos utilizados pela equipe do educativo e a ideia de um possível acervo 

afetivo no qual o valor dos objetos residisse em seu potencial para comunicar o memorias afetivas. Do contato com os 

cadernos Casas do Sertão seguiu a prática de alguns experimentos com desenhos, própria das oficinas oferecidas 

semanalmente pelo educativo ao público geral da instituição.  

 

Ação 38 - (PE) Pesquisa para produção de posts com conteúdo do serviço Educativo foram realizadas 21 postagens.  

Com a intenção de tornar visíveis os processos e resultados dos projetos realizados pelo Educativo MCB, são realizadas 

tais postagens periódicas nas redes sociais do Museu.  
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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. As postagens das Oficinas Que objeto é esse? estão disponíveis nos perfis do MCB no Instagram 

e Facebook. 

 

 

 

De junho de 2020 a junho de 2021 foram abordados os objetos listados a seguir, lembrando que iniciamos as oficinas 

com os mesmos objetos contemplados pelo Projeto Casas do Sertão, explicitando o alinhamento, coerência e sintonia 

na programação do Educativo MCB: Ralo (Ralador); Ferro de passar; Vassoura; Panela; Chaleira; Fogão; Colher; 

Processadores; Chaves; Vaso; Copo; Cadeira; Espelho; Relógio; Guarda-chuva; Saleiro; Lâmpada; Pente; Agulha; 

Cobertor; Livro; Espelho; Sapato. Além destes objetos, foram realizados também encontros de desenho em ocasião da 

Jornada do Patrimônio e Aniversário de São Paulo, nos quais estes temas foram tomados como “objetos” de observação 

e reflexão. Entre julho e agosto de 2021 foram abordados os seguintes objetos: Gaveta; Rádio; Brinquedo; Mala; 

Travesseiro. 
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Tais oficinas têm sido cada vez mais ricas. São gratificantes oportunidades de encontro consigo e com o outro por meio 

do desenho e da investigação do universo doméstico, tão caro ao Museu da Casa Brasileira. Em um ano em que grande 

parte das pessoas se manteve em casa, foi um movimento importante de fortalecimento pela poesia presente nas 

memórias, histórias, vivências e experiências no encontro de diversidades e singularidades que oficinas gratuitas 

cuidadas com esmero puderam oferecer. 
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Projetos e Parcerias 

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 estes meses demos continuidade a produção do oitavo volume do projeto de publicações Casas do sertão, 

uma coleção poética de objetos dedicada ao Café, que em breve será publicada nas redes sociais do museu 

acompanhado pelo lançamento de uma playlist pública no spotify do MCB.   

 

    

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 deste conjunto de publicações, todas 

disponibilizadas para visualização e download gratuito no site do MCB: https://mcb.org.br/pt/educativo_mcb/casas-do-

sertao/ 

 

PARCERIA EMEI RICARDO GONÇALVES 

Desde o período que compreende o início da pandemia do COVID- 19 e consequente implantação de políticas de 

distanciamento social a equipe do educativo do Museu da Casa Brasileira vêm procurando meios de dar continuidade 

ao trabalho realizado junto as instituições parceiras, como a EMEI Ricardo Gonçalves. 

Durante o quadrimestre encontros foram realizados com a coordenação da escola afim de que se fosse ativado um novo 

ciclo de estudos com um grupo maior de professoras da instituição.  

 

As professoras da escola voltaram de um período de greve, motivada por demandas de segurança do quadro docente 

ante as exigências municipais de que retomassem as atividades mesmo sem terem sido vacinadas. As aulas presenciais 

voltaram e não tardou para a escola fechar as portas por motivo de infecções de pessoas pela covid. Além das situações 

em que a escola precisou fechar por conta de casos de convid, houve também o período de férias da coordenadora 

Thelma, que motivou mais um tempo de espera, por fim, mudanças no quadro gestor da escola também afetaram as 

tentativas da equipe do educativo do museu em estabelecer contato com a escola. Todavia, ambas as instituições 

seguem em contato, planejando um modo de revigorar a parceria. 

 

https://mcb.org.br/pt/educativo_mcb/casas-do-sertao/
https://mcb.org.br/pt/educativo_mcb/casas-do-sertao/
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4 PROGRAMA EDUCATIVO (2021)   

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado 

34 

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

34.1 
Meta-

Produto 
Nº de oficinas oferecidas 

1° Quadrim 12 12 

2° Quadrim 15 18 

3° Quadrim 15   

META ANUAL 42 30 

ICM  100% 71% 

34.2 
Meta-

Resultado 
Nº mínimo de público 
recebido nas oficinas  

1° Quadrim 95 220 

2° Quadrim 120 239 

3° Quadrim 120   

META ANUAL 335 459 

ICM  100% 137% 

35 

(PE) Atendimento 
presencial ou 

virtual à 
estudantes de 

escolas públicas de 
Educação Infantil- 

EMEI 

35.1 
Meta-

Produto 
Nº mínimo de atividades 

oferecidas 

1° Quadrim     

2° Quadrim 1 2 

3° Quadrim 3   

META ANUAL 4 2 

ICM  100% 50% 

35.2 

  

Nº mínimo de público nas 
atividades  

1° Quadrim     

  2° Quadrim 200 176 

Meta-
Resultado 

3° Quadrim 600 
  

  META ANUAL 800  176 

  ICM  100% 22% 

36 

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

36 
Meta-

Resultado 
Nº mínimo de ações 
realizadas 

1° Quadrim     

2° Quadrim   2 

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 2 

ICM  100% 200% 
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37 

(PE) Realização de 
visitas educativas e 
atividades 
complementares, 
presenciais ou 
virtuais para os 
funcionários do 
museu através do 
projeto Seu Museu 

37.1 
Meta-

Produto 

Nº de visitas educativas e 
atividades 
complementares 
propiciadas 

1° Quadrim 2 2 

2° Quadrim 4 4 

3° Quadrim 4   

META ANUAL 10 6 

ICM  100% 60% 

37.2 
Meta-

Resultado 

Nº mínimo de público 
recebido nas visitas 
educativas e atividades 
complementares  

1° Quadrim 10 11 

2° Quadrim 20 16 

3° Quadrim 20   

META ANUAL 50 27 

ICM  100% 54% 

38 

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

38 
Meta-

Produto 

 Nº  mínimo  de pesquisas 
para a produção de posts 
semanais 

1° Quadrim 13 13 

2° Quadrim 16 21 

3° Quadrim 15   

META ANUAL 44 34 

ICM  100% 77% 

 

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: 150 pessoas 

Realizada: 239 pessoas 

Justificativa: As oficinas virtuais fazem parte de um novo projeto, implantado em função das limitações impostas pela 

pandemia de Covid 19. Dada a inexistência de histórico para a ação, e a imensa variedade de conteúdo digital ofertado 

por instituições diversas disponível nas redes, a previsão do público que poderia ser atingido foi cautelosa. A realidade 

entretanto mostrou um bom engajamento do público à proposta oferecida, tendo sido possível superar o indicador de 

público inicialmente previsto para a ação. 

Ação 35 - (PE) Atendimento presencial ou virtual à estudantes de escolas públicas de Educação Infantil- EMEI. 

Ação 35.1 - Nº mínimo de atividades oferecidas – 01 

Realizada: 02 

Justificativa: Para atender o número de participantes que meta exige tivemos que fazer dois encontros com 

a escola. De forma virtual foram realizadas propostas para os alunos que estavam em atividade presencial 

e também foi disponibilizado para os alunos que estão em aulas virtuais. E também tivemos a participação 
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dos alunos na oficina virtual De olho na Casa. As atividades estão dentro do processo de trabalho com os 

professores e assim as atividades são replicadas aos alunos. Apesar das dificuldades momentâneas o 

resultado está sendo positivo com a parceria entre professores, coordenadores e equipe de educadores do 

MCB. 

Ação 36 - (PE) Ações virtuais de relacionamento com os grupos de pessoas com deficiência física, mental, 

idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Nº mínimo de ações realizadas – 0 

Realizada: 02 

Justificativa: Nesse quadrimestre continuamos com as conversas com os coordenadores do CAPS Itaim bibi para dar 

continuidade nas atividades com os frequentadores da instituição. E dentro desses encontros tivemos a presença de 

alguns frequentadores onde realizamos atividades virtuais. Foram realizados dois encontros nesse quadrimestre onde 

conseguiremos manter uma regularidade nas propostas de atividades. 

 

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

Ação 38 - Nº mínimo de pesquisas para a produção de posts semanais – 16 

Realizada: 21 

Justificativa: Na passagem das oficinas presenciadas para virtuais, decidimos por postagens semanais onde tivemos 

um número expressivo de publicação de retorno dos trabalhos dos participantes e uma devolutiva positiva nos 

comentários, curtidas e compartilhamentos dos nossos trabalhos pelas redes sociais do museu. Quando normalizar o 

atendimento ao público presencial pretendemos dar continuidade nesse trabalho na área virtual que está mostra boa 

aceitação do público. 
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REALIZAÇÃO DA AÇÃO 31 DE 2020 PENDENTE CONFORME INFORMADO NO PARECER ANUAL DA 

UPPM. 
 

31 

(PE) Realização de 
cursos de 

capacitação para 
professores, 
educadores e guias 
de turismo 

31.1 Meta-Produto 

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

1° Trim  1 0 

2° Trim    

3° Trim   

4° Trim    

META ANUAL 1 0 

31.2 Meta-Resultado 

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

guias de turismo 

1° Trim  10 0 

2° Trim    

3° Trim    

4° Trim    

META ANUAL 10 0 
 

Ação foi realizada neste quadrimestre conforme relatado abaixo: 

Ação 31 (PE) Realização de cursos de capacitação para professores, educadores e guias de turismo. 10 

professores. 

 

A parceria museu-escola que estabelecemos com a EMEI Dona Leopoldina favorece a realização de um processo de 

formação continuada dos educadores da escola. A dinâmica da formação se dá por meio de reuniões virtuais com a direção 

e a coordenação e encontros mensais com as professoras, com duração de duas horas.  

 

 

As trocas entre as equipes das duas instituições são muito instigantes para todos os envolvidos na parceria, e isto se deve 

ao fato das questões que nos movem não serem as mesmas, mas complementares.  
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Nossos encontros com a equipe de professoras acontecem mensalmente, na quinta-feira, das 15:30 às 17:30. Estamos 

realizando as formações virtualmente, via plataforma Zoom. A escola está em modo híbrido, com algumas crianças em 

casa, e outras frequentando a escola presencialmente.  

 

  4 PROGRAMA EDUCATIVO (2021) 

Nº Ação 31 Pendente de 2020 Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado 

39 

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

39.1 
Meta-

Produto 

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

1° Quadrim 0   

2° Quadrim 0 1  

3° Quadrim 0   

META ANUAL 1 1 

ICM  100% 100% 

39.2 
Meta-

Resultado 

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

1° Quadrim 0   

2° Quadrim 0 10  

3° Quadrim 10   

META ANUAL 10 10 

ICM  100% 100% 
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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. 
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PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP 

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

Atividade: Oficina “Expografia e projeto gráfico de exposições”  

Data de realização: 26/08/2021 – 15 :00 – 16:30  

Descrição da atividade:  

A oficina apresentou processo de criação de projetos expositivos a partir de alguns estudos de caso de mostras 
realizadas no Museu da Casa Brasileira por sua equipe interna. Abordou criação do conceito, desenvolvimento do projeto 
executivo e projeto gráfico; as equipes e papéis desenvolvidos pelos vários profissionais envolvidos na exposição, desde 
sua concepção até a montagem. Foram apresentadas também referências de projetos realizados em outras intuições por 
outros profissionais. O objetivo foi oferecer noções sobre o processo de criação e planejamento de projetos de exposição.  

Oferecimento:  

Ana Heloisa Santiago - Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Design 
Gráfico pela Yale University. Foi designer na SP-Arte – Festival internacional de arte de São Paulo, e é gerente de 
exposições no Museu da Casa Brasileira desde 2018. Desenvolveu projetos para instituições como o Sesc e Instituto 
Tomie Ohtake, entre outras. Atua também como designer independente, tendo colaborando para Editoras como Todavia, 
Capivara, Ikrek Edições e Rizzolli. 

Público-alvo: profissionais de museus atuando nas áreas técnicas, estudantes das áreas de arquitetura e design e 

interessados em geral.  

Vagas: ilimitadas  

Material de divulgação – disponibilizado ao Sisem e veiculado nas redes e mailing do museu:  

 
capa evento facebook e capa youtube 
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Convite horizontal      convite vertical  

      

Post Instagram      Stories instagram  

 

Detalhes do desenvolvimento da atividade:  

A atividade foi realizada no dia 26 de agosto de 2021, às 15 h, conforme previsto. Foram abordados aspectos gerais do 
processo de desenvolvimento de um projeto de exposição, das etapas de elaboração do projeto expográfico e do projeto 
gráfico. Em um segundo momento da oficina, foram discutidos 4 estudos de caso de exposições realizadas no Museu da 
Casa Brasileira, e projetadas por sua equipe técnica. Os palestrantes foram deixados livres para fazerem perguntas durante 
a apresentação. Na última parte da apresentação foram exibidas algumas referências de outras exposições realizadas em 
museus fora do Brasil, por outros profissionais. Na última meia hora da oficina, a palestrante respondeu às perguntas do 

público, período que acabou se prolongando por 40 minutos, até que todas as dúvidas fossem sanadas.  

 

Público máximo: 119 pessoas, às 15h33.  

Municipios atendidos: 36 –  



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 146 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

Foi solicitado o preenchimento de um formulário de avaliação aos participantes. Recebemos um total de 74 formulários, dos 

quais foram aferidos 36 municípios participantes, conforme abaixo: 

 

Ananindeua PA 

Belo Horizonte MG 

Brasília DF 

Brodowski SP 

Campinas SP 

Chapecó SC 

Contagem MG 

Cotia SP 

Curitiba PR 

Feira de Santana BA 

Florianópolis SC 

Fortaleza CE 

Foz do Iguaçu PR 

Franca SP 

Itapevi  SP 

Itapira SP 

João Pessoa PB 

Jundiaí SP 

Muriaé MG 

Niterói  RJ 

Osasco SP 

Ouricuri  PE 

Ouro Preto MG 

Paulista PE 

Pinheiral RJ 

Poços de Caldas  MG 

Porto Alegre RS 

Recife PE 

Ribeirão Preto SP 

Rio de Janeiro RJ 

São Cristóvão SE 
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São Gonçalo RJ 

São Paulo SP 

Serra ES 

Teresina PI 

Ubatuba  SP 

 

Imagens da atividade:  
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Pesquisa de satisfação:  

Dos 119 participantes, 74 responderam à pesquisa, de forma que foi possível ter uma ampla amostra da receptividade da 
atividade pelo público. No geral, o retorno foi positivo, conforme resultados abaixo, com sugestões que iremos considerar 
nas próximas realizações. Foram disponibilizados 63 certificados de participação conforme solicitação via formulário.  
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O conteúdo foi disponibilizado no canal do museu no youtune no dia 01/09/2021, com legendas automáticas: 
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5  PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2021)   

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado 

43 

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

43.1 
Meta-

Resultado 

N° mínimo de 
municípios 
atendidos 

1° Quadrim     

2° Quadrim 1 36 

3° Quadrim 1   

META ANUAL 2 36 

ICM  100% 1800% 

43.2 
Meta-

Produto 

Nº de estágios 
técnicos ou oficinas 
oferecidos  

1° Quadrim     

2° Quadrim 1 1 

3° Quadrim 1   

META ANUAL 2 1 

ICM  100% 50% 
 

Justificativa 

43.1 Estágios técnicos ou oficinas oferecidas em áreas internas do MCB a serem indicadas pela 
coordenação do SISEM  
 
N° mínimo de municípios previstos: 1 
N° mínimo de municípios realizado: 36 
 
Em atendimento à demanda do Sisem, decidiu-se por oferecer, neste quadrimestre, um modelo de oficina virtual 
e com vagas ilimitadas, o que possibilitou o atendimento de um número grande de participantes, provenientes 
de municípios de todo o Brasil, excedendo a meta mínima estabelecida para o período. O sucesso da ação foi 
resultado também das ações de comunicação que, em parceria com a equipe técnica do Sisem, tiveram grande 
alcance junto ao público alvo.  
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Rotinas e Compromisso de Informação SISEM 
 

ANEXOS TÉCNICOS – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO 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 1 _ Relatório conciso sobre a ação de formação (cursos, oficinas, palestras, workshops) realizada 

considerando as demandas do interior, litoral e região metropolitana de São Paulo 

Atividade: Oficina “Expografia e projeto gráfico de exposições”  

Data de realização: 26/08/2021 – 15 :00 – 16:30  

Descrição da atividade:  

A oficina apresentou processo de criação de projetos expositivos a partir de alguns estudos de caso de mostras 
realizadas no Museu da Casa Brasileira por sua equipe interna. Abordou criação do conceito, desenvolvimento do projeto 
executivo e projeto gráfico; as equipes e papéis desenvolvidos pelos vários profissionais envolvidos na exposição, desde 
sua concepção até a montagem. Foram apresentadas também referências de projetos realizados em outras intuições por 
outros profissionais. O objetivo foi oferecer noções sobre o processo de criação e planejamento de projetos de exposição.  

Oferecimento: Ana Heloisa Santiago – arquiteta, designer, gerente de exposições do MCB  

Vagas: ilimitadas  

Público virtual participação: 119 

Municipios atendidos: 36 –  

Foi solicitado o preenchimento de um formulário de avaliação aos participantes. Recebemos um total de 74 formulários, dos 
quais foram aferidos 36 municípios participantes, conforme abaixo: 

Ananindeua PA 

Belo Horizonte MG 

Brasília DF 

Brodowski SP 

Campinas SP 

Chapecó SC 

Contagem MG 

Cotia SP 

Curitiba PR 

Feira de Santana BA 

Florianópolis SC 

Fortaleza CE 

Foz do Iguaçu PR 

Franca SP 

Itapevi  SP 

Itapira SP 
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João Pessoa PB 

Jundiaí SP 

Muriaé MG 

Niterói  RJ 

Osasco SP 

Ouricuri  PE 

Ouro Preto MG 

Paulista PE 

Pinheiral RJ 

Poços de Caldas  MG 

Porto Alegre RS 

Recife PE 

Ribeirão Preto SP 

Rio de Janeiro RJ 

São Cristóvão SE 

São Gonçalo RJ 

São Paulo SP 

Serra ES 

Teresina PI 

Ubatuba  SP 

 

O relatório da atividade foi enviado 7 dias após a realização à equipe técnica do Sisem, conforme abaixo: 
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Anexo 2 _ 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 3_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 4 _ Relatório conciso sobre participação nas reuniões e atividades das Redes Temáticas 

 

Foi realizado um encontro da Rede Temática de Museus Históricos, em live transmitida nos dia 19/05/2021 e 20/05/2021 

e organizada pelo Museu da Imigração. A equipe do MCB foi espectadora dos encontros que ficaram posteriormente 

disponíveis no canal do MI no Youtube. As mesas tiveram os seguintes temas: 

Mesa 1 - É possível imaginar o futuro dos museus históricos?  

Mediação: Mariana Martins (Museu da Imigração, São Paulo - SP)  

Nila Rodrigues (Patrimônio e Etnicidade Ltda)  

Tony Boita (Museu das Bandeiras, da Casa da Princesa e do Museu Arte Sacra da Boa Morte - Goiás) 16h15 - 16h30 | 

Intervalo 16h30 

Mesa 2 - Acervos herdados e tanto ainda a colecionar: como conciliar nossos compromissos com o patrimônio cultural 

nos museus históricos?  

Mediação: Angélica Beghini (Museu da Imigração, São Paulo - SP)  

Maria Helena Versiani (Museu da República, Rio de Janeiro - RJ) 

Mariana Martins (Museu da Imigração, São Paulo - SP) 

Mesa 3 – Museu histórico ou museu de histórias: como ampliar as presenças? 

 Mediação: Thiago Haruo (Museu da Imigração, São Paulo - SP) Mirela Araújo (Museu da Abolição, Recife - PE) Paulo 

Nascimento (Museu do Ouro, Sabará - MG) 16h - 16h10  

Mesa 4 – Desafios comuns, soluções em rede: os museus podem fazer melhor juntos 

Mediação: Luiz Mizukami (SISEM-SP)  

Larissa Rizzatti (Casa da Memória, Araras - SP)  

Thais de Freitas (Museu Municipal, São José do Rio Preto - SP)  

Marcela Rezek (Museu do Café, Santos - SP) 

 

Anexo 5 _ Relatório conciso sobre estágios técnicos oferecidos para ações específicas de curta duração 

Não houve oferecimento de estágios técnicos no segundo quadrimestre de 2021.  

Anexo 7_ Material referente à participação no Encontro Paulista de Museus com Painéis digitais/apresentações 

em mesas expositivas (se houver) 

Não houve Encontro Paulista de Museus no 2º quadrimestre.  

Anexo 8_ Atualização do número de público visitante da instituição na plataforma do Cadastro Estadual de 

Museus (CEM) 

O público visitante da instituição foi atualizado mensalmente no CEM conforme abaixo:  
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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, 
iniciou-se neste 2º quadrimestre seguindo as metas e o planejamento estabelecido no início de 2021. 

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 atividades virtuais desenvolvidas, acervo, cursos e 
palestras. 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 com informações da programação – como exposições, debates e palestras, 
cursos e oficinas, lançamentos, projetos e programas do Educativo, ações do Prêmio Design que abriu as inscrições 
em maio, 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 2º quadrimestre o site também passou por novas implementações como a inclusão de novas páginas dentro da 
categoria do Educativo. As novas subcategorias criadas pela equipe de comunicação têm como missão apresentar os 
trabalhos desenvolvidos pelo educativo durante os últimos anos. Entre elas estão as devolutivas das oficinas online que 
acontecem quinzenalmente.  

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 agosto, o perfil do Facebook 
passou dos 54.439 mil seguidores; do Twitter 61.655 mil; do Instagram 79.535. Além disso, a rede social profissional 
LinkedIn continuou sendo utilizada na divulgação da programação, assim como pautas relacionadas ao bem-estar de 
colaboradores, dentre outras. Hoje, a página conta com mais de 3.980 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 63.581 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, 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 retomada do Prêmio Design MCB e a abertura das novas 
exposições temporárias: ‘Jean Gillon: artista-designer’ e ‘Bernardo Figueiredo: designer e arquiteto brasileiro’. Além da 
oficina ‘Expografia e projeto gráfico de exposições”, ministrada pela gerente de mostras do Museu, Ana Heloisa 
Santiago.  

As atividades do MCB na Semana Nacional de Museus, parte da programação especial da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa e do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) contou com uma oficina online de desenho realizada pelo 
Educativo MCB e a visitação as exposições temporárias – Campos de Altitude, Casas do Brasil: Conexões Paulistanas 
e Urbanismo Ecológico 2020 -, além das de longa duração ‘Remanescentes da Mata Atlântica e a vitrine ‘Utensílios da 
Cozinha Brasileira. Além disso, em junho também foi divulgado em conjunto o Museum Week 2021.  

 

 

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. O boletim também conta com 
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pautas voltadas para capacitação e qualidade de vida, entrevistas relacionadas ao mundo corporativo e sobre o dia a 
dia das equipes da instituição. O boletim circulou normalmente nos meses de maio, junho, julho e agosto.   

 

Metas de Comunicação 

Em cumprimento à ação nº 45, as inserções de mídia do quadrimestre atingiriam o número de 487 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 195.629 nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. 

Quanto à ação nº 47, o número total de visitantes virtuais no site chegou a 89.341 no segundo quadrimestre. 

À ação nº 48, produção de boletins para divulgação do conteúdo digital e/ou programação do MCB foi de 8 entre maio 

e agosto de 2021.  

Já em cumprimento à ação nº 49, foram produzidas 55 divulgações no quadrimestre elaboradas pelo PA, PEPC, PE.  

 

 

 

A página mais acessada foi a inicial (18,39%) seguida pela seção ‘Visite o MCB – Restaurante’ (3,33%) e pela sessão 
‘Trabalhe no MCB’ (2,70%).  

 

 

Os maiores índices de acesso são a busca orgânica (47%), seguido por links patrocinados (23,8%) e acesso direto 
(16%). 
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6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2021)   

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado 

45 
(PCDI) Inserções na 
mídia 

45.1 Meta-Produto 
Nº mínimo de 
inserções na mídia 

1° Quadrim 400 400 

2° Quadrim 300 487 

3° Quadrim 300   

META ANUAL 1.000 887 

ICM  100% 89% 

46 

(PCDI) Canais de 
comunicação com 
os diversos 
segmentos de 
público 

46 Meta-Resultado 

Nº mínimo de 
seguidores nas 
redes sociais 
(Facebook, twitter, 
Instagram) 

1° Quadrim 188.000  190.620 

2° Quadrim 189.000  195.629 

3° Quadrim 190.000    

META ANUAL 190.000  195.629 

ICM  100% 103% 

47 
(PCDI) Visitantes 
Virtuais  

47 Meta-Resultado 
Nº mínimo de 
visitantes virtuais 
no site 

1° Quadrim 65.000 70.386 

2° Quadrim 65.000 89.341 

3° Quadrim 70.000   

META ANUAL 200.000 159.727 

ICM  100% 80% 

48 

(PCDI)Produção de 
boletins  para 
divulgação do 
conteúdo digital 
e/ou programação 
do MCB 

48 Meta-Produto 
Nº mínimo de 
boletins 
produzidos 

1° Quadrim 8 8 

2° Quadrim 8 8 

3° Quadrim 8   

META ANUAL 24 16 

ICM  100% 67% 

49 

(PCDI) Divulgação  
no site e redes 
sociais dos posts 
produzidos pelo 
PA, PEPC, PE 

49 Meta-Resultado 
Nº mínimo de 
posts divulgados 

1° Quadrim 30 44 

2° Quadrim 30 55 

3° Quadrim 30   

META ANUAL 90 99 

ICM  100% 110% 
 

Justificativa 

 
Ação 45 - Inserções na mídia 
Previsto: 300 
Realizado: 487 inserções 

O número de inserções na mídia neste quadrimestre foi de 487, superior ao mínimo esperado de 300. Esse número reflete 
o retorno do trabalho de Comunicação diante do grande interesse da imprensa nas atividades virtuais e presenciais do 
MCB, que neste quadrimestre trabalhou intensamente na difusão das novas exposições temporárias ‘Jean Gillon: artista-
designer e ‘Bernardo Figueiredo: designer e arquiteto brasileiro’, além das atividades online do educativo.  
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Ação 47 - Canais de comunicação com os diversos segmentos de público.  
Previsto: 65.000 
Realizado: 89.341  

O maior número de visitantes no site do Museu no 2º quadrimestre, se deve a procura por mais informações sobre as 
inscrições do 34º Prêmio Design MCB, as mudanças no regulamento da premiação e também na maior difusão de links 
relacionados as páginas do site nas redes sociais. 
 
Ação 49 - Divulgação no site e redes sociais dos posts produzidos pelo PA, PEPC, PE 
Previsto: 30 
Realizado: 55 postagens  

O número maior do que esperado, se deve ao aumento das publicações de devolutivas das oficinas realizadas pelo 
educativo e o aumento da publicação das lembranças de antigas exposições (#TBTs).  
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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. A ‘Agenda e Projetos do Educativo” também são atualizados semanalmente de acordo 

com cada nova atividade. 

No 2º quadrimestre o site também passou por novas implementações como a inclusão de novas páginas dentro da categoria 

do Educativo. As novas subcategorias têm como objetivo apresentar os trabalhos desenvolvidos pelo educativo durante os 

últimos anos, tanto dos projetos como das oficinas online que acontecem quinzenalmente.  

  

 

Ademais, a seção “Institucional” é constantemente verificada, mantendo atualizados documentos referentes a gestão, 

relatórios e balanços, manuais e regimentos, ficha técnica, compras e serviços. 
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Dados do site institucional no 2º quadrimestre de 2021.  

Número de visitantes únicos por mês:  

 

O número total de visitantes no site no quadrimestre foi de : 89.341  
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A página mais acessada foi a inicial (18,39%) seguida pela seção ‘Visite o MCB – Restaurante’ (3,33%) e pela sessão 
‘Trabalhe no MCB’ (2,70%).  

 

 

Os maiores índices de acesso são a busca orgânica (47%), seguido por links patrocinados (23,8%) e acesso direto 
(16%). 

 

 

Redes Sociais – Facebook 

Resumo: 

FACEBOOK 
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Número de fãs: 54.439 
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Principais postagens:  
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Redes Sociais – Instagram 

Resumo: 

INSTAGRAM 

Número de seguidores: 79.535 

 

 

 



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 168 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

 

 

 

Principais postagens:  
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Redes Sociais – Twitter 

Resumo: 

TWITTER 

Número de seguidores: 61.655 
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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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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 [2º quadrimestre]: 487 
Média de inserções por mês: 121 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Inserções por mídia no quadrimestre 

Impressa (jornal/revista) 28 

TV 1 

Rádio 17 

Internet 441 

Outras mídias  - 

Total 487 

Nº Inserções por mídia que citam a SEC 

Impressa (jornal/revista) 1 

TV  

Rádio 2 

Internet 168 

Outras mídias - 

Total 171 

Nº Inserções por mídia que citam o Museu 

Impressa (jornal/revista) 28 

TV 1 

Rádio 17 

Internet 441 

Outras mídias  - 

Total 487 
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Empresas & 

Negócios | 

Prêmio 

Design | 

21.05.2021 
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Jornal de 

Piracicaba | 

São Paulo 

tem 

programação 

especial na 

19ª Semana 

Nacional dos 

Museus | 

17.05.2021 
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Estado de 

Minas | Elas 

Dão o Tom 

Jazzmin’s Big 

Band | 

13.05.2021 

 

 

Empresas & 

Negócios | 

Design 

Gráfico: 

Processos 

Criativos e 

Experimentaç

ão | 

13.05.2021 

 

 

 



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 177 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

 

Arco Web | 

Museu da 

Casa 

Brasileira 

anuncia seu 

34º Prêmio 

Design | 

12.05.2021 
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TV Cultura | 

Confira a 

programação 

completa da 

19ª Semana 

Nacional de 

Museus| 

17.05.2021 
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Estadão 

Online | 

Confira 

programação 

de São Paulo 

da 19ª 

Semana 

Nacional dos 

Museus| 

17.05.2021 
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ArqXP | MCB 

e ArqXP 

realizam roda 

de conversa 

virtual com o 

tema "Design 

de Interiores: 

Desafios para 

a formação e 

reconhecime

nto dos 

profissionais

" | 15.06.2021 
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Glamurama | 

Jean Gillon 

ganha mostra 

especial no 

Museu da 

Casa 

Brasileira | 

09.06.2021 
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Abime Brasil | 

Museu da 

Casa 

Brasileira 

inaugura 

mostra "Jean 

Gillon: 

Artista-

designer" | 

03.06.2021 
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Alô Alô Bahia 

| Jean Gillon 

ganha mostra 

especial no 

Museu da 

Casa 

Brasileira | 

09.06.2021 
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Folha de S. 

Paulo | 

Mostras 

"Jean Gillon: 

Artista-

designer" e 

"Bernardo 

Figueiredo:D

esigner e 

Arquiteto 

Brasileiro" | 

23.06.2021 
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Revista USE | 

Museu da 

Casa 

Brasileira 

inaugura 

mostra "Jean 

Gillon: 

Artista-

designer" | 

04.06.2021 
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Sabor à Vida 

Gastronomia 

| Edição 

Junina da 

Feira Sabor 

Nacional em 

Casa | 

07.06.2021 
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Folha de S. 

Paulo | 

Design de 

Interiores: 

Desafios para 

a formação e 

reconhecime

nto dos 

profissionais 

| 29.06.2021 
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O Estado de 

S. Paulo | 

Obra de 

Bernardo 

Figueiredo 

em Exibição | 

21.07.2021 
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O Estado de 
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Obra de 

Bernardo 

Figueiredo no 

MCB | 
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Jornal O Hoje 

| Exposição 

Celebra Obra 

do Designer e 

Arquiteto 

Bernardo 

Figueiredo | 

19.07.2021 
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Petrópolis 

News | Museu 

da Casa 

Brasileira 

Realiza 

Palestra 

Sobre Novas 

Perspectivas 

na Área do 

Design | 

14.07.2021 
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RG | 

Trajetória de 

Bernardo 

Figueiredo É 

Revista Em 

Exposição no 

MCB | 

06.07.2021 
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Folha de S. 

Paulo | 

Expografia e 

Projeto 

Gráfico de 

Exposições | 

26.08.2021 
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Jean Gillon: 

artista-

designer | 

01.08.2021 
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Revista USE | 

Museu da 

Casa 

Brasileira e 

SISEM 

promovem 

oficina virtual 

sobre 

expografias | 

10.08.2021 
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Ambientes 

Ceará | 

Bernardo 

Figueiredo: 

designer e 

arquiteto 

brasileiro | 

16.08.2021 
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Bernardo 
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designer e 
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17.08.2021 
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Folha de S. 

Paulo | John 

Graz, que 

trouxe estilo 

art déco, é 

lembrado em 

exposições | 

18.08.2021 
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PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES 
 
 

Durante o segundo 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. 

 
      Como ação estratégica, 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 horário de funcionamento das atividades presenciais ao público, entre as ações realizadas no decorrer do 
quadrimestre, destacamos: 

 
 

Ações de controle da covid-19 

Manutenção do cumprimento dos protocolos sanitários. 
 
Implantação de procedimento para abertura e fechamento de uma janela da sala expositiva nº 6, climatizada no 
pavimento superior, para melhoria da qualidade do ar ambiente, proporcionando aumento da captação do ar externo 
para assistência na renovação do ar interior, para auxilio no combate à Covid-19, considerando o retorno da visitação 
ao ambiente. 
 
Manutenção do distanciamento mínimo de 2m no interior da edificação, considerando a especificidade dos espaços 
internos, fluxo e acessos. 
 
Higienização e desinfecção dos capachos das portas de entrada principal, salas 1,2 e 3, hall banheiros, copa e recepção 
administrativa. 
 
Aumento do efetivo de vigilância patrimonial para auxílio na orientação e controle de público aos finais de semana, 
considerando a ocupação de visitação às exposições, áreas externas e restaurante. 
 
Controle de utilização do elevador de passageiros para acesso ao pavimento superior, prezando pelo uso de pessoas 
com mobilidade reduzida. 
 
Lavagem mensal do piso do terraço, devido ao fluxo de visitação. 
 
Lavagem quinzenal do piso da lateral a Rua Gumercindo Saraiva, devido o fluxo de acesso. 
 
Ampliação temporária do espaço para realização de refeições, para garantia do distanciamento social, e diminuição do 
contato pessoal entre colaboradores, proporcionando assim, melhor rastreabilidade para acompanhamento de casos 
suspeitos e confirmados de contaminação causado pela Covid-19. 
 
Desinfecção diária dos bancos do jardim e guarda-sóis do gramado, considerando o contato direto pelos visitantes.  
 
Reforço dos procedimentos de desinfecção dos ambientes, prezando pela utilização de produtos homologados pela 
ANVISA. 
 
Substituição dos elementos filtrantes das janelas do corredor do acervo, salas 4 e 5 e banheiro da casa. 
 
Retorno da visitação à exposição do pavimento superior Crespi Prado, após o anuncio da vacinação da população 
adulta. 
 
Implantação de pontos adicionais para higiene das mãos no pavimento superior, terraço e banheiros. 
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Abertura das janelas das salas 4 e 5, junto a inauguração da exposição: Jean Gillon-artista designer, para aumento da 
oferta de ventilação natural no ambiente. 
 
 
Higienização dos reservatórios de água potável  

Limpeza semestral e desinfecção 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  
 
 
Renovação do seguro predial 

      Realizado renovação anual do seguro predial, com vigência entre o dia 21/08/2021 às 24h do dia 21/08/2022, sob 
apólice nº 118 44 4013113 junto à Porto Seguro. 

 
 

Manutenção anual dos equipamentos de proteção da cabine primária 

Executado manutenção anual dos equipamentos de proteção individual e coletiva da cabine primária, compreendendo: 
Ensaio dos equipamentos, submetendo a teste elétrico obedecendo os padrões estabelecidos pela NR-10 / NBR-
16295:2014 / ASTM D120-14ª / ASMT F496-14ª / IEC-60903:2014 / NBR-10622 / NBR-14039:2005. 
 
 
Análise fisioquímica para controle da qualidade da água 

     Coleta e análise da qualidade da água dos pontos de consumo das copas dos colaboradores e sanitários, 
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). 
 
 
Análise para controle da qualidade do ar ambiente 

      Coleta e análise da qualidade do ar ambiente, dos seguintes ambientes climatizados: Sala expositiva nº 6 exposição A 
Casa e a Cidade, CEDOC, CPD, Sala Administrativo Financeiro e Sala do Núcleo Técnico. As analises seguiram os 
parâmetros da Resolução RE 09 de 16 de janeiro de 2003 – Anvisa e Portaria 3.523 do Ministério da Saúde. 

 
 

     Controle de pragas 

        Controle integrado de pragas realizado quinzenalmente para roedores, desinsetização bimestralmente, e inspeção para 
controle de cupins trimestralmente. 

 
      Instalação de 1 porta isca adicional no barracão que abriga o mobiliário das programações musicais e na  
      área destinada para atividades do Núcleo educativo, localizado na área externa do jardim lateral da rua Escócia. 
 

         Realizada inspeção trimestral preventiva para identificação de focos de cupim na edificação, foi identificado que um dos 
bancos do jardim, objeto de uma obra artística do designer Hugo França apresentou focos internos de cupim, foi 
realizado plano de ação para tratamento junto ao Núcleo de Preservação e Pesquisa para tratamento para posterior 
descarte, considerando o atingimento do tempo de vida útil da obra de arte, que foi produzido em 2016 com árvores 
objeto de remoção por comprometimento no processo de conservação arbórea do jardim. 
 

     Conservação de salas de trabalho, adequação de ambientes 

        Realizado pintura da sala da antiga loja, para uso destinado à Fundação Padre Anchieta. 
 
        Instalação de nichos elevados na sala do CEDOC, para auxilio no trabalho de conservação do acervo. 
 
        Realocação de materiais e livros da antiga loja MCB, para disponibilização para a Fundação Padre Anchieta. 
 
        Instalação de mobiliário na sala da antiga loja MCB, compreendendo mesa, cadeira, computador, mesa para reunião 

para uso da Fundação padre Anchieta. 
 
        Ativação de ramal e implantação de ponto de rede na sala da antiga loja MCB, para uso da Fundação Padre Anchieta. 
         
        Instalação de uma geladeira na copa 2, para auxílio na manutenção do distanciamento social. 
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     Pintura grelhas da varanda – Crespi Prado 

     Realizado pintura das grelhas do sistema de captação e escoamento da área permeável da varanda do pavimento 
     superior Crespi Prado. 
 
 

Montagem e desmontagem de exposições para programação artística  

Realizado recuperação geral das salas expositivas 1,2,3, 4 e 5 e do hall de acesso, referente as exposições:  
Campos de Altitude, Casas do Brasil e Urbanismo Ecológico 
 
Pintura das janelas das salas expositivas 4 e 5. 
 
Realizado pintura geral das paredes e base salas expositivas 1,2,3, 4 e 5 e do hall de acesso, referente as exposições:  
Bernardo Figueiredo-designer e arquiteto brasileiro e Jean Gillon-artista designer. No processo de recuperação, os 
painéis das salas 4 e 5 foram reabertos, para que a ventilação natural fosse privilegiada. 
 
Recuperação do lambe lambe indicativo dos muros da fachada, referente as exposições: Bernardo Figueiredo-designer 
e arquiteto brasileiro e Jean Gillon-artista designer. 
 
Realizado afinação geral da iluminação das salas expositivas das salas 1,2,3 4 e 5 + hall. 
 
 
Conservação das salas expositivas: 

      Substituição geral da iluminação por LED da sala expositiva nº 6 exposição A CASA E A CIDADE. 
 

Realizado reparo no revestimento da antessala das salas 4 e 5. 
 
Aplicação de cera nos pisos de madeira das salas expositivas: 1,2,3 4 e 5. 
 
Durante o período, os móveis da exposição: Bernardo Figueiredo-designer e arquiteto brasileiro, foram incluídos na 
rotina de higienização para auxiliar os cuidados no combate à Covid-19. 
 
Realizado ajuste corretivo no piso elevado das salas expositivas 4 e 5, exposição: Jean Gillon-artista designer. 
 
 

     Higienização dos bebedouros 

        Realizado higienização semestral dos bebedouros da recepção, copa e área externa. 
 

 
Conservação do estacionamento 

Realizado manutenção corretiva em 5 pontos do piso do estacionamento, devido ao trafego continuo de veículos. A 
atividade compreendeu: remoção do revestimento em pedra, recuperação da base, ajuste para nivelamento, 
assentamento das pedras e rejuntamento. 

 
 
Conservação telhados 

Manutenção corretiva de dois trechos de telhas e calha da fachada norte do telhado do sótão administrativo. 
 
 
Manutenção equipamentos de combate ao incêndio  

Substituição das baterias da central de monitoramento dos detectores de fumaça e alarme contra incêndios. 
 
Realizado parametrização do endereçamento dos pontos de detecção do sótão do administrativo e do restaurante. 
 
Substituição de um detector da sala do núcleo técnico que apresentou falha durante os testes. 
 
Substituição das placas de sinalização fotoluminescentes dos equipamentos de prevenção e combate ao incêndio da 
edificação, conforme diretrizes do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. 
 
Manutenção preventiva anual dos equipamentos de combate ao incêndio: recarga dos extintores e teste hidrostático 
das mangueiras dos hidrantes, conforme NBR 12962 e NBR 12779. 
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Conservação dos equipamentos de ar condicionado 

Manutenção corretiva equipamento de ar condicionado do CPD, substituído flange e porca e completado carga do fluido 
refrigerante. 
 
Realizado carga para equalização da pressão das linhas de fluido refrigerante dos equipamentos de ar condicionado 
que atende ao CEDOC e a SALA EXPOSITIVA nº 6, exposição A CASA E A CIDADE. 

 
 

     Conservação do elevador 

        Substituição do kit fechador de porta do elevador utilizado para acesso ao pavimento superior, considerando a reabertura 
a visitação. 

 
 
Manutenção banheiros 

Executado melhoria dos metais dos sanitários, instalado mecanismo de retenção/acionamento para auxiliar na redução 
do consumo de água das descargas dos banheiros, masculino e feminino do hall do restaurante 

 
 
     Conservação do terraço  

Higienização da face interna e externa da lona do terraço. 
 
Limpeza geral da estrutura e ajuste da iluminação do ambiente. 

 
 
      Melhoria do sistema de drenagem calçada terraço  

Realizado reativação do sistema de drenagem da calçada do terraço, compreendendo: 
Substituição dos receptores e condutores de água pluvial. 
Troca do elemento envoltório filtrante 
Ampliação da área de captação de águas pluviais. 
Readequação da tubulação, proporcionando maior vazão e fluidez do transito da água. 
Instalação de elemento retentor para auxilio no processo de limpeza das folhas do jardim. 
Reconstrução do piso para acesso ao terraço, garantido acessibilidade e segurança para acesso ao ambiente. 
Implantação de tubulação para passagem de condutores temporários de energia e dados, objeto de programações de 
eventos. 
Lavagem das pedras decorativas da base de captação. 
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     Conservação fachada 

Substituição dos banners da fachada, de acordo com a nova identidade visual estabelecida pelo Governo do Estado. 
 
 

     Conservação lona provisória do deck restaurante 

     Substituição do revestimento da lona de cobertura provisória do deck do restaurante, devido a furos provenientes da    
     queda de galhos.  

 
 
Conservação do jardim 

Realizada poda nos gramados frontais, jardim e varanda do pavimento superior. 
 
Realizado acompanhamento das espécies recém-plantadas no processo de conservação arbórea. 
 
 
Treinamentos 

Realizado capacitação semestral da equipe operacional de manutenção, através da ministração de um módulo junto a 
empresa Coral, sobre: Pintura externa de madeiras e metais. 
 
Devido a movimentação de quadro da equipe operacional de manutenção, um colaborador foi submetido ao treinamento 
de NR-10 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade). 
 

 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (MAIO À AGOSTO DE 2021) 

 

ATIVIDADES EXECUTADAS: 

 

1. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (MAIO/2021) 
 

 

 

Manutenção Preventiva – Ar Condicionado, limpeza 
das unidades condensadoras que atende as salas do 

Núcleo técnico e Cedoc 
 

Manutenção Preventiva – Ar Condicionado, limpeza 
das unidades condensadoras que atende as salas do 

Núcleo técnico e Cedoc 
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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) 
 

  
Manutenção Preventiva – Central de alarme de 
Incêndio (Mensal) 
 

Manutenção Preventiva – Central de alarme de 
Incêndio (Mensal) 
  



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 207 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

  
Manutenção Preventiva – Elevador (Mensal) Manutenção Preventiva – Elevador (Mensal) 

  
Manutenção Preventiva – Elevador (Mensal) Manutenção Preventiva – Elevador (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) 

  Manutenção Preventiva – CFTV (Mensal) Manutenção Preventiva – CFTV (Mensal) 

 

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

 

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

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

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

 

  
Manutenção periódica dos dispenseres e papeleiras 
 

Manutenção periódica dos dispenseres e papeleiras 
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Higienização dos bebedouros (Semestral)  Higienização dos bebedouros (Semestral)  

 

 

Higienização dos bebedouros (Semestral)  Higienização dos bebedouros (Semestral) 

 

 

 

Recarga e manutenção anual de extintores Recarga e manutenção anual de extintores 
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Recarga e manutenção anual de extintores Recarga e manutenção anual de extintores 

 

 

Teste hidrostático anual – Mangueiras de incêndio Teste hidrostático anual – Mangueiras de incêndio 

 

  

Substituição da lona da cobertura do Deck do 
Restaurante 

Substituição da lona da cobertura do Deck do 
Restaurante 
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Poda do gramado - Jardim Poda do gramado – Jardim 

 
 

Poda do gramado – Jardim Poda do gramado - Jardim 

 

  
Poda e conservação – Gramado frontal Poda e conservação – Gramado frontal 

 



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 214 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

  
Pintura das grades dos ralos Pintura das grades dos ralos 

 

 

 

Instalação de novos banners na fachada  Instalação de novos banners na fachada 

 

  Remoção de cartaz do muro externo Remoção de cartaz do muro externo 

 



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

  
Substituição das placas de sinalização de combate a 
incêndios 

Substituição das placas de sinalização de combate a 
incêndios 

  
Substituição das placas de sinalização de combate a 
incêndios 

Substituição das placas de sinalização de combate a 
incêndios 

 

  
Instalação dos nichos no Cedoc – Adequação de 
ambientes 

Instalação dos nichos no Cedoc – Adequação de 
ambientes 
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Instalação dos nichos no Cedoc Instalação dos nichos no Cedoc 

 

  
Recuperação das Salas Expositivas1, 2, 3 e Hall 
Principal 

Recuperação das Salas Expositivas1, 2, 3 e Hall 
Principal 

  
Recuperação das Salas Expositivas1, 2, 3 e Hall 
Principal 

Recuperação das Salas Expositivas1, 2, 3 e Hall 
Principal 



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 217 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

  

Recuperação das Salas Expositivas1, 2, 3 e Hall 
Principal 

Recuperação das Salas Expositivas1, 2, 3 e Hall 
Principal 

  
Recuperação das Salas Expositivas1, 2, 3 e Hall 
Principal 

Recuperação das Salas Expositivas1, 2, 3 e Hall 
Principal 

 

 Recuperação das Salas Expositivas1, 2, 3 e Hall 
Principal 

Recuperação das Salas Expositivas1, 2, 3 e Hall 
Principal 
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Recuperação das Salas Expositivas 4, 5 e Antesala Recuperação das Salas Expositivas 4, 5 e Antesala 

  

Recuperação das Salas Expositivas 4, 5 e Antesala Recuperação das Salas Expositivas 4, 5 e Antesala 

  

Recuperação das Salas Expositivas 4, 5 e Antesala, 
abertura dos painéis para privilegiar ventilação 
natural. 

Recuperação das Salas Expositivas 4, 5 e Antesala, 
abertura dos painéis para privilegiar ventilação 
natural. 
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Recuperação das Salas Expositivas 4, 5 e Antesala Recuperação das Salas Expositivas 4, 5 e Antesala 

 

 

Recuperação das Salas Expositivas 4, 5 e Antesala Recuperação das Salas Expositivas 4, 5 e Antesala 

  
Recuperação das Salas Expositivas 4, 5 e Antesala Recuperação das Salas Expositivas 4, 5 e Antesala 
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Recuperação das Salas Expositivas 4, 5 e Antesala, 
abertura dos painéis para privilegiar ventilação 
natural. 

Recuperação das Salas Expositivas 4, 5 e Antesala, 
abertura dos painéis para privilegiar ventilação 
natural. 

 

  
Procedimentos de higiene e desinfecção Procedimentos de higiene e desinfecção 

 

  
Procedimentos de higiene e desinfecção Procedimentos de higiene e desinfecção 
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  Procedimentos de higiene e desinfecção Procedimentos de higiene e desinfecção 

  

Procedimentos de higiene e desinfecção Procedimentos de higiene e desinfecção 

  
Procedimentos de higiene e desinfecção Limp Procedimentos de higiene e desinfecção 
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Procedimentos de higiene e desinfecção Procedimentos de higiene e desinfecção 

  
Procedimentos de higiene e desinfecção Procedimentos de higiene e desinfecção 

 

  
Limpeza rotineira - Área lateral do Ateliê Educativo Limpeza rotineira - Área lateral do Ateliê Educativo 
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Limpeza rotineira – Ateliê Educativo Limpeza rotineira – Ateliê Educativo 

 

  
Limpeza rotineira – Ateliê Educativo Limpeza rotineira – Ateliê Educativo 

 

  Lavagem rotineira do piso Lavagem rotineira do piso 
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Procedimentos de higiene e desinfecção Procedimentos de higiene e desinfecção 

  
Procedimentos de higiene e desinfecção Procedimentos de higiene e desinfecção 

 

  
Enceramento do piso das Salas expositivas Enceramento do piso das Salas expositivas 
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  Enceramento do piso das Salas expositivas Enceramento do piso das Salas expositivas 

 
 

2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (JUNHO/2021) 
 

  

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

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

Manutenção Preventiva – Central de alarme de 
Incêndio (Mensal) 
 

  
Manutenção Preventiva – Central de alarme de 
Incêndio (Mensal) 
 

Manutenção Preventiva – Central de alarme de 
Incêndio (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) 

 

  
Manutenção Preventiva – Câmeras (Mensal) Manutenção Preventiva – Câmeras (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) 

 
 

  Vistoria de possíveis focos de cupim – Controle de 
Pragas (Trimestral) 

Vistoria de possíveis focos de cupim – Controle de 
Pragas (Trimestral) 
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Vistoria de possíveis focos de cupim – Controle de 
Pragas (Trimestral) 

Vistoria de possíveis focos de cupim – Controle de 
Pragas (Trimestral) 

 

  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)  

  
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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Análise da qualidade do ar ambiente, conforme a RE 
09 da ANVISA 
 

Análise da qualidade do ar ambiente, conforme a RE 
09 da ANVISA 
 

  
Análise da qualidade do ar ambiente, conforme a RE 
09 da ANVISA 
 

Análise da qualidade do ar ambiente, conforme a RE 
09 da ANVISA 
  

  Limpeza e conservação do jardim, sub bosque Limpeza e conservação do jardim sub bosque 



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 231 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

  Limpeza e conservação do jardim sub bosque Limpeza e conservação do jardim, praça pedrisco 

 

  
Limpeza e conservação do jardim próximo ao Ateliê 
do Educativo 

Limpeza e conservação do jardim próximo ao Ateliê 
do Educativo 

  
Limpeza e conservação do jardim próximo ao Ateliê 
do Educativo 

Limpeza e conservação do jardim próximo ao Ateliê 
do Educativo 
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Retirada de folhas da lona do Terraço Retirada de folhas da lona do Terraço 

 

  
Limpeza da calha Limpeza da calha 

  
Limpeza rotineira dos banheiros Limpeza rotineira dos banheiros 
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Limpeza rotineira dos banheiros Limpeza rotineira dos banheiros 

 

  

Limpeza rotineira do refeitório Limpeza rotineira do refeitório 

  

Limpeza rotineira da copa de funcionários 1 Limpeza rotineira da copa de funcionários 1 
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  Limpeza rotineira da copa de funcionários 2  Limpeza rotineira da copa de funcionários 2 

 

  Limpeza rotineira do piso das salas expositivas Limpeza rotineira do piso das salas expositivas 

 

  
Limpeza rotineira do piso das salas expositivas Limpeza rotineira do piso das salas expositivas 
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Desinfecção rotineira do piso das salas expositivas Desinfecção rotineira do piso das salas expositivas 

 

  Limpeza rotineira do Terraço Limpeza rotineira do Terraço 

  
Limpeza rotineira do Terraço Limpeza rotineira do Terraço 
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  Limpeza das placas de vidro utilizados nas 
exposições 

Limpeza das placas de vidro utilizados nas 
exposições 

 

  
Limpeza rotineira do container de lixo orgânico Limpeza rotineira do container de lixo orgânico 

  

Limpeza rotineira – Ateliê Educativo Limpeza rotineira – Ateliê Educativo 
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Limpeza rotineira – Ateliê Educativo Limpeza rotineira – Ateliê Educativo 

 

  
Limpeza rotineira dos guarda-sóis Limpeza rotineira dos guarda-sóis 

 

  
Limpeza rotineira dos guarda-sóis Limpeza rotineira dos guarda-sóis 
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Lavagem rotineira do piso lateral Lavagem rotineira do piso lateral 

 

 
Lavagem rotineira do piso lateral Lavagem rotineira do piso lateral 

  
Lavagem rotineira do piso lateral Lavagem rotineira do piso lateral 
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Ajuste na iluminação do Terraço Ajuste na iluminação do Terraço 

 

  
Ajuste nos vasos sanitários Ajuste nos vasos sanitários 

  

Ajuste nos vasos sanitários Ajuste na pia do vestário da equipe de limpeza 
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Recuperação do Hall Principal Recuperação do Hall Principal 

  

Recuperação do Hall Principal Recuperação do Hall Principal 

  
Recuperação do Hall Principal Pintura de base expositiva 
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Pintura de base expositiva Pintura de base expositiva 

  

Pintura de base expositiva Pintura de base expositiva 

 
3. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (JULHO/2021) 

 

  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 – Central de alarme de 
Incêndio (Mensal) 
 

Manutenção Preventiva – Central de alarme de 
Incêndio (Mensal)  
 

  
Manutenção Preventiva – Central de alarme de 
Incêndio (Mensal) 
 

Manutenção Preventiva – Central de alarme de 
Incêndio (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) 

 

  
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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Teste de isolação nos EPI’s da cabine primária 
(Anual) 

Teste de isolação nos EPI’s da cabine primária 
(Anual) 

  
Teste de isolação nos EPI’s da cabine primária 
(Anual) 

Teste de isolação nos EPI’s da cabine primária 
(Anual) 

 

  
Limpeza e conservação do jardim Conservação e irrigação do jardim  
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Poda do gramado – área lateral do 1º andar 
 

Poda do gramado – área lateral do 1º andar  

 

  
Poda do gramado – área lateral do 1º andar 
 

Poda do gramado – área lateral do 1º andar 
  

  
Limpeza rotineira dos banheiros Limpeza rotineira dos banheiros  
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Limpeza rotineira dos banheiros Limpeza rotineira dos banheiros 

  
Limpeza rotineira das salas expositivas Limpeza rotineira das salas expositivas 

  

Limpeza rotineira das salas expositivas Limpeza rotineira das salas expositivas 
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Lavagem rotineira do Terraço Lavagem rotineira do Terraço 

 

  
Lavagem rotineira do Terraço Lavagem rotineira do Terraço 

  
Lavagem rotineira do Terraço Lavagem rotineira do Terraço 

 



 
 

______________________________________________________________ 
 

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 249 de 316 
y:\Usuarios\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatórios Trim SEC\2021\2Quadrim\Relatório  

     

 

  
Limpeza rotineira das salas de trabalho Limpeza rotineira das salas de trabalho 

  
Limpeza rotineira das salas de trabalho Limpeza rotineira das salas de trabalho 

 

 

 Ajuste no piso das salas expositivas 4 e 5 Ajuste no piso das salas expositivas 4 e 5 
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Ajuste no piso das salas expositivas 4 e 5 Ajuste no piso das salas expositivas 4 e 5 

  

Instalação de dispenseres de álcool em gel  Instalação de dispenseres de álcool em gel 

 

  
Instalação de geladeira na copa de funcionários 2 Instalação de geladeira na copa de funcionários 2 
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Substituição de elementos filtrantes das janelas -
Salas expositivas 4 e 5 

Substituição de elementos filtrantes das janelas -
Salas expositivas 4 e 5 

 
 

Substituição de elementos filtrantes das janelas -
Salas expositivas 4 e 5 

Substituição de elementos filtrantes das janelas – 
Corredor do Acervo 

 
 

Substituição de elementos filtrantes das janelas – 
Corredor do Acervo 

Substituição de elementos filtrantes das janelas – 
Corredor do Acervo 
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Limpeza da calha dos containeres Limpeza da calha dos containeres 

  
Limpeza da calha dos containeres Limpeza da calha dos containeres 

 

  
Limpeza rotineira da calha Limpeza rotineira da calha 
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Substituição de telhas danificadas Substituição de telhas danificadas 

 

  
Manutenção das luminárias da fachada Manutenção das luminárias da fachada 

  
Manutenção das luminárias da fachada Manutenção das luminárias da fachada 
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Manutenção das luminárias do jardim Manutenção das luminárias do jardim 

 

  

Ajuste na iluminação da Sala expositiva 6 Ajuste na iluminação da Sala expositiva 6 

 

 
 

Substituição de tomadas danificadas no Terraço Substituição de tomadas danificadas no Terraço 
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Substituição de assentos sanitários danificados Substituição de assentos sanitários danificados 

 

  Ajuste nas válvulas de descarga, instalação de 
dispositivo adicional para auxilio no processo de 
economia de água. 

Ajuste nas válvulas de descarga, instalação de 
dispositivo adicional para auxilio no processo de 
economia de água. 

  
Ajuste nas válvulas de descarga, instalação de 
dispositivo adicional para auxilio no processo de 
economia de água. 

Ajuste nas válvulas de descarga, instalação de 
dispositivo adicional para auxilio no processo de 
economia de água. 
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Reparo na vedação do telhado do Container do 
Prêmio Design 

Reparo na vedação do telhado do Container do 
Prêmio Design 

 

  
Pintura – Loja MCB – Sala destinada para uso da 
FPA 

Pintura – Loja MCB – Sala destinada para uso da 
FPA 

  

Pintura – Loja MCB – Sala destinada para uso da 
FPA 

Pintura – Loja MCB – Sala destinada para uso da 
FPA 
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Reparos nas pedras do pavimento do Pátio lateral Reparos nas pedras do pavimento do Pátio lateral 

  
Reparos nas pedras do pavimento do Pátio lateral Reparos nas pedras do pavimento do Pátio lateral 

 

  

Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 
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Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 

  

Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 

  

Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 
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Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 

 
 

Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 

 

 
Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 
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  Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 

  
Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 

  
Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 
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Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 

  
Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 

  

Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 
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Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 

  

Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 

  
Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim Obra de melhoria da drenagem do Terraço e Jardim 

 
 

 
4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (AGOSTO/2021) 
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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 do Elevador (Mensal) Manutenção preventiva do Elevador (Mensal) 

  
Conservação elevador, substituição kit fechador. Manutenção preventiva do Elevador (Mensal) 
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Manutenção preventiva das câmeras (Mensal) Manutenção preventiva das câmeras (Mensal) 

 

 
 

Vistoria da cabine primária (Mensal) Vistoria da cabine primária (Mensal) 

 

  
Vistoria da cabine primária (Mensal) Vistoria da 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) 

 

 
 

Análise de potabilidade da água – conforme a 
portaria 2914 do Ministério da Saúde 

Análise de potabilidade da água – conforme a 
portaria 2914 do Ministério da Saúde 
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Análise de potabilidade da água – conforme a 
portaria 2914 do Ministério da Saúde 

Análise de potabilidade da água – conforme a 
portaria 2914 do Ministério da Saúde 

 

  
Manutenção periódica das papeleiras e dispenseres Manutenção periódica das papeleiras e dispenseres 

 

  
Manutenção periódica das papeleiras e dispenseres  Manutenção periódica das papeleiras e dispenseres 
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Instalação de dispenseres de álcool em gel - 
Sanitários 
 

Instalação de dispenseres de álcool em gel - 
Sanitários 
 

   
Instalação de dispenseres de álcool em gel - 
Sanitários 
 

Instalação de dispenseres de álcool em gel - 
Sanitários 
  

  
Limpeza rotineira das salas expositivas Limpeza rotineira das salas expositivas 
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Limpeza rotineira das salas expositivas Limpeza rotineira das salas expositivas 

 

  
Limpeza rotineira dos banheiros Limpeza rotineira dos banheiros 

 

  
Limpeza rotineira dos banheiros Limpeza rotineira dos banheiros 
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Lavagem rotineira do Terraço Lavagem rotineira do Terraço 

  
Lavagem rotineira do Terraço Lavagem rotineira do Terraço 

 

  

Limpeza rotineira do refeitório Limpeza rotineira do refeitório 
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Limpeza rotineira da copa Limpeza rotineira da copa 

 

  

Limpeza – Loja MCB – Sala destinada para uso da 
FPA 

Limpeza – Loja MCB – Sala destinada para uso da 
FPA 

  
Limpeza – Loja MCB – Sala destinada para uso da 
FPA 

Limpeza – Loja MCB – Sala destinada para uso da 
FPA 
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Lavagem dos vidros  Lavagem dos vidros 

  
Lavagem dos vidros Lavagem dos vidros 

 

  

Manutenção iluminação Sala expositiva 6 – troca por 
LED. 

Manutenção iluminação Sala expositiva 6 – troca por 
LED. 
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Manutenção iluminação Sala expositiva 6 – troca por 
LED. 

Manutenção iluminação Sala expositiva 6 – troca por 
LED. 

 

  

Reparo nas luminárias do jardim Reparo nas luminárias do jardim 

  

Manutenção nos refletores da fachada Manutenção nos refletores da fachada 
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Limpeza rotineira dos lustres e lampiões Limpeza rotineira dos lustres e lampiões 

 

  

Reparo no piso – Sala Expositiva 3 Reparo no piso – Sala Expositiva 3 

 

  

Substituição das baterias da Central de Iluminação Substituição das baterias da Central de Iluminação 
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Conserto de muretas – Sala técnica Conserto de muretas – Sala técnica 

  

Conserto de muretas – Sala técnica Conserto de muretas – Sala técnica 

 

  

Limpeza de calha – Crespi Prado Limpeza de calha – Crespi Prado 
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Limpeza de calha – Crespi Prado Limpeza de calha – Crespi Prado 

 

  
Lavagem da lona do Terraço Lavagem da lona do Terraço 

  

Lavagem da lona do Terraço Lavagem da lona do Terraço 
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Lavagem da lona do Terraço Lavagem da lona do Terraço 

  

Lavagem da lona do Terraço Lavagem da lona do Terraço 

  

Reparo no pavimento do Pátio central Reparo no pavimento do Pátio central 
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Reparo no pavimento do Pátio central Reparo no pavimento do Pátio central 

  
Reparo no pavimento do Pátio lateral Reparo no pavimento do Pátio lateral 

 

  
Reparo no pavimento do Pátio lateral Reparo no pavimento do Pátio lateral 
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Reparo no pavimento do Pátio lateral Reparo no pavimento do Pátio lateral 

 
 
 
 
 

7 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES (2021)   

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado 

55 
(PED) 
Renovação de 
Seguros 

55 Dado Extra Seguro renovado 

1° Quadrim     

2° Quadrim   1 

3° Quadrim     

META ANUAL 0 1 

ICM      
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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 4013 
113, válida até às 24 h do dia 21/08/2022 junto à Porto Seguro. Em dezembro o seguro será cancelado devido ao final 
do contrato de gestão 010/2016 ficando sob responsabilidade da Fundação Padre Anchieta contratar um novo seguro. 

 
Vide Anexo 

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

Vide Anexo 
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METAS CONDICIONADAS 
  

 

Ação 3: (PGM) Investimento em treinamento da equipe 

Visando o crescimento profissional da equipe, quinze colaboradores CLT participaram de seis cursos neste quadrimestre, 

gratuitos ou pagos pela instituição, conforme descritos abaixo: 

 

im Funcionário 
Solicitação 

Treinamento/Bolsa 
Descritivo do Curso 

Realizado 
em 

Qtd 
Horas 

Valores 

152 
Alisson Ricardo da 
Silva 

Design Gráfico: 
Processos Criativos 
e Experimentação 

A realização tem 
como objetivo 

promover 
experimentações 

gráficas a partir de 
simples problemas 

visuais e fomentar a 
reflexão e a discussão 
sobre a produção e os 
processos criativos de 

designers gráficos. 

29/06/2021 8             -    

295 Marcio Robson Julião 29/06/2021 8             -    

294 
Barbara Sayuri 
Gonçalves Niwano 

29/06/2021 8             -    

207 Dayves Augusto Vegini 29/06/2021 8             -    

84 Renata Prioste de Lima 29/06/2021 8             -    

 

im Funcionário 
Solicitação 

Treinamento/Bolsa 
Descritivo do Curso 

Realizado 
em 

Qtd 
Horas 

Valores 

285 
Marco Antonio Leandro 
Silverio da Silva 

Pintura externa de 
madeira e metais 

O treinamento sobre 
pintura externa e 

externa de madeiras e 
metais, contribuirá 

substancialmente para 
orientação adicional 

durante as atividades 
de natureza civil da 

equipe de 
manutenção. O 

Treinamento abordará 
as técnicas 

necessárias para a 
pintura e proteção de 
madeiras e metais em 
ambientes externos e 

a solução dos 
principais 

inconvenientes 
relacionados à 

repintura destas 
superfícies. 

28/06/2021 1             -    

186 
Paulo Henrique 
Guimarães Mayer 

28/06/2021 1             -    

42 
Washington Luiz 
Bernardo dos Santos 

28/06/2021 1             -    

310 
Adriano Monteiro da 
Silva 

01/07/2021 1             -    
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im Funcionário 
Solicitação 

Treinamento/Bolsa 
Descritivo do Curso 

Realizado 
em 

Qtd 
Horas 

Valores 

142 
Luzia Camargo 
Falaschi 

CIPA - NR 5 

Tem como objetivo a 
prevenção de 

acidentes e doenças 
decorrentes do 

trabalho, de modo a 
tornar compatível 

permanentemente o 
trabalho com a 

preservação da vida e 
a promoção da saúde 

do trabalhador. 

14/07/2021 20  290,00  

 

im Funcionário 
Solicitação 

Treinamento/Bolsa 
Descritivo do Curso 

Realizado 
em 

Qtd 
Horas 

Valores 

306 Marisa Szpigel 

Curso de Gandhy 
Piorski 

Caminhos reflexivos 
com questionamentos 

pedagógicos, que 
despertem a ação 

desses elementos em 
favor de maior contato 

das crianças com 
suas qualidades e 
potencialidades. 

18/07/2021 30  110,00  

276 
Marcos Vinicius Felinto 
dos Santos 

17/07/2021 30  130,00  

 

im Funcionário 
Solicitação 

Treinamento/Bolsa 
Descritivo do Curso 

Realizado 
em 

Qtd 
Horas 

Valores 

310 
Adriano Monteiro da 
Silva 

NR 10 

O treinamento sobre 
Segurança em 
Serviços com 
Eletricidade 
contribuirá 

substancialmente 
durante a realização 

das atividades do 
colaborador descritas 

do descritivo da 
função de Oficial de 

Manutenção, 
prezando pelos 

cuidados e segurança 
nos serviços com 

eletricidades, 
conforme previsto na 

NR-10, item 10.8 

22/07/2021 40  200,00  
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im Funcionário 
Solicitação 

Treinamento/Bolsa 
Descritivo do Curso 

Realizado 
em 

Qtd 
Horas 

Valores 

308 
Gustavo Martins de 
Paula 

Palestra - Design: 
Chegamos onde 
queríamos? E 

agora? 

Esta palestra virtual, 
ministrado pelo 

designer Levi Girardi, 
tem como objetivo 

apresentar 
características e 

potencialidades do 
design. A participação 
de colaboradores das 
mais diversas áreas 
do MCB visa ampliar 
a compreensão sobre 
o campo do design e 
contribuirá para que 
as equipes estejam 

alinhadas às pautas e 
programações 
abordadas pela 

instituição. 

10/08/2021 01:30             -    

280 Priscilla Regina Mendes 10/08/2021 01:30             -    

295 Marcio Robson Julião 10/08/2021 01:30             -    

240 Jaqueline Caires 10/08/2021 01:30             -    

 

 

Ação 4: (PGM) Elaboração do Plano Museológico 

Não houve captação de recursos adicionais para realização desta ação neste quadrimestre. Devido a final do contrato de 

gestão em 31/12/21 e do início do processo de transição da gestão do Museu para a Fundação Padre Anchieta, esta ação 

não será realizada. 

 

 

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 

Não houve atividades relativas a essa ação neste quadrimestre.   

 

 

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 

Não houve atividades relativas a essa ação neste quadrimestre.   

 

 

Ação 12: (PA) Restauro de peças do Acervo Museológico 

No primeiro quadrimestre de 2021 foi firmado um acordo com a Fundação Itaú para a Educação e Cultura que contou com 

a contrapartida de restauro de 42 Maquetes do acervo. A ação, já contabilizada no primeiro quadrimestre, foi concluída no 

mês de junho, com o retorno das maquetes restauradas. O relato deste restauro foi detalhado no “Anexo – Relatório de 

Restauros, Empréstimos de Novas Aquisições”. 

  

 

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 atividades relativas a essa ação neste quadrimestre.   
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Ação 20: (PEPC) Participação através de ações virtuais na Semana dos Museus 

Neste quadrimestre, de 18 a 23 de maio, o Museu da Casa Brasileira participou da 19ª Semana Nacional de Museus, 

realizada anualmente pelo IBRAM. Com o tema: ‘O Futuro dos Museus: Recuperar e Reimaginar’, instituições museológicas 

de todo o Brasil refletiram sobre o campo museal. O MCB, além das exposições em cartaz, promoveu a oficina online de 

desenho ‘Que Objeto é Esse?. Abaixo os detalhes da programação: 

  

– Oficina online de desenho ‘Que objeto é esse’ | Sábado, 23 de maio, das 10h às 12h, via Zoom mediante inscrição prévia 

no site do Museu. 

– Mostra itinerante: Casas do Brasil: conexões paulistanas (Estação São Paulo-Morumbi) 

– Exposição Remanescentes da Mata Atlântica e Acervo MCB. 

– Exposição Campos de Altitude. 

– Exposição Urbanismo Ecológico 2020 

– Vitrine Expositiva Utensílios da Cozinha Brasileira  

 

    

   
Divulgação da programação do MCB na 19ª Semana Nacional de Museus. 

 

 

Ação 21: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para Lançamento de livros, virtuais ou presenciais 

Não houve atividades relativas a essa ação neste quadrimestre.   

 

 

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. 

Neste quadrimestre foram viabilizadas duas ações especiais em datas comemorativas: Aniversário do MCB e Museum 

Week, detalhadas abaixo.    

 

 

Aniversário do MCB 

O Seminário “As Contribuições de Waldisa Rússio para os Museus e para a Museologia em Homenagem aos 50 anos do 

MCB” foi um evento originalmente concebido para ser realizado presencialmente no espaço físico do Museu da Casa 

Brasileira em maio de 2020, em celebração aos 50 anos do MCB. A ação foi reagendada para 2021 e precisou ser adequada 

ao formato online por conta das restrições sanitárias e de segurança necessárias a contenção da Pandemia de COVID-19.  

 

O seminário contou com três mesas-redondas ocorridas nos dias 25, 26 e 27/05 pelo Facebook do IEBUSP, uma 

programação paralela composta por uma conferência e depoimentos pré-gravados disponibilizados em 28/05, e com uma 

oficina educativa que ocorreu no dia 29/05 através da plataforma Zoom do Museu da Casa Brasileira. 
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O descritivo completo da oficina educativa está disponível no relato da ação 25. As mesas redondas e conferência foram 

detalhadas na ação 26 deste relatório.  

 

 

Museum Week 

O Museu da Casa Brasileira participou do festival digital e cultural Museum Week, viabilizado em 2021 entre os dias 7 a 13 

de junho. As postagens viabilizadas pela instituição foram detalhadas abaixo: 

 

#EraUmaVezMW | 7 de junho 

Para o primeiro dia da #MuseumWeek 2021 o Museu da Casa Brasileira preparou um vídeo falando um pouco sobre sua 

história e de como os modos de habitação no país mudaram ao longo dos séculos e dos acontecimentos que se sucederam 

desde os primeiros hábitos, usos e costumes de nossos ancestrais nativos até a colonização e a globalização como 

vivenciamos hoje. 

 

   

   

   

   
Vídeo produzido pelo MCB para a hashtag #EraUmaVezMW 

 

 

#NosBastidoresMW | 8 de junho 

Foi apresentado um pouco mais sobre os bastidores do Museu da Casa Brasileira, com informações sobre planejamento e 

organização de exposições, pesquisas e aplicações de metodologias que buscam traduzir o conteúdo de cada mostra.  
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Postagens com a hashtag #NosBastidoresMW  

 

 

#PelosOlhosDasCriancasMW | 9 de junho 

Foi apresentado o trabalho do Educativo MCB, com propostas de experiências lúdicas e divertidas que envolvem crianças 

e adultos criativos, dando espaço à imaginação. 

 

    

    
Postagem com a hashtag #PelosOlhosDasCriancasMW 

 

 

#EurecaMW | 10 de junho 

O quarto dia da #MuseumWeek foi dedicado a inventores e suas invenções. Na postagem preparada pelo MCB, foram 

destacadas algumas criações que foram apresentadas nas mais diversas edições do Prêmio Design MCB, existente desde 

1986.  
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Postagem com a hashtag #EurecaMW 

 

 

#LegendeIstoMW | 11 de junho 

A proposta para este dia foi pautada pela pergunta ‘Se você pudesse dar um nome para essa peça olhando para a imagem 

e conhecendo um pouco de sua história, qual nome seria?’. Foi publicada uma foto de uma peça do Acervo MCB, um 

artesanato popular do século XIX. Em feitio de roda d’água e pinho, é composta por pinos de madeira, cuja engrenagem 

faz tocar um jogo de pás, a partir de manivela de madeira. Era comumente usada em casas que produziam manteiga. 

 

   
Postagem com a hashtag #LegendeIstoMW e registros da participação do público 

 

 

#ArteEmTodaParteMW | 12 de junho 

Na postagem referente à hashtag #ArteEmTodaParteMW, o MCB incentivou o público a olhar atentamente cada canto da 

instituição para perceber que existe arte em todo lugar. Na arquitetura e na bela paisagem do jardim há poesias ocultas a 

serem descobertas.  

 

    

     
Postagem com a hashtag #ArteEmTodaParteMW 

 

 

#PalavrasProFuturoMW | 13 de junho 

Encerramos nossas comemorações ao festival digital internacional #MuseumWeek com palavras de Miriam Lerner – 

diretora-geral do Museu da Casa Brasileira (MCB) – para o futuro desta organização museológica, que vem atuando como 

um centro de preservação e referência nas questões ligadas à morada brasileira, à arquitetura e ao design desde 1970. 
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Postagem com a hashtag #PalavrasProFuturoMW 

 

 

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 

Entre maio e agosto de 2021 foram viabilizadas 3 atividades contabilizadas nesta meta: ‘Oficina Arquiteturas imaginárias: 

como você imagina um museu da criança?’, ‘Encontro virtual para orientações sobre a 34ª edição do Prêmio Design MCB’ 

e ‘Curso Design gráfico: Processos criativos e experimentação’, cujos relatos seguem abaixo: 

 

Oficina Online | Arquiteturas imaginárias: como você imagina um museu da criança? 

29 de maio, 10h às 12h30, via plataforma ZOOM 

Em 2021, as comemorações do aniversário do Museu da Casa Brasileira foram marcadas por uma programação realizada 

em parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP) que refletiu sobre a história e 

legado de Waldisa Rússio, uma figura importante para o MCB no decorrer de seus 50 anos que, também, atuou na 

assistência a diversos museus em âmbito nacional e na viabilização da especialização em Museologia no Brasil. Como 

parte deste evento, a oficina educativa “Arquiteturas Imaginárias: como você imagina um museu da criança” ocorreu no dia 

29/05 entre 10h e 12h30 através da plataforma Zoom do Museu da Casa Brasileira. Somente essa atividade do evento foi 

condicionada a inscrições prévias pelo site do MCB. Foi ministrada em parceria entre a ex-bolsista de Iniciação Científica 

do Projeto Jovem Pesquisador Sophia de Oliveira Novaes e as educadoras do Museu da Casa Brasileira Flávia Mielnik e 

Zá Szpigel. O evento contou com 17 participantes online, entre crianças e pessoas da terceira idade, de diferentes estados 

e cidades brasileiras e uma participante de Portugal. A atividade foi pensada para articular conceitos e ideias de Waldisa 

Rússio sobre o Museu da Criança, junto de exercícios de criação relacionados ao fazer arquitetônico. Por isso, foi 

organizada nas seguintes etapas: i) acolhimento, ii) Museu da Criança de Waldisa Rússio, iii) Arquiteturas Imaginárias, iv) 

Pensando um Museu da Criança, v) Partilha. 

 

No acolhimento, os participantes se apresentaram e disseram se haviam participado do seminário. Em seguida, na etapa ii 

foi apresentado uma série de slides feitos por Sophia Novaes para auxiliar na mediação da proposta, visando oferecer um 

breve panorama do legado de Waldisa e suas ideias para o Museu da 

Criança. Na etapa iii, foram feitos exercícios de criação, em desenho e maquetaria, pensando elementos e práticas do fazer 

arquitetônico, como: porta, janela, vazio e escala. Depois, foram feitas algumas perguntas a serem respondidas 

coletivamente pelos participantes: “O que você gostaria de fazer no Museu da Criança?” e “O que este espaço precisaria 

ter?”. A partir disso, foi feito o convite para que todos pudessem pensar individualmente um Museu da Criança a ser 

instalado no Parque da Água Branca, ou em qualquer outro Parque que conhecessem. Depois de 20 minutos, os 

participantes partilharam suas criações. 
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Oficina Online ‘Arquiteturas imaginárias: como você imagina um museu da criança?’. 

 

 

Encontro virtual para orientações sobre a 34ª edição do Prêmio Design MCB 

10 de junho, das 16h às 17h, via plataforma ZOOM, com equipe do Prêmio Design  

A 34ª edição do Prêmio Design MCB acontece em 2021 com mudanças significativas em seu formato e edital. Por isso, a 

equipe do Museu da Casa Brasileira realizou um encontro para sanar dúvidas dos interessados em participarem desta 

edição. A programação online, gratuita, foi realizada no dia 10 de junho, das 16h às 17h, mediante inscrição prévia. Foram 

recebidas 78 inscrições e houve participação de 23 pessoas na atividade.  

 

  
Encontro virtual realizado para sanar dúvidas dos participantes do 34º Prêmio Design MCB. 

 

 

Curso Design gráfico: Processos criativos e experimentação 

Professor: Leopoldo Leal (Senac) 

Datas: 8, 15, 22 e 29 de junho de 2021 

Horário: das 19h às 21h, via ZOOM; Carga horária total: 8 horas 

Investimento: R$400,00 (50% de desconto para estudantes e 25% para amigos do MCB) 

 

Em junho de 2021 foi viabilizado o curso pago “Design Gráfico: Processos Criativos e Experimentação”, ministrado pelo 

professor Leopoldo Leal (Senac). A realização teve como objetivo promover experimentações gráficas a partir de simples 

problemas visuais e fomentar a reflexão e a discussão sobre a produção e os processos criativos de designers gráficos. A 
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cada aula, o aluno pôde compreender que quanto mais se experimenta, maior é a probabilidade de encontrar uma boa 

ideia; que conectar elementos, coisas, pessoas e lugares é um poderoso recurso para se confrontar com situações ou ideias 

nunca imaginadas. Dessa maneira, o aluno teve a oportunidade de vivenciar processos experimentais e debater sobre a 

importância da prática no design gráfico.  

 

Os encontros foram online, viabilizados na plataforma ZOOM, nos dias 08, 15, 22 e 29 de junho, das 19h às 21. Foram 

realizadas aulas expositivas sobre processos de criação e experimentação em design gráfico, discussões a partir dos textos 

da bibliografia do curso, desenvolvimento de experimentos gráficos propostos em cada aula e análise dos resultados desses 

experimentos. 

 

O curso contou com a participação de 22 alunos no total, dos quais: 14 estudantes, 3 profissionais e 5 colaboradores do 

MCB.  

 

  

  

  
Curso Design gráfico: Processos criativos e experimentação com Leopoldo Leal. 

  

 

Ação 26: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para realização de palestras, presenciais ou virtuais com conteúdos 

direcionados às áreas de vocação do museu 

No 2º quadrimestre de 2021 foram realizadas 7 atividades referentes a esta meta, além da disponibilização de um conteúdo 

executado em abril de 2021. Todas estas ações foram descritas a seguir.   

 

 

Parceria com a FAUFBA (ação contabilizada no 1º quadrimestre) 

Disponibilização, no canal Youtube do museu, da gravação da aula online realizada em 08/04, 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 ação já havia sido contabilizada no 

1º quadrimestre, quando foi executada. Até o fechamento deste relatório foram contabilizadas 63 visualizações do vídeo.  
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Gravação da aula disponibilizada no Youtube do MCB em 15 de junho.  

 

 

Roda de conversa virtual | 34º Prêmio Design MCB 

20 de maio, às 17h, com transmissão ao vivo pelo Youtube MCB 

No dia 20 de maio, Miriam Lerner (diretora geral do MCB) e Meire Assami (gerente do Prêmio Design MCB) se reuniram ao 

vivo pelo YouTube da instituição com Gerson Lessa e Teresa Riccetti, coordenadores da comissão julgadora nas 

modalidades de produtos e trabalhos escritos, respectivamente, para um ‘bate-papo’ sobre o 34º Prêmio Design MCB. A 

premiação – realizada desde 1986 – teve sua 34ª edição interrompida após o Concurso do Cartaz devido à pandemia de 

Covid-19 e, em 2021, retomou suas atividades com as inscrições para o concurso de produtos e trabalhos escritos. 

 

O encontro teve como objetivo apresentar o calendário do evento e explicar as principais mudanças na realização, incluindo 

informações sobre: novo formato (online), novo regulamento para inscrições, categorias para concorrência, avaliação do 

júri, divulgação dos premiados nos meios digitais e muito mais. Durante a transmissão houve um pico de 53 espectadores. 

Até o fim deste relatório foram contabilizadas 751 visualizações do material no Youtube. 

 

   

   
Roda de conversa virtual ‘34º Prêmio Design MCB’, realizada em 20 de maio. 

 

 

Parceria Instituto de Estudos Brasileiros da USP (IEB-USP) (4 rodas de conversa virtuais) 

Foi firmada parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros da USP (IEB-USP), para a realização do “Seminário 

Contribuições de Waldisa Rússio para os Museus e para a Museologia em Homenagem aos 50 anos do MCB”. O Seminário 

on-line foi realizado através da página do Facebook do IEB-USP, da página do Facebook do Projeto Waldisa Rússio e do 

canal de oficinas educativas do Museu da Casa Brasileira pelo Zoom, entre os dias 25 e 29 de março de 2021. 

 

O evento, originalmente concebido para ser realizado presencialmente no espaço físico do Museu da Casa Brasileira em 

maio de 2020, precisou ser adequado ao formato on-line por conta das restrições sanitárias e de segurança necessárias a 

contenção da Pandemia de COVID-19. O evento foi gratuito e aberto ao público em geral. As mesas-redondas ocorridas 

nos dias 25, 26 e 27/05 pelo Facebook do IEBUSP contaram com aproximadamente100 participantes online. 

 

Para promover acessibilidade comunicacional aos participantes com deficiência foram oferecidos interpretação em Libras 

nas mesas-redondas e audiodescrição realizada pelos próprios palestrantes (auto-descrição e descrição sucinta de slides 

das apresentações, quando utilizadas). Nos depoimentos pré-gravados e conferência foram inseridas legendas em 

português. Os serviços de acessibilidade comunicacional para pessoas surdas e tradução e legendagem da conferência de 

Gael de Guichen em português foram custeados com recursos do Projeto Jovem Pesquisador financiado pela FAPESP. 
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_ Mesa redonda: Os museus da SEC/SP – novas atuações e reflexões propostas por Waldisa Rússio e pelo grupo 

técnico de museus. 

Com: Wilton Guerra (Museu da Casa Brasileira), Marcelo Tápia (Casa Guilherme de Almeida), Beatriz Augusta Correa da 

Cruz (Museu de Arte Sacra) e Renata Motta (IDBrasil/ICOM Brasil). 

Mediação: Cristina Bruno (MAE-USP). 

Dia 25 de maio, terça-feira, às 14h (ao vivo). 

Transmissão: ao vivo pela página do IEB-USP no Facebook. 

Gratuito e com interpretação em Libras 

Este conteúdo contabilizou 960 visualizações até o fechamento deste relatório. 

 

  
Mesa redonda realizada em 25 de maio.  

 

_ Mesa redonda: Formação e pesquisa em museus. 

Com: Cristina Bruno (MAE-USP), Heloisa Barbuy (USP) e Priscilla Arigoni (UFOP). 

Mediação: Paula Talib Assad (Museu da Cidade). 

Dia 26 de maio, quarta-feira, às 14h (ao vivo). 

Transmissão: ao vivo pela página do IEB-USP no Facebook. 

Gratuito e com interpretação em Libras 

Este conteúdo contabilizou 615 visualizações até o fechamento deste relatório. 

 

  
Mesa redonda realizada em 26 de maio.  
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_ Mesa redonda: Educação e acessibilidade em museus. 

Com: Amanda Tojal (Arteinclusão), Pedro Federsoni (Museu do Instituto Adolfo Lutz) e Carlos Barmak (ex-coordenador do 

Educativo MCB). 

Mediação: Viviane Sarraf (IEB-USP). 

Dia 27 de maio, quinta-feira, às 14h (ao vivo). 

Transmissão: ao vivo pela página do IEB-USP no Facebook. 

Gratuito e com interpretação em Libras 

Este conteúdo contabilizou 485 visualizações até o fechamento deste relatório. 

 

 

  
Mesa redonda realizada em 27 de maio. 

 

_Conferência “Pioneirismo de Waldisa na preservação do patrimônio e docência no Brasil” com: Gael de Guichen 

– ICCROM Rom. 

Depoimentos gravados de: Nayte Vitielo (ex-aluna Curso de Especialização em Museologia da FESP-SP e Museóloga do 

Museu do Instituto Biológico), Fábio Soares (arquiteto que atuou como monitor mirim das Oficinas Infantis e Exposição do 

Museu da Indústria no Metrô São Bento), Tânia e Miriam Camargo Guarnieri (sobrinhas de Waldisa Rússio). 

Dia 28 de maio, sexta-feira, às 14h 

*Programação gravada e disponível na página do Projeto Waldisa Rússio no Facebook. 

Gratuito 

O conjunto de quatro vídeos que compõe esta ação (conferência e depoimentos) contabilizarou no total 217 visualizações 

até o fechamento deste relatório. 

 

  

   
Gravações disponibilizadas em 28 de maio. Conferência com Gael de Guichen e depoimentos de Nayte Vitielo, Fábio 

Soares, Tânia e Miriam Camargo Guarnieri 

 

Por fim, integrando a programação deste evento, foi realizada a oficina educativa “Arquiteturas Imaginárias: como você 

imagina um museu da criança” ocorreu no dia 29/05 entre 10h e 12h30 através da plataforma Zoom do Museu da  Casa 

Brasileira. Esta atividade foi detalhada na ação 25 deste relatório.  
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Parceria MCB e ArqXP (1 roda de conversa virtual) 

Roda de conversa virtual | Design de interiores: Desafios para a formação e reconhecimento dos profissionais. 

29 de junho, 17h, Youtube do MCB 

O Museu da Casa Brasileira promoveu um debate online pelo Youtube do MCB acerca da qualidade do espaço interno das 

habitações e a importância crescente dos profissionais em Design de Interiores. Com a pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19), a importância de viver em uma casa equipada, amigável e aconchegante aumentou exponencialmente e – 

portanto – pessoas passaram a adequar seus ambientes às novas necessidades práticas e estéticas. Diante desse cenário, 

surgem dúvidas sobre a diferença entre Arquitetura e Design, juntamente com questões ligadas à importância do 

profissional qualificado em Design de Interiores, profissão regulamentada desde 2016 que vem conquistando espaço de 

atuação. Ainda mais recentemente, em maio de 2021, os profissionais de São Paulo adquiriram o direito de registro no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP). 

 

O debate que contou com a participação de Alexandre Salles (IED São Paulo/ Estúdio Tarimba) e Sueli Garcia (Belas Artes-

SP/ ABD/ P.O Box Design), sob mediação de Gustavo Curcio (ArqXP/ FAUUSP). A roda de conversa contaria com a 

participação também de Silvana Carminati, presidente da ABD, mas por questões de saúde não pôde comparecer.  

 

A transmissão contou com a participação de 38 espectadores ao vivo e 163 visualizações até o fechamento deste relatório.  

 

  
Roda de conversa MCB+ArqXP realizada em 29 de junho via Youtube MCB. 

 

 

Palestra | Design: chegamos onde queríamos? E agora? 

10 de agosto, terça-feira, das 19h às 20h30 

Palestrante: Levi Girardi | Apresentação: Giancarlo Latorraca 

Taxa de inscrição: R$60,00 (50% de desconto para estudantes e 25% para amigos do MCB). 

No dia 10 de agosto o MCB realizou a palestra “Design: chegamos onde queríamos? E agora?”, com participação do 

designer Levi Girardi e apresentação do diretor técnico do MCB, Giancarlo Latorraca. O evento virtual aconteceu ao vivo 

pelo Zoom e foi exclusivo para inscritos.   

 

O design como disciplina tem se transformado radicalmente nos últimos anos, tanto no exterior como no Brasil. Além de 

ser fundamental para a concepção de novos produtos, marcas e serviços, vem se posicionando como atividade estratégica 

fundamental ligada – também – aos negócios, chegando a um patamar de importância vital para as corporações, uma 

posição há tempos almejada por toda a categoria. No entanto, este novo lugar exige novas competências, visões e 

comportamento empreendedor, que nem sempre foi o foco dos designers. A atividade buscou responder à pergunta ‘Como 

lidar com este novo e desafiador cenário?’. A atividade contou com a participação de 19 pessoas.  
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Palestra online ‘Design: chegamos onde queríamos? E agora?’, realizada em 10 de agosto. 

 

 

 

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 atividades relativas a essa 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' 

Neste quadrimestre foi lançada em 13 de junho uma nova playlist com Curadoria de Guga Stroeter, detalhada a seguir. 

 

Playlist Curadoria | Guga Stroeter  

Divulgação: 13 de junho 

O convidado para a terceira edição da playlist “Curadoria MCB” é o músico, produtor, empresário cultural e escritor Guga 

Stroeter, que atuou em 2010 como um dos curadores do projeto Música no MCB, selecionando artistas para as 

apresentações noturnas “Quintas no Museu”. 

 

A coletânea, organizada pessoalmente pelo artista, é como uma “autobiografia sonora” que passeia por seus diversos 

projetos e participações musicais ao longo de mais de 35 anos de carreira. A seleção inclui canções gravadas com o 

Nouvelle Cuisine (grupo formado por Stroeter nos anos 1980), gravações acompanhando com ícones da Música Popular 

Brasileira como Caetano Veloso e Marisa Monte, e também seus trabalhos mais recentes. Abaixo a relação de músicas 

que fazem parte da Playlist: 

 

1. Notas, interpretada por Nouvelle Cuisine 

2. My Funny Valentine, interpretada por Nouvelle Cuisine 

3. All of You, interpretada por Nouvelle Cuisine 

4. Céu do Brasil, interpretada por Nouvelle Cuisine 

5. Canto Índio, interpretada por Guga Stroeter, HB Jazz Combo e Liena Centeno 

6. Mata Siguaraya, interpretada por Guga Stroeter, HB Jazz Combo e Liena Centeno 

7. Janelas Abertas, interpretada por Guga Stroeter, HB Jazz Combo e Rita Braga 

8. As Praias Desertas, interpretada por Guga Stroeter, HB Jazz Combo e Rita Braga 

9. Mood Indigo, interpretada por Guga Stroeter e HB Jazz Combo 

10. I Got It Bad and That Ain’t Good, interpretada por Guga Stroeter e HB Jazz Combo 

11. Dendê, interpretada por Dora Stroeter e Guga Stroeter 

12. São Benedito, interpretada por Guga Stroeter, Orquestra HB e Sapopemba 

13. Choros No. 7, interpretada por Guga Stroeter, Orquestra HB e Sapopemba 

14. Assanhado, interpretada por Dino Barioni, Guga Stroeter, Guga Stroeter & Orquestra HB, Orquestra HB e 

Zulma Stroeter 

15. As Três Lágrimas, interpretada por Dino Barioni, Guga Stroeter, Guga Stroeter & Orquestra HB, Orquestra 

HB e Zulma Stroeter 

16. Desesperadamente, interpretada por Guga Stroeter, Orquestra HB e Zulma Stroeter 

17. As Pastorinhas, interpretada por Guga Stroeter, Orquestra HB e Zulma Stroeter 

18. Oxaguian, interpretada por Guga Stroeter 

19. Xaxará, interpretada por Guga Stroeter 

20. Não Se Aborreça, interpretada por Guga Stroeter, Patricia Secchis e Pepe Cisneros 
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21. IJEXÁ (OXUM), interpretada por Guga Stroeter e Orquestra HB 

22. IBI ALUJÁ (XANGÔ), interpretada por Guga Stroeter e Orquestra HB 

23. Minha Arte de Amar, interpretada por Guga Stroeter, Nei Lopes e Projeto Coisa Fina 

24. Retrato Cantado de um Amor, interpretada por Guga Stroeter, Nei Lopes e Projeto Coisa Fina 

25. Brasilliance, interpretada por Guga Stroeter e Orquestra HB 

26. Metal no Metal, interpretada por Guga Stroeter, Lucio Agra e Renato Soares 

27. Bless You Is My Woman Now – Ao Vivo, interpretada por Marisa Monte e Nouvelle Cusine 

28. Cheek To Cheek, interpretada por Caetano Veloso e Cauby Peixoto 

29. Agdavís, interpretada por HB Tronix 

30. Antropofagia, interpretada por HB Tronix 

 

Cada faixa selecionada para a lista foi comentada pelo curador e este conteúdo está disponível no site do MCB pelo link: 

https://mcb.org.br/pt/programacao/musica/musica-no-mcb-playlist-curadoria-mcb-guga-stroeter/  

 

   
Divulgação da Playlist Curadoria Guga Stroeter nas redes sociais e site 

 

    
Playlist Curadoria Guga Stroeter 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 

Neste quadrimestre foram viabilizadas ações para a retomada da 34ª edição do Prêmio Design MCB para as categorias de 

produtos e trabalhos escritos que haviam sido canceladas em 2020 em função da pandemia de Covid-19. 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 valores monetários nem 

exposição de projetos no museu.  

 

O regulamento foi divulgado ao público em 20 de maio, data que que foi realizada uma Roda de Conversa, com participação 

de Miriam Lerner (diretora geral), Meire Assami (gerente do Prêmio Design) e dos coordenadores de júri Gerson Lessa 

(coordenador de produtos) e Teresa Maria Riccetti (coordenadora de trabalhos escritos) para que pudessem ser 

apresentadas ao público as principais alterações da edição. Esta atividade virtual foi melhor detalhada na ação 26 deste 

relatório.  

 

https://mcb.org.br/pt/programacao/musica/musica-no-mcb-playlist-curadoria-mcb-guga-stroeter/
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Para realização do 34º Prêmio Design foi renovada a parceria com o Senac São Paulo visando o estímulo e 

desenvolvimento educacional, profissional e a aproximação com as práticas de mercado na área de Design. Nesta edição 

do concurso os trabalhos premiados em 1º, 2º e 3º lugares, na modalidade Trabalhos Escritos Não Publicados, serão 

avaliados pela Editora Senac São Paulo, que fornecerá um parecer elaborado por sua equipe técnica sobre a viabilidade 

de publicação dos trabalhos, apontando sugestões e orientações. A colaboração firmada entre o MCB e o Senac São Paulo 

acontece desde o 28º Prêmio Design MCB e já contemplou o lançamento de trabalhos premiados na 28ª, 29ª e 33ª edição.  

  

As inscrições ocorreram entre 20 de maio e foram encerradas em 4 de agosto. A taxa de inscrição foi de R$ 98,00, com 

desconto de 50% para estudantes e 25% aos associados ao programa Amigos do MCB. Não houve alteração na estrutura 

de categorias e os participantes puderam inscrever projetos de Mobiliário, Iluminação, Utensílios, Têxteis, Construção, 

Transportes, Eletroeletrônicos e Trabalhos escritos. 

 

   
Divulgação das inscrições e Roda de conversa virtual 

 

Foram contabilizadas 431 participações nesta edição e houve um aumento expressivo na categoria Trabalhos Escritos, 

que recebeu 75 inscrições. Frente a este aumento, a comissão julgadora desta categoria, antes composta por 37 membros, 

foi ampliada para 51 jurados. As primeiras reuniões de avaliação desta comissão, coordenada pela profa. Teresa Maria 

Riccetti, ocorreram em 17 e 18 de agosto pela plataforma Zoom. Os próximos encontros deste grupo ocorrerão em 5 e 6 

de outubro, quando serão definidos os trabalhos premiados e selecionados desta edição.  

 

A comissão de trabalhos escritos é composta por: Teresa Riccetti (coordenadora), Ana Paula Calvo, Agda Carvalho, Alécio 

Rossi, Alexandre Penedo, Ana Claudia Maynardes, Ana Paula Coelho de Carvalho, Anamaria Amaral Rezende, Andréa de 

Souza Almeida, Auresnede Pires Stephan, Celio Teodorico, Cibele Haddad Taralli, Clarissa Paulillo, Claudia Facca, Clice 

de Toledo Sanjar Mazzilli, Cristiane Aun Bertoldi, Cyntia Malaguti, Daniele Cristine de Carvalho Joukhadar, Debora 

Carammaschi, Débora Gigli Buonano, Deborah Christo, Denise Dantas, Eduardo Augusto Costa, Eduardo Camillo 

Kasparevicis Ferreira, Eleida Pereira de Camargo, Fernanda Jordani, Gabriel Patrocínio, Gabriela Botelho Mager, Grace 

Kishimoto, Gustavo Curcio, Ivo Pons, João de Souza Leite, José Roberto D'Elboux, Marcelo J. O. de Farias, Maria Stella 

Tedesco Bertaso, Myrna Nascimento, Nancy Betts, Nara Sílvia Marcondes Martins, Nelson José Urssi, Norberto Gaudencio 

Junior, Olavo Aranha, Priscila Lena Farias, Regina Lara, Rosana Vasques, Sandra Harabagi, Sara Goldchmit, Sueli Garcia, 

Tatiana Gentil Machado, Virginia Borges Kistmann, Viviane Nicoletti e Zuleica Schincariol.  
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Reuniões da Comissão julgadora de Trabalhos escritos, viabilizada em agosto de 2021. 

 

 

A comissão julgadora de produtos, coordenada pelo prof. Gerson Lessa, se reuniu em 31 de agosto via plataforma Zoom. 

O grupo composto por especialistas e acadêmicos fará uma primeira votação individual dos trabalhos encaminhados para 

que possam, nos próximos encontros que ocorrerão ao longo do mês de setembro, deliberar sobre os projetos de destaque 

desta edição. O grupo é formado por: Gerson Lessa (coordenador); Giorgio Giorgi Junior e Fernanda Fanti Tissot como 

jurados de Iluminação; Alexandre Nascimento Salles, Natasha Schlobach, Freddy Van Camp, Giancarlo Latorraca e 

Mariana Betting Ferrarezi como jurados de Mobiliário; Fernando Mascaro e Anael Silva Alves como jurados de Utensílios; 

Clarisse Romeiro e Yorrana Priscyla Maia de Souza como juradas de Têxteis; Tatiana Sakurai e Ana Lúcia de Lima Pontes 

Orlovitz como juradas de Construção; Carlos Marcelo Teixeira e Fernando Morita como jurados de Transportes; Luis 

Alexandre F. Ogasawara e Valkiria Pedri Fialkowski como jurados de Eletroeletrônicos.  

 

 

   

    

    

    
Reuniões da Comissão julgadora de Produtos, viabilizada em agosto de 2021. 

 

 

Esta ação será contabilizada no próximo quadrimestre, após conclusão de todas as etapas da 34ª edição do Prêmio Design 

MCB, cujo resultado final está previsto para ocorrer em 14 de outubro.  

 

 

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 
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Não sendo possível a realização das apresentações presenciais, o projeto Música no Museu foi adaptado aos canais 

digitais. Em 2021 foram estabelecidas parcerias que possibilitaram o oferecimento de uma diversificada programação ao 

público do MCB. Ao todo foram contabilizadas 8 atividades nesta meta. As parcerias foram detalhadas a seguir:  

 

Parceria Jazzmins Big Band | Lançamento de CD e Roda de conversa 

9 e 13 de maio 

No dia 09 de maio (domingo), o Museu da Casa Brasileira colaborou com o lançamento do CD “Quando eu te vejo”, novo 

trabalho do grupo Jazzmin’s Big Band e viabilizado com recursos ProAC Edital. Transmitido ao vivo pelo canal da Jazzmin’s 

Big Band no Youtube a partir das 11h, o evento online foi gratuito e aberto ao público.  

 

O grupo exclusivamente feminino realizou ainda um debate acerca do tema “Como é formada uma Big Band?”. Esse 

encontro online e gratuito que aconteceu no dia 13 de maio pelo Youtube do MCB, às 19h, contou com abertura de Carmelita 

de Moraes, coordenadora de Música do MCB, e Lis de Carvalho e Paula Valente, que compõem a banda Jazzmins e 

representam grande influência no cenário da música instrumental brasileira, que falaram sobre o processo de formação de 

Big Bands. A Roda de conversa contabilizou 16 espectadores simultâneos e 94 visualizações até o fim deste relatório. 

 

   

 
Lançamento de CD e Roda de conversa em parceria com o grupo Jazzmin’s Big Band  

 

 

MCB Recomenda | Projeto ‘Foxtrot e a Música Brasileira’ – 3º episódio 

16 de junho 

O MCB colaborou com a divulgação do terceiro episódio do projeto “Foxtrot e a Música Brasileira” disponibilizado no perfil 

Facebook e YouTube do músico Ricardo Baldacci. Com o tema “Seleções especiais: Lúcio Alves e Carlos Galhardo”, a 

realização apresenta os músicos Ricardo Baldacci, Billy Magno e Danilo Vianna executando clássicas canções da Era do 

Rádio. O projeto foi viabilizado com apoio da Lei Emergencial de Apoio à Cultura (Edital Proac Expresso Lei Aldir Blanc 

39.2020 – Produção e temporada de música com apresentações online). 

 

   
MCB Recomenda | Lançamento do 3º episódio do projeto ‘Foxtrot e a Música Brasileira’ 
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MCB Recomenda | Emiliano Castro – Álbum 7 caminos 

27 de junho 

O MCB colaborou com a divulgação de “7 Caminos”, o novo álbum de Emiliano Castro, músico que se dedica ao flamenco 

e aos elementos africanos e latino-americanos. Esse é o segundo álbum solo do artista e, em meio à pandemia e suas 

limitações geográficas, remonta junto ao público temáticas relacionadas aos caminhos imaginários pelo Atlântico. Nesse 

projeto, Emiliano assina a produção musical e artística e executa violão de sete cordas, viola caipira e canta ao lado de uma 

banda multicultural com presença de uma dançarina que – no disco – atua pelo sapateado. 

 

  
MCB Recomenda | Álbum “7 Caminos” de Emiliano Castro 

 

 

MCB Recomenda | Cordel Viajante – Espetáculo musical Banda Forró do Candeeiro 

11 de julho 

Em 11 de julho o MCB colaborou com a divulgação da banda Forró do Candeeiro e do espetáculo musical “Cordel Viajante”. 

A apresentação foi disponibilizada gratuitamente ao público e para acesso por tempo limitado, até 18 de julho. O show traça 

a jornada de Juarez (Rosa Piscioneri), que viaja pelo sertão nordestino buscando reencontrar sua amada, Maria, e suas 

raízes. A história, ainda, homenageia e personifica a força do povo nordestino, castigado pela saudade de viver em sua 

terra natal ao longo de gerações migrantes Brasil afora. 

 

  
MCB Recomenda | Banda Forró do Candeeiro e do espetáculo musical “Cordel Viajante” 

 

 

MCB Recomenda | Regional Fina Estampa – Álbum Abrideira 

25 de julho 

Em 2021 a regional Fina Estampa relança seu primeiro trabalho produzido em estúdio. Abrideira foi originalmente lançado 

em 2008 e conta com 12 faixas, entre as quais o estilo choro conflui com diálogos sonoros ampliados sobre a Música 

Brasileira contemporânea. A obra traz contribuições de grandes nomes do gênero como Maurício Carrilho e influências de 

artistas como Radamés Gnatalli. Seu relançamento se caracteriza como uma homenagem a Lucas Rosa, querido baterista 

da banda, que faleceu em 2009, aos 31 anos. O MCB colaborou com a divulgação deste trabalho e recomendou o álbum 

ao público.  
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MCB Recomenda | Regional Fina Estampa – Álbum Abrideira 

 

 

MCB Recomenda | Quinteto BrassUka – projetos 

8 de agosto 

O MCB convidou o público a conhecer o trabalho do quinteto de metais BrassUka. Além de completar uma década de 

carreira com uma longa história de apresentações e projetos bem-sucedidos, o grupo camerístico também lança, em agosto, 

o projeto Quitute Brasileiro.  

 

  
MCB Recomenda | Quinteto de metais BrassUka  

 

 

MCB Recomenda | Projeto ‘Foxtrot e a Música Brasileira – 4º episódio 

11 de agosto 

O MCB recomendou em 11 de agosto o quarto episódio do projeto Foxtrot e a Música Brasileira*, de Ricardo Baldacci. A 

apresentação foi disponibilizada pelo Facebook e YouTube do artista. Nesse episódio, o grupo Ricardo Baldacci Trio 

executou o gênero foxtrot em uma seleção de canções que une trabalhos de artistas desde Lamartine Babo à Ivete Sangalo.  

 

  
MCB Recomenda | Lançamento do 4º episódio do projeto ‘Foxtrot e a Música Brasileira’ 

 

 

MCB Recomenda | Toninho Ferragutti – Projetos desenvolvidos no período de pandemia 

29 de agosto 

O MCB recomendou ao seu público o trabalho de Toninho Ferragutti, acordeonista, compositor, arranjador e parceiro do 

projeto Música no MCB. Ao longo da carreira, o músico – que já foi indicado três vezes ao Grammy Latino e diversas vezes 

a prêmios nacionais – gravou nove álbuns, além de ter realizado inúmeras parcerias para produções em estúdio e em 
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palcos Brasil afora. Durante o período de pandemia, que vem se estendendo desde meados de 2020, Ferragutti também 

vem se reinventando e realizando projetos online com o objetivo de difundir a cultura da música brasileira e do acordeom. 

 

   
MCB Recomenda | Toninho Ferragutti – Projetos desenvolvidos no período de pandemia 

 

 

Ação 39: (PE) Realização de cursos presenciais ou virtuais de capacitação para professores, educadores e guias 

de turismo 

Foram realizados 3 encontros com 56 professores. 

 

A parceria museu-escola que estabelecemos com a EMEI Dona Leopoldina favorece a realização de um processo de 

formação continuada dos educadores da escola e também das crianças. A dinâmica da formação se dá por meio de reuniões 

virtuais com a direção e a coordenação e encontros mensais com as professoras, com duração de duas horas.  

 

As trocas entre as equipes das duas instituições são muito instigantes para todos os envolvidos na parceria, e isto se deve 

ao fato das questões que nos movem não serem as mesmas, mas complementares. Elas emergem nos nossos encontros 

e possibilitam a invenção de um território comum de ações educativas.  

 

A demanda mais emergencial, foi colocada pela diretora, que quer dar continuidade ao trabalho com elementos da natureza 

e principalmente potencializar a ocupação dos espaços externos da escola, antecipando o retorno das crianças depois de 

um ano de isolamento. 

 

 
 

Para aprofundar conhecimentos sobre os elementos da natureza, ficou acordado que alguns educadores das duas 

instituições fariam o curso “A criança e os quatro elementos” (via Zoom), ministrado por Gandhy Piorski, com o objetivo de 

juntos encontrarmos um caminho a ser trilhado durante este período tão desafiador para a educação e para a cultura. 

Marisa Szpigel e Marcos Felinto fizeram o curso, e as contribuições de Piorski ajudaram a entrelaçar nossas ações com um 

referencial teórico filosófico que nos permitiu mergulhar e também compreender mais a fundo a natureza da criança e a 

importância do contato com a natureza. O contexto que estamos vivendo também nos indica o quanto estas questões são 

urgentes e que precisamos refletir e apoiar as crianças que ficaram por um longo tempo recolhidas. 
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Iniciamos o curso “A criança e os quatro elementos” e ao mesmo tempo, algumas conversas com a diretora e coordenadora 

para elaborar um plano de trabalho inicial, com a duração de um trimestre, a partir das questões discutidas e das ideias 

abordadas por Piorski. Traçamos uma linha inicial que tem o corpo e seus gestos como eixo. Escolhemos alguns objetos 

do mobiliário escolar para que, ao mesmo tempo em que pudéssemos atender as necessidades de ter as crianças o maior 

tempo possível nas áreas externas da escola, também fosse possível apoiar as professoras no acolhimento das crianças 

que ficaram por muito tempo em suas casas. 

  

 
  

Escolhemos a cadeira, o banco e a mesa para pensar sobre a seguinte questão: Como está o corpo na escola? A cadeira 

foi o primeiro objeto de investigação, e ainda estamos nela, pois nem nós e nem a equipe da Leopoldina podia imaginar o 

quanto colocar o próprio corpo na cadeira e tomar consciência de todos os significados deste objeto que está muito presente 

no cotidiano, mas nunca paramos para sentir e refletir sobre ele e nossos corpos em relação a ele. Conversamos 

sobre descanso, disciplina, transgressão, protocolos de distanciamento, cadeiras dentro da sala e fora da sala, a cadeira 

das crianças e a cadeira do professor. Questões presentes desde sempre na instituição escolar e ao mesmo tempo tão 

atuais.  

 

Nossos encontros com a equipe de professoras acontecem mensalmente, na quinta-feira, das 15:30 às 17:30. Estamos 

realizando as formações virtualmente, via plataforma Zoom. A escola está em modo híbrido, com algumas crianças em 

casa, e outras frequentando a escola presencialmente.  

 

 

Ação 40: (PE) Ampliação de parcerias com instituições educacionais e culturais na capital e no interior do estado 

de São Paulo 

Ação não executada neste quadrimestre. 

 

 

Ação 41: (PE) Atendimento presencial ou virtual à estudantes de escolas públicas de Educação Infantil- EMEI 

Ação não executada 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 

Ação não executada neste quadrimestre. 
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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 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 de artigo Projeto Acervo Revelado na revista ArqXP 

6ª Edição, junho, julho, agosto /2021 

Neste segundo quadrimestre de 2021, o MCB viabilizou um encarte especial de 19 páginas na 6ª edição da revista ArqXP, 

que possui tiragem impressa e pode ser conferida em versão digital também pelo site https://arqxp.com/.  

 

O encarte apresenta um pouco do trabalho do Núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação do MCB, por meio do 

artigo ‘Berços – um olhar sobre o universo infantil”. O projeto “Acervo Revelado”, iniciado em 2016, tem como objetivo 

apresentar ao público informações sobre objetos do acervo do Museu da Casa Brasileira, além de possibilitar aos 

interessados contribuir com dicas e sugestões sobre as peças apresentadas nos 12 artigos publicados até o momento no 

site do MCB.  

 

   
Capa da 6ª edição da Revista ArqXP, Capa do encarte MCB e páginas internas.  

 

 

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 

 

Campanha ‘Números da Gestão’ 

Divulgação: 31 de maio 

O Museu da Casa Brasileira, administrado pela OS A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiro desde 2008, acumulou 

resultados expressivos nos últimos anos. Esses resultados vão desde captação de recursos próprios até visitantes 

presenciais ou virtuais, além do número de eventos da agenda cultural.  Os dados foram publicados nas redes sociais e no 

Youtube do MCB em 31 de maio de 2021.   
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Publicação de dados de crescimento do MCB nos últimos anos.  

 

 

Campanha ‘Estante do MCB’ (ação já contabilizada no 1º quadrimestre) 

Neste quadrimestre o MCB seguiu 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: 

 

5/junho: Coleção ‘Equipamentos, usos e costumes da casa brasileira’ 

19/junho: Livro ‘A arquitetura de Lelé: fábrica e invenção’ 

3/julho: Livro ‘Maneiras de Expor - Arquitetura Expositiva de Lina Bo Bardi’ 

14/agosto: Livro ‘Alex Wollner Brasil: Design Visual’ e reedição de um dos cartazes mais emblemáticos da carreira de 

Alexandre Wollner 

 

     
Material gráfico produzido para a campanha Estante do MCB veiculadas no 2º quadrimestre 

 

 

Campanha ‘MCB em Casa’ (ação já contabilizada no 1º quadrimestre) 

Frente a pandemia do Corona vírus, o museu criou em 2020 a campanha ‘MCB em Casa’ para apresentação de conteúdos 

virtuais. Esta campanha foi retomada em 2021 e conta com publicações reforçando os canais digitais da instituição. Por 

meio da hashtag #MCBemCasa, o público pode encontrar conteúdos complementares às exposições temporárias, 

informações sobre oficinas, rodas de conversa e outras programações.  

 

    

     
Marca da campanha ‘MCB em Casa’ e exemplos de peças veiculadas ao longo do 2º quadrimestre 

 

 

Ação 53: (PCDI) Veiculação de Links patrocinados em redes sociais 

Neste quadrimestre foram vinculados 517 links patrocinados dentro das redes sociais do Museu.  
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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 Ações Condicionadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado 

3 
(PGM) Investimento em 
treinamento da equipe 

3 
Meta-

Produto 

Nº de 
treinamentos 
oferecidos 

1° Quadrim   7 

2° Quadrim   6 

3° Quadrim 20   

META ANUAL 20 13 

ICM  100% 65% 

4 
(PGM) Elaboração do Plano 
Museológico 

4 
Meta-

Produto 

Plano 
museológico 
elaborado 

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 0 

ICM  100% 0% 

                

2. PROGRAMA DE GESTÃO DE  ACERVOS (2021)  

Nº Ações Condicionadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado 

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 

9 
Meta-

Produto 
Nº de parcerias 
estabelecidas 

1° Quadrim   
1 

2° Quadrim     

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 1 

ICM  100% 100% 

10 

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

10 
Meta-

Produto 
Nº de projeto 
desenvolvido 

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 0 

ICM  100% 0% 

11 

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

11 
Meta-

Produto 
Nº de peças 
adquiridas 

1° Quadrim   1 

2° Quadrim     

3° Quadrim 15   

META ANUAL 15 1 

ICM  100% 7% 
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12 
(PA) Restauro de peças do 
Acervo Museológico 

12 
Meta-

Produto 
Nº de peças 
restauradas 

1° Quadrim   42 

2° Quadrim     

3° Quadrim 10   

META ANUAL 10 42 

ICM  100% 420% 

13 
(PA) Contratação de Seguro 
para peças do Acervo e 
Exposições Temporárias 

13 
Meta-

Produto 
Seguro 
Contratado 

1° Quadrim   0 

2° Quadrim     

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 0 

ICM  100% 0% 

14 
(PA) Instalação do Software 
para gestão do acervo 
arquívistico e Bibliográfico 

14 
Meta-

Produto 
Software 
instalado 

1° Quadrim   0 

2° Quadrim     

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 0 

ICM  100% 0% 

                

3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2021)  

Nº Ações Condicionadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado 

20 
(PEPC) Participação através de 
ações  virtuais na Semana dos 
Museus 

20 
Meta-

Produto 

Nº de 
programas 
realizados 

1° Quadrim   0 

2° Quadrim 1 1 

3° Quadrim     

META ANUAL 1 1 

ICM  100% 100% 

21 
(PEPC) Estabelecimento de 
parcerias para Lançamento de 
livros, virtuais ou presenciais 

21 
Meta-

Produto 

Nº de 
lançamentos 
realizados 

1° Quadrim   1 

2° Quadrim     

3° Quadrim 2   

META ANUAL 2 1 

ICM  100% 50% 

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. 

22 
Meta-

Produto 

Nº de 
participações 
realizadas 

1° Quadrim 4 4 

2° Quadrim 2 2 

3° Quadrim 2   

META ANUAL 8 6 

ICM  100% 75% 
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23 
(PEPC) Realização de 
exposição do projeto Casas do 
Brasil 

23 
Meta-

Produto 

Nº de 
exposições 
realizadas 

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 0 

ICM  100% 0% 

24 
(PEPC) Realização de 
exposição do projeto 
Pioneiros do Design 

24 
Meta-

Produto 

Nº de 
exposições 
realizadas 

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 0 

ICM  100% 0% 

25 

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

25 
Meta-

Produto 
Nº de eventos 
realizados 

1° Quadrim     

2° Quadrim   3 

3° Quadrim 5   

META ANUAL 5 3 

ICM  100% 60% 

26 

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

26 
Meta-

Produto 
Nº de palestras 
realizadas 

1° Quadrim   3 

2° Quadrim   7 

3° Quadrim 8   

META ANUAL 8 10 

ICM  100% 125% 

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 

27 
Meta-

Produto 
Empresa 
Contratada. 

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 0 

ICM  100% 0% 

28 

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

28 
Meta-

Produto 
Nº de parcerias 
estabelecidas 

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim 2   

META ANUAL 2 0 

ICM  100% 0% 
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29 

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

29 
Meta-

Produto 
Nº de listas 
produzidas 

1° Quadrim   1 

2° Quadrim   1 

3° Quadrim 4   

META ANUAL 4 2 

ICM  100% 50% 

30 

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

30.1 
Meta-

Produto 
Número de 
apresentações 

1° Quadrim 1   

2° Quadrim 1   

3° Quadrim 1   

META ANUAL 3 0 

ICM  100% 0% 

31 
(PEPC) Realização da edição 

anual do Prêmio Design 
Museu da Casa Brasileira 

31.1 
Meta-

Produto 
Nº de edições 
realizadas 

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 0 

ICM  100% 0% 

32 

(PEPC) Exposição física ou 
virtual dos itens selecionados 

na edição anual do Prêmio 
Design Museu da Casa 

Brasileira”.  

  

Meta-
Produto 

Nº de 
Exposições 
Realizadas 

1° Quadrim     

  2° Quadrim     

  3° Quadrim 1   

  META ANUAL 1 0 

32.1 
ICM  100% 0% 

33 

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

33 
Meta-

Produto 
Nº de palestras 
realizadas 

1° Quadrim   6 

2° Quadrim   8 

3° Quadrim     

META ANUAL 8 14 

ICM  100% 175% 
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  4 PROGRAMA EDUCATIVO (2021) 

Nº Ações Condicionadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado 

39 

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

39.1 
Meta-

Produto 

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

1° Quadrim 0   

2° Quadrim 6 3 

3° Quadrim 6   

META ANUAL 12 3 

ICM  100% 25% 

39.2 
Meta-

Resultado 

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

1° Quadrim 0   

2° Quadrim 50 56 

3° Quadrim 50   

META ANUAL 100 56 

ICM  100% 56% 

40 

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

40 
Meta-

Produto 

Nº de novas 
parcerias 
realizadas 

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim 2   

META ANUAL 2 0 

ICM  100% 0% 

41 

(PE) Atendimento presencial 
ou virtual à estudantes de 

escolas públicas de Educação 
Infantil- EMEI 

41.1 
Meta-

Produto 

Nº mínimo de 
atividades 
oferecidas 

1° Quadrim 1   

2° Quadrim 2   

3° Quadrim     

META ANUAL 3 0 

ICM  100% 0% 

41.2 

  

Nº mínimo de 
público nas 
atividades  

1° Quadrim 200   

  2° Quadrim 400   

Meta-
Resultado 

3° Quadrim   
  

  META ANUAL 600  0 

  ICM  100% 0% 
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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 

42 
Meta-

Produto 
Nº mínimo de 
ações   

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim 2   

META ANUAL 2  0 

ICM  100% 0% 

                
5  PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2021) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado 

44 

(PSISEM) Realização de 
itinerância de Exposições para 
municípios do interior do 
estado previamente indicados 
pela coordenação do SISEM 

44.1 
Meta-

Produto 

Nº de 
itinerâncias 
realizadas 

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 0 

ICM  100% 0% 

44.2 
Meta-

Resultado 

Nº de 
municípios 
atendidos 

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 0 

ICM  100% 0% 

                

6 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2021)   

Nº Ações Condicionadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado 

50 

(PCDI) Publicação de 
documentação dos projetos 
realizados pelo Educativo e 
dos materiais criados para as 
visitas ao acervo do museu 

50 
Meta-

Produto 

Nº de 
publicações 
realizadas 

1° Quadrim 2   

2° Quadrim 2   

3° Quadrim 1   

META ANUAL 5 0 

ICM  100% 0% 
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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 

51 
Meta-

Produto 
Nº de títulos 
publicados 

1° Quadrim   1 

2° Quadrim   1 

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 2 

ICM  100% 200% 

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 

52 
Meta-

Produto 

Nº de 
campanhas 
realizadas 

1° Quadrim 2 3 

2° Quadrim 2 1 

3° Quadrim 2   

META ANUAL 6 4 

ICM  100% 67% 

53 
(PCDI) Veiculação de Links 
patrocinados em redes sociais 

53 
Meta-

Produto 
Nº de links 
veiculados  

1° Quadrim 400 412 

2° Quadrim 400 517 

3° Quadrim 400   

META ANUAL 1200 929 

ICM  100% 77% 

54 

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

54 
Meta-

Produto 
Nº de títulos 
publicados 

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 0 

ICM  100% 0% 
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7 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES (2021)   

Nº Ações Condicionadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Quadrimestral Realizado 

56 

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

56 Dado Extra 
Alvará obtido 
OU renovado 

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim     

META ANUAL     

ICM      

57 

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

57.1 
Meta-

Produto 
Projetos 
contratados 

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim 1   

META ANUAL 1 0 

ICM  100% 0% 

57.2 Dado Extra 
Número de 
projetos 
entregues  

1° Quadrim     

2° Quadrim     

3° Quadrim     

META ANUAL     

ICM      
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Relatório de atividades e anexos Técnicos Responsável Cargo Assinatura

Programa de Gestão Museológica Marco Antonio Leonardo Alves  Diretor Administrativo Financeiro
Assinatura 

Eletrônica

Programa de Gestão de  Acervos Wilton Guerra Gerente de Preservação Pesquisa e Documentação
Assinatura 

Eletrônica

Programa de Exposições e Programação Cultural Ana Heloisa Santiago Gerente de Núcleo Técnico
Assinatura 

Eletrônica

Programa Educativo Miriam Lerner / Giancarlo Latorraca Diretoria Geral e Técnica
Assinatura 

Eletrônica

Programa de Integração ao Sisem-SP Ana Heloisa Santiago Gerente de Núcleo Técnico
Assinatura 

Eletrônica

Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional Jaqueline Caires Coordenadora de Comunicação
Assinatura 

Eletrônica

Programa de Edificações Marco Antonio de Jesus Neves Coordenador de Manutenção
Assinatura 

Eletrônica

Metas Condicionadas Meire Assami Gerente Prêmio Design
Assinatura 

Eletrônica
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QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 

 

Vide Anexo 


