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O Museu Catavento e um equipamento da Secretaria da Cultura do Estado de Sao Paulo, 
administrado pela Orqanizacao Social Catavento Cultural e Educacional por meio do Contrato de 
Gestao n° 02/2017, celebrado atraves da Unidade de Preservacao do Patrirnonio Museol6gico - 
UPPM, em 01 de dezembro de 2017 com vigencia ate 30 de novembro de 2022. 

No 3° trimestre de 2018 o Nucleo Tecnico do Museu Catavento se empenhou para a 
atualizacao das polfticas de Exposicao e Proqrarnacao Cultural, para Cessao Onerosa e Gratuita 
dos Espar;:os e dos pianos de Salvaguarda e Contingencia e Manutencao e Conservacao alem de 
trabalhar nao so para o cumprimento das metas de todos os seus Programas, mas principalmente 
para o born atendimento do visitante atraves das atividades que serao detalhadas a seguir. 

A pesquisa de satisfacao de publico realizada dentro das acoes do Programa de Gestao 
Executiva, Transparencia e Governanr;:a demonstrou um resultado de 84% de avaliacao positiva, 
alern de mapear instituicoes do entorno, prover o acolhimento de seu visitante e acessibilidade 
atitudinal para toda sua equipe. As acees do Programa visaram nae so a gestao administrativa do 
equipamento, com rigoroso cumprimento das normas financeiras e jurldicas, mas tarnbern na busca 
por outros meios de captacao de recursos por meio de leis de incentivo ou de parcerias diretas, 
cessao onerosa de espaco e acoes que resultaram, por exemplo, na importante parceria com o 
Centro de Referencia em lnforrnacao Ambiental - CRIA, um dos maiores acervos digitais da 
biodiversidade brasileira, que realizou o projeto de cataloqacao das arvores da sede do museu, com 
possibilidade de acesso as inforrnacoes pelo visitante atraves de QR Code. 

Faz parte tarnbern da Gestao Executiva do Museu o Programa de Comunicacao e 
Desenvolvimento lnstitucional, atraves do qual a instituicao tern suas acoes divulgadas na mldia, 
redes sociais, site e plataformas digitais. Neste trimestre o Museu Catavento teve um total de 384 
insercoes na rnldia, uma media de 4,2 ao dia, nurnero que demonstra o resultado da dlvulqacao de 
acoes coma: Proqramacao Especial de Ferias, Catavento no Shopping, Cataloqacao das Arvores 
do Museu, entre outros. 0 resultado nas redes sociais tambern foi positive, vista que 158.059 
pessoas curtiram, passaram a seguir ou se envolveram nas acoes de divulgac;ao promovidas nas 
paqinas do Museu Catavento. 

No 3° trimestre a equipe do Programa de Acervo se mobilizou para a realizacao de acoes 
que trariam mais visibilidade e conhecimento para o nucleo, despertando o interesse de outras areas 
e consequentemente mudando o olhar para as questoes museol6gicas da instituicao, A equipe 
desenvolveu a acao "Compartilhando Saberes" que tern coma finalidade abordar uma ternatica 
dentro do perfil que o Museu contempla e trazer profissionais que possam contribuir atraves de 
alguma apresentacao, dinarnica, curse ou ate mesmo oficina. Alem disso, participou do Ill Encontro 
de Associacoes e Museus de Ciencias, que aconteceu no Museu do Arnanha no Rio de Janeiro; 
realizou visitas tecnicas no AquaRIO, no Museu de Astronomia e Ciencias e Afins, no Museu do 
Universo/Planetario do Rio de Janeiro, Museu do Amanha e Fundacao Oswaldo Cruz. 

O Programa de Exposicces e Proqrarnacao Cultural elaborou uma proqramacao para o 3° 
trimestre que contou com as atividades: Exposicao ternporaria "Mudancas Clirnaticas" (acervo 
pr6prio); Exposicao Sao Paulo Mato Classic que possibilitou um recorte curatorial com o acervo do 
Museu, alern de promover a formacao/atracao de um nova tipo de publico para o equipamento; 
participacao em programas tematicos coma a "Jornada do Patrirnonio" e a "Primavera de Museus"; 
prornocao de palestra "Capsulas do Saber'' e workshop na "Virada da Mobilidade"; Proqramacao 
Especial de Ferias; exposicao "Catavento no Shopping" nos shoppings Morumbi Town, Light, 
Internacional de Guarulhos; participacao com a Mostra Catavento no Domingo Aereo promovido 
pela Forr;:a Aerea; reforrnulacao da instalacao "Constelacao" da Secao Universo/Astronomia; 
Cerimonia de tancamento da Cataloqacao da Flora dos Jardins do Museu; reformulacao da 
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instalacao "Atualidades Biol6gicas"; exposicao "Museu Catavento - a ciencia mais perto de voce", 
carreta adaptada para levar algumas instalacoes do Catavento para diversos municipios do estado; 
ciclo de palestras em parceria com o Detran - Clube Bern-Te-Vi. As acoes desenvolvidas pelos 
Programas de Proqrarnacao Cultural e Educativo, alem do acervo fixo do Museu, resultaram no 
atendimento de 202.598 visitantes neste trimestre. 

O Programa Educativo do Museu Catavento promoveu atividades de forrnacao, forrnatacao 
de parcerias, visitas educativas, treinamentos, estaqios tecnicos, alern de elaboracao de material 
educativo para as atividades e exposicoes. 0 trimestre foi marcado por importantes iniciativas como: 
parceria com o SESC Pq Dom Pedro, trabalho mais focado no publico do entorno com fornecimento 
de Onibus e lanche; ADE Summit 2018 (Apple Distinguished Educators), parceria com a Apple 
Computers, atividade com professores certificados pela empresa para trabalhar com os dispositivos, 
conteudos e propostas curriculares da Apple nas escolas e comunidades de atuacao: visitas 
educativas de mais de 50 mil alunos de escolas publicas e privadas (deste total a retomada de 
parceria com a FOE resultou na visita de quase 10 mil alunos de escolas estaduais); atendimento 
para 4.373 visitantes no programa de inclusao, desenvolvido pelo Nucleo Catavento Acessivel; 
prornocao de acoes do "Catavento em familia" como o "Aniversario no Museu" e atividade especial 
na proqrarnacao de ferlas "Espaco de Realidade Aumentada" que somadas resultaram no 
atendimento de 1338 visitantes; oferta de minicurso para professores sobre a Exposicao 
Macrocelula, em parceria com a UNIFAL (Universidade Federal de Alfenas); acoes de inteqracao 
dos funcionarios do Museu atraves do programa "Nossa Museu", atendimento dos setores 
patrimonial, financeiro, recurses humanos, educative e visltacao; por fim em apoio a Solicitacao da 
SEC, na parceria com a Companhia Paulista de Obras Publicas (CPOS), acao educativa extra 
muros na EPG "Nazira Abbudd Zanardi" e treinamentos e estaqios tecnicos. 

O Programa de Apoio ao SISEM permite que o Museu Catavento possa levar seu 
conhecimento e experiencia para outros espacos. Neste trimestre destacamos a Oficina de Ferrario 
em Diadema realizada no Parque Takebe de Diadema, em parceria a Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente do Municlpio de Diadema, em evento voltado a Cultura Japonesa e que atendeu cerca de 
90 participantes entre jovens criancas e adultos e Encontro com educadores do SISEM, ministrado 
pelo educador do CCBB Caue Nonato, com discussao sabre como a educacao e vista no meio 
museol6gico. 

Todas as acoes desenvolvidas pelo Museu Catavento visam o born atendimento de seu 
publico. Segue, nas pr6ximas paqinas, o detalhamento das atividades desenvolvidas por cada 
Programa. 
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META O ANUAL 4 6 150 Yo 

0% 4°Trim 
200% 2 3°Trim 
300% 3 2°Trim 
100% 1° Trim 

1°Trim =ou>80% 86% 108% 
2°Trim =OU> 80% 85% 106% 
3° Trim =OU> 80% 84% 105% 
4°Trim =OU> 80% 0% 

META o 
ANUAL 1 1 100 Yo 

0% 4°Trim 
100% 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META O ANUAL 2 1 50 Yo 

Pesquisa de satistacao de 
lndice de publico geral realizada a Meta- 8 partir de totem eletr6nico e 8.1 Resultado sansracao (= ou 

enviar relat6rio conforme > 80%) 
orientacoes da SEC (Eixo 5) 

N° de Curses de 
Curses de capacitacao e capacitacao e 

10 qualificacao para as equipes 10.1 Meta-Produto qualificacao 
de suporte para as equipes 

de suporte 

7 

1°Trim 0% 
2°Trim 100% 

6 Projetos em Leis de 6.1 Meta-Produto N° de projetos 3°Trim 0% 
Incentive inscritos 4°Trim 0% 

5 

META O ANUAL 10 17 170 Y, 

N° de parcerias 3° Trim 3 7 233% 
firm ad as ,___4_•_T_r-im--+---2--+-------+--0-%---1 Meta-Produto 5.1 Parcerias 

2° Trim 2 6 300% 
1°Trim 3 4 133% 

4 

7.1 Meta-Produto N° de cornites Comite de Patronos 

META RS R$ 0 

ANUAL 951 458 2 785 980 293 Yo 

12%dorepasse 3°Trim R$237.865 R$1.148.710 483% 
anual de 2018 t---4-.-T-r-im--+-R-$-23-7-.8-6-5-+-~----+-0-%--i 

Meta- 
Resultado 4.1 Recurses financeiros 

captados (Eixo 3) 

2° Trim R$ 237.865 R$ 1.114.693 469% 
1° Trim R$ 237.865 R$ 522.577 220% 

META o 
ANUAL 2 1 50 Yo 

0% 4°Trim 
0% 3°Trim 

100% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META , 
ANUAL 1 0 OY, 

0% 4°Trim 

0% 3°Trim 

0% 2°Trim 

0% 1° Trim 

META O 
ANUAL 1 O OY, 

0% 4°Trim 

0% 3°Trim 

0% 2°Trim 

1°Trim 0% Planejamento Estrategico 
elaborado I atualizado de Planejamento 

acordo com as diretrizes da Estrateqico e/ou 
SEC e gerenciar a 1.1 Meta-Produto Plano 

estruturacao dos demais Museol6gico 
documentos norteadores entregues 

(Eixo 1 e 5) 

Plano Museol6gico 
elaborado I atualizado de Planejamento 

acordo com as diretrizes da Estrategico e/ou 
2 SEC e gerenciar a 2.1 Meta-Produto Plano 

estruturacao dos demais Museol6gico 
documentos norteadores entregues 

(Eixo 1 e 5) 

Plano de Mobilizacao de Plano de 
Mobilizac;:ao de 3 Recurses elaborado e 3.1 Meta-Produto Recurses implantado (Eixo 3) entregue 

Acoes Atributo da . N° p I d N° M . Mensuracao Peroodo Previsto Realizado ICM% ac ua as ensuracao 

PROGRAMA DE GESTAO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANCA 
Este programa tern por objetivo administrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, 
eftciencia, eflcacia, transparencia e economicidade, garantindo a preservacao e cornunicacao de 
seus acervos culturais em estreita consonancia com a polftica museol6gica e com as diretrizes da 
SEC. A seguir apresentamos o cumprimento das metas para este 3° trimestre: 

organlzacao social de cultura 
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Parceria Direta/Cessio de Direitos de Uso de lmagem e Conexos: 
Exposicao ltinerante "Catavento no Shopping - Museu de Cienclas" composta de 19 

experimentos que replica um pouco da exposicao permanente do Museu Catavento: 
Morumbi Light - de 04 a 26/08/2018 
Internacional Shopping- Guarulhos de 03 a 27/08/2018 
Parque D. Pedro Shopping-Campinas - de 01/10 a 29/10/2018 

Catavento no Domingo Aereo- No Campo de Marte- dia 26/08/2018 - Campo de Marte 

Capta~io lncentivada - Lei Rouanet 
EXPOSIC.AO FIXA - Parceria: Tetra Pak 
Montagem de exposicao com foco em pasteurizacao, reciclagem e meio ambiente. Aporte 

ao Projeto de Manutencao do Museu Catavento, aprovado em Lei Rouanet. Projeto em fase de 
execucao. Deposito inicial de R$ 50.000,00 efetuado dia 31/08/2018. 

Meta 5.1 - Parcerias 

Meta 4.1 - Recursos financeiros captados 
As principais fontes de recurses ocorridas no trimestre foram atraves de receitas financeiras 

operacionais com bilheteria, care, estacionamento, que no 3° trimestre somaram o valor de R$ 
850.015,00. Tarnbern obtivemos captacao de recurses financeiros atraves de cessao de direitos 
pela exposicao extramuros "Catavento no Shopping" no valor de R$ 32.700,00 e R$ 50.000,00 de 
recurses incentivados advindos de Lei Rouanet. Recebemos tarnbern no trimestre um valor 
expressive de doacoes realizadas par parceiros: aparelhos de ar condicionado pela empresa 
Boticario, artigos para a reforma da sala Lego, cataloqacao das arvores do Museu pela empresa 
OAK e artigos utilizados nas Oficinas de Terrario, doados pela empresa Bayer. 

META o 
ANUAL 1 0 01, 

0% 4° Trim 
0% 3°Trim N°de 

Assessorias 

0% 0 2°Trim 
1° Trim 0% 

Assessoria Tecnica para 
15 lrnplantacao do Centro de 15.1 Meta-Produto 

Referencia 

Atnbuto da 
N° Acoes Coudicionadas N° Mcnsura~ao Mensura~ao Penoclo Previsto Realizado ICM% 

META o 
ANUAL 1 0 01, 

N° de Pianos de 3° Trim 0% 
Trabalho t---4-,--0 T-r-im--+-------1-----,i--O-o/c-o ---1 14.1 Meta-Produto 

1°Trim 0% 

14 Pianos de Acoes 
Extramuros 

META 1 1 100"' 
AN UAL . 

0% 4°Trim 
N° de acoes 0% 3°Trim Meta- 

Resultado 

100% 2°Trim 
0% 1°Trim 

lnstituicoes mapeadas para 
13 Oesenvolvimento de acees 13.1 

junto ao entomo 

META 1 1 100"' 
AN UAL O 

N° de Manuais 1 ° Trim 0% 
de acolhimento 20Trim 100% 
e acessibilidade t---3-o T-n-.m--+-------1-----+--0-o/c-o ---1 

11.1 Meta-Produto atit~~~~~p:ara a t---4-0 T-r-im--+-------1-----+--0-o/c-o ---1 

institui~o 
entre ue 

organizacac social de cultura 

.!;Catave~to 

Manual de acolhimento e 
acessibilidade atitudinal 

para a equipe da institui~o 
11 
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Meta 10 - Cursos de capacltacao e quauflcacao para as equipes de suporte 

No 3° trimestre foram ofertados 2 cursos: 1) "Curso de Construcao de M6veis" para os 
funclonarios da equipe da manutencao da area expositiva e equipe do Educativo do Museu e 2) 
"Encontro de Museus de Ciencias" para a equipe do Educativo. 

Meta 8 - Pesquisa de satlsfacao de publlco geral realizada a partir de totem eletronlco. 
Para avaliar o perfil e satisfacao dos visitantes, mantemos estrategicamente instalados dois 

totens eletronicos no espaco expositivo. No terceiro trimestre de 2018, cerca de 6.228 pessoas 
responderam a pesquisa, composta por 09 questoes, entre multipla escolha e escala Likert. Os 
visitantes responderam a pesquisa durante ou ap6s realizarem suas visitas, espontaneamente, sem 
intermedio de nenhum instrutor. 0 rndice de satisfacao apurado no 3° trimestre foi de 84%. 

Meta 7 .1 - Co mite de Patronos 
Neste periodo realizou-se a criacao do Cornite de Patronos, grupo formado para ampliar a 

relacao do Museu Catavento com o setor privado e trazer novas possibilidades de parceria, com a 
finalidade de fortalecer a estrutura da governanc;a, facilitar a tomada de decisOes, reforc;ar sua 
imagem como Museu e sua alta relevancia perante ao meio publico e cultural. 

Doa~ao: 
Equipamento de ar condicionado para Sala Olfato e Mundo do Perfume - Parceria: lnstituto 

Grupo Boticario, 

Vou Daqui Vou Para La - Parceria: OAK Educa~ao e Meio Ambiente 
O espetaculo ressalta importancia do combate a doenc;:as como a Dengue, Zika e Chicungunya, 
permitindo o acesso as informacoes ao publico em geral, em especial aos visitantes do Museu 
Catavento, e sensibilizando cidadaos sobre a trnportancla da prevencao para o combate ao 
mosquito Aedes aegypti. Periodo de Realizacao: de 19/07 a 14/10/18. 

Parceria Direta com o Proponente - ProAC 

• ESPETACULO DE TEATRO 

CAT ALOGA<;AO DAS ARVORES - Parceria: OAK Educacao e Meio Ambiente Ltda. 
catatoqacao das arvores da area externa e interna do Museu e flxacao de 14 placas de 

identificacao das arvores. lnaugurado dia 21 /09/2018. 

REFOMA SALA LEGO - Parceria: MCassab 
lnstalacao de nova cenoqraftca, doacao de Kits e treinamento dos monitores. Previsao de 

inauquracao em outubro/18. 

Parceria Direta com o Proponente 
PROJE<;AO MAPEADA- Parceria: IBM Brasil 
A obra usa tecnologia de processamento de conversacao natural do IBM Watson 

Development Cloud e sistemas de texto expressivo desenvolvidos no laborat6rio da IBM Research 
no Brasil para recriar dialoqos. Terna da Exposicao: Como Treinar o Seu Robe>. Projeto em fase de 
execucao. Previsao de teste em dezembro e abertura para o publico em janeiro/19. 

organizacao social de cultura 
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Plano de Centro de Referencia 
entregue e aprovado pela UPPM Meta-Produto 21.1 

Plano de Criacao de 
um Centro de 

Referencia sobre 
Ciencias e 

experimentos 
pertinentes as areas 

de pesquisa do 
Museu Catavento 

META ANUAL 1 1 100% 

META ANUAL 1 0 0% 

Meta-Produto 20.3 
Polftica de acervo aprovada pela t---:2°-=-=T...,.rim __ -t------+-----;--o_o/c_•---1 

UPPM e publicada no site do 3° Trim 0% 
Museu 4° Trim 0% 

0% 
META ANUAL 1 1 100% 

0% 
100% Polftica de acervo entregue a 

UPPM 
Meta- 

Resultado 20.2 20 

0% 
META ANUAL 1 1 100% 

0% Criterios e 
procedimentos 
estabelecidos e 

adotados com base 
em normas 

internacionais para 
gestao dos acervos e 

nas diretrizes 
construfdas - 
Spectrum 4.0 

100% 
0% Politica de acervo elaborada I 

atualizada 20.1 Meta-Produto 

0% 
MET A ANUAL 2 1 50% 

0% 
0% 

100% 

1°Trim 0% 
2°Trim 100% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

0% 
META ANUAL 2 1 50% 

0% 
0% 
0% 
0% 

17.1 Meta-Produto Plano de Gestao de Acervo 
entregue e aprovado pela UPPM 

Plano de Gestao de 
17 Conservacao Quantidade de procedimentos 

lntegrado tecnicos relacionados a Gestao 

Meta- de Acervo, desenvolvidos e 
17.2 Resultado implantados no ano (ex: 

Procedimento de 
acondicionamento e diagn6stico 

de conserva 0 

18 Projetos a editais de 18.1 Meta-Produto N° de projetos submetidos apoio 

Pesquisa com o Meta- 19 acervo visando a 19.1 Resultado N° de artigos publicados 
publicacao de artigo 

1°Trim 0% 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 
1°Trim 

META ANUAL 1 1 100% 

0% 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 
1°Trim 

16.2 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 
1° Trim 

META ANUAL 1 0 0% 

META ANUAL 20 10 50% 

0% 

0 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 
1°Trim 

1°Trim 0% 
2°Trim 100% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

Meta- 
Resultado 100% N° de pecas dos acervos 

pesquisadas 

0% 

1°Trim 0% 
2°Trim 0% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

10 

1°Trim 
2°Trim 
3°Trim 10 
4° Trim 10 

16 
META ANUAL 2 1 so« 

Pesquisa e 
disponibilizacao dos 

acervos da 
instituicao no site 

16.1 Meta-Produto 
2°Trim 0% 

Projetos de pesquisa realizados t---3-o_T_ri_m---+----+-----1--1-oo_o/c_o-i 
com o acervo 

4°Trim 0% 

Acoes Atnbuto da N' p I d N' M Mensura<;ao Penodo Previsto Real,za<io ICM01 ac ua as ensurac ao 
1°Trim 0% 

O Programa de Acervo do Museu Catavento tern como objetivo a gestao do acervo da instituicao, o 
incentivo e fortalecimento da pesquisa cientifica e desenvolvimento do processo para a irnplantacao 
do Centro de Referencia, em dialogo com as Diretrizes da Unidade de Preservacao do Patrirnonio 
Museol6gico da Secretaria de Cultura (UPPM/SEC). No terceiro trimestre de 2018, a equipe que 
cornpoe o programa cumpriu todas as acoes pactuadas em seu Plano de Trabalho como veremos 
a seguir: 

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVACAO, DOCUMENTACAO E PESQUISA 

organizacao social de cultura 
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Meta 20.2 - Politica de Acervo entregue para a UPPM 
Ap6s a Polftica de Acervo ser atualizada pela equipe do Programa de Acervo no 2° trimestre 

de 2018, o documento sera entregue no 3° trimestre para analise e correcao, que sera realizada 
pela instituicao gestora do Museu Catavento, a Unidade de Preservacao do Patrim6nio Museol6gico. 

O documento elaborado pela equipe do Programa de Acervo e revisao pela muse61oga da 
lnstltuicao, tern de forma mais descritiva as orientacoes para as aquislcoes e descartes de acervos 
do Museu Catavento. 
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Meta 18 - N° de projetos submetidos 
A equipe do Programa de Acervo antecipou a meta que estava prevista para o 4° trimestre, 

submetendo o projeto "lnclusao e acessibilidade na exposicao Biomas do Brasil", para participacao 
do edital do IBRAM n° 01/DDFEM referente a rnodernizacao de museus. Caso o Museu Catavento 
seja contemplado, recebera um prernio de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dinheiro que sera usado 
para adquirir armarios deslizantes para nossa Reserva Tecnica e Centro de Referencia da 
instituicao. 

Meta 16.2 - N° de pecas dos acervos pesquisadas 
A equipe educativa do Museu Catavento, em conjunto com o Programa de Acervo, realizou 

durante o 3° trimestres pesquisas sobre 10 pecas do seu acervo. Os objetos que foram pesquisados 
fazem parte do projeto "Acervos do Museu Catavento ea lrnportancia de sua pesquisa", que visa 
democratizar e tornar acessfvel as inforrnacoes sobre os acervos da instituicao, Essas pesquisas 
estao sendo direcionadas para o Centro de Referencia do Museu Catavento. local onde futuramente 
sera aberto para recepcao de visitantes com prop6sitos de pesquisas. 

Meta 16.1 - Projetos de pesquisa realizados com o acervo 
O Programa de Acervo realizou no 3° trimestre de 2018 o projeto de pesquisa intitulado 

"Acervos do Museu Catavento ea lrnportancla de sua pesquisa". A acao reune inforrnacoes sobre 
como a pesquisa foi organizada e desenvolvida pelo educativo do Museu Catavento. 

META ANUAL 1 1 100'' 

1°Trim 0% 
2°Trim 100% 

N° de cursos 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

Cursos de 
Capacitacao para 
Profissionais de 

24 Acervos 24.1 
Tecnol6gicos, 

Biol6gicos e 
Cientificos 

Acoes Atnbuto da . N' C d d N' M Mensuracao Penodo Prev,sto Real,zado ICM',<, on icrona as ensuracao 

META ANUAL 2 O 0°1, 

1°Trim 0% 
2°Trim 0% 
3°Trim 0% 
4° Trim 2 0% 

N° de ferramentas de gestao de t------+----+-----+-----1 
acervos desenvolvidos I 

implantados 

Padroes minimos de 
gesUio da 

infom,a~o e gestao 
23 fisica do acervo do 23. 1 Meta-Produto 

Museu Catavento - 
Espa~o Cultural de 

Cii!ncia 

organizacao social de cultura 

~;Catavento 
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META ANUAL 1 1 100% 
0% 4° Trim 

100% 3° Trim 
0% 2° Trim 

32 

0% 1°Trirn 
N° de acoes referentes 

32.1 Meta-Produto a reforrnulai;:ao e/ou 
moderruzacao 

lnstalacao de longa ouracao 
"Constelacoes" da secao 
Astronornia reforrnulada e 

rnodernizada 

META ANUAL 2 6 300% 

Quantidade de 20 Trim 0% 
exposicoes extra rnuros 1---3_0_T_n_·rn--+-----+---4 o_o/c.;..o --l 

4° Trim 2 0% 
Meta-Produto 31.1 

1°Trirn 0% 

Exposii;:oes extra rnuros 31 

META ANUAL 2 2 100% 
0% 4° Trim 

100% 3°Trim 
0% 2° Trim 

100% 1° Trim 
META ANUAL 4 4 100% 

0% 4°Trim 
200% 2 3° Trim 
100% 2° Trim 
100% 1° Trim 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4° Trim 
0% 3° Trim 
0% 2° Trim 
0% 1° Trim 

META ANUAL 6 5 83% 
0% 4° Trim 

100% 2 2 3° Trim 
100% 2° Trim 

2 2 100% 1° Trim 
Seminarios Forrnativos, N° de seminaries 

forrnativos, palestras, 27 palestras, cursos, workshops 27.1 Meta-Produto curses, workshops ou ou oficinas oficinas 

N° de acoes de 
Cornite Internacional para participacoes no 

28 Museus de Ciencias e 28.1 Meta- ccmns Internacional 
Tecnologia - 0 CIMUSET - Resultado para Museus de 

lcoM Ciencias e Tecnologia - 
O CIMUSET - lcoM 

C6plas ART para envto (Anotac;:oes de 
Responsabilidades T6cnteas) e eventullis 

laudos especiflcos ass!nados pelos 
N° de Laudos de 29 proflssionals responsavels t6cnlcos por 29.1 Meta-Produto obras cMs, instatat;Oes el6tr1cas e lrnplantai;:ao 

hldnlullcas quando da lmplanta9Ao de 
exposl~es de longa, m6dla e curta 

dura9!0 

30 Ferias no Catavento 30.1 Meta-Produto N° de prog rarnas 
realizados 

META ANUAL 10 7 70% 

1° Trim 3 3 100% 

2° Trim 2 2 100% 

Meta-Produto N" de prograrnas 3°Trim 2 2 100% 
26.1 ternaticos realizados 

4° Trim 3 0% 

Prograrnas ternaticos: 
Aniversario de Sao Paulo, 

Sernana Darwin, Aniversario 
Catavento, Sernana de 

26 Museus, Virada Cultural, 
Jornada do PatrirnOnio, 

Primavera de Museus, Dia 
das Criancas, SNCT, Direitos 

Hu ma nos 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4° Trim 
0% 3°Trirn 
0% 2° Trim 

25.1 Meta-Produto 

0% 1°Trirn 
N° de novas 

instalacoes na 
exposicao de Longa 

Durai;:ao 

Proqramacao cultural e de 
exposlcces ternporanas 

desenvolvida e executada a 
partir da Politica de 

Exposii;:Oes e Prograrnai;:ao 
Cultural 

25 

META ANUAL 2 2 100'/, 
0% 4° Trim 

100% 3° Trim 
0% 2° Trim 

100% 1° Trim 
N° de exposlcoes 

ternporanas a partir de 
acervo de terceiros 

22.1 Meta-Produto Exposii;:ao temporaria corn 
acervo de terceiros 22 

META ANUAL 3 3 100% 
0% 4° Trim 

100% 3° Trim 
100% 2°Trirn 

1°Trirn 0% 
N° de exposicoes 

12.1 Meta-Produto ternporarias a partir de 
acervo 

Exposii;:ao ternporaria corn 
acervo pr6prio 12 

Acoes Atnbuto da N' p I d N' M Mensura~ao Penodo Previsto Realiz ado ICM% ac ua as ensuracao 

Este programa tern como objetivo ampliar a extroversao do acervo e da tematica de atuacao 
do Museu. No terceiro trimestre, o Museu Catavento cumpriu todas as acoes pactuadas em seu 
Plano de Trabalho, alern de acoes em destaque: 

PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROGRAMACAO CULTURAL 

organizacao social de cultura 



Palacio das Industrias I Parque D. Pedro II CEP 03003-060 Silo Paulo SP I faleconosco@cataventocultural.org.br I w-.cataventocultural.ora.br 

10 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1° Trim 

42 Nova exposlcao de longa 42.1 Meta-Produto N° de exposicoes duracao 'Reciclagem' 

lnstalacao de longa curacao 
43 "Canto das Aves• reformulada 43.1 Meta-Produto N° de instaiacoes 

e modernizada 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 0 2°Trim 
0% 1°Trim 

N° de exposi¢es Meta-Produto 41.1 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 0 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

Nova instalacao de longa 
39 duracao 'Hist6ria do cinema' 39.1 Meta-Produto N° de exposicoes 

na secao Estudio de TV 

40 Nova instalacao de longa 40.1 Meta-Produto N° de expostcoes duracao 'Palavras Sonorosas' 

Nova exposicao de longa 
duracao 'Rios de Sao Paulo" 41 

Acoes Atributo cla 
N° C t d N" M Mcnsura~ao Penado Previsto Re alizado ICM% one icrona as ensurac ao 

META ANUAL 15 2 13% 

1° Trim 0% 
2°Trim 0% 

70.2 Meta- N° minimo de 3°Trim 6 2 33% Resultado municipios atendidos 
4°Trim 9 0% 

META ANUAL 750 814 109% 
0% 450 4°Trim 

271% 814 300 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

70.1 

70 

META ANUAL 450 000 493960 110% 

N° minimo de publico Meta- 
Resultado 

2°Trim 115.000 132.675 115% 
N° min~~~~~d~~itantes t--::c3°:-cT:c-n-:--.m--+--1-15=',-=-o"'"oo-'-+--:-2-'-02::.c . ..:,5.c..95"-+-1-7:-5-'-o/,-'-o-i 

4° Trim 110.000 0% 

Meta- 
Resultado 38.1 

1° Trim 110.000 158.687 144% 

Visitantes presencialmente no 
Museu 38 

META ANUAL 1 1 100% 

N° de Reformulacao da t-_2_0:-,T:,-n_·m O_o/c_o__, 

37.1 Meta-Produto Exposicao "Atualidades 3° Trim 100% 
Biol6gicas" t--4-0c-:T""n-.m--+.-----+----+--O-o/c_o__, 

1°Trim 0% 
lnstalacao de longa duracao 

'Atualidades Biol6gicas' 
reformulada e modemizada 

37 

META ANUAL 1 1 100% 

1°Trim 0% 
N° de acoes de 2° Trim 0% 

36.1 Meta-Produto lmplantacao de Placas 3° Trim 100% 
de Sinalizacao t--4-:,0:-:T:c-n"'"·m--+-----+----+--,O:-::o/c7o-'--i 

Placas de ldentificacao da 
Flora dos Jardins do Museu 

Catavento 
36 

META ANUAL 1 1 100% 

1°Trim O 0% 
N° de acees referentes t--2.,.0:-cT,,..r_im __ +-----+----+--o-'*.,.•__, 
a lmpiernentacao de 3° Trim 0% 

Tocas 4° Trim 0% 
Meta-Produto 35.1 Tocas para acervo Biol6gico 

de carpas 35 

META ANUAL 1 1 100% 

1°Trim 0% 
2°Trim 100% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

lnstalacao da 
Exposicao Viagens 

Explorat6rias 
Meta-Produto 34.1 

Nova instalacao de longa 
duracao 'Expedi¢es: Viagens 

explorat6rias com realidade 
virtual.• 

34 

META ANUAL 1 O 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

organlzacao social de cultura 

N° de acoes referentes 
a reformulacao e/ou 

rnodernizacao 

Exposicao "Catavento 
ltinerante" 

33 
Exposicao de longa duracao 
'Educacao para o resultado' 33.1 Meta-Produto 
reformulada e modernizada 
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lmagens da exposicao Mudan.;:as Climaticas e oficina de mini terrario realizada no claustro 

Meta 12.1 - Exposi~ao ternporaria com acervo pr6prio 
A exposicao Mudancas Olirnaticas faz parte do acervo do Museu Catavento e e constitufda 

par paineis (frente e verso) que apresentam escrita bilingue (portuques/frances). Os temas 
apresentados estao relacionados a ernissao de gases e a atividade humana e as inforrnacoes 
contidas refletem o cenario atual, apontando possiveis solucoes mediante as questoes 
apresentadas. Objetivando levar ao publico quest6es importantes sabre o planeta, tais como: as 
rnudancas climaticas neste ultimo seculo no mundo, as causas do aquecimento global, o desafio 
climatico, monitoramento global do clima da Terra, os meios de observacao do clima, a retracao das 
geleiras e outros assuntos relacionados ao clima atual e futuro do nosso planeta. 

Os paineis ficaram expostos do dia 21 a 16 de agosto, no claustro do Museu. Alem da 
monitoria utilizando os paineis, no domingo dia 26 de agosto, foi realizada uma oficina de construcao 
de mini terrario encerrando a mostra. 

META ANUAL 1 0 0 , 

0% 
0% 

1°Trim 0% 
2°Trim 0% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

4°Trim 
3°Trim 

META ANUAL 1 0 0 ', 

47 Festival Drone Racing 47.1 Meta-Produto N° de evento 

Mostra Paulista de Ci~ncia e 

48 Tecnologia realizada no 48.1 Meta-Produto N° de evento Catavento em parceria com 
LSI-TEC 

0% 2°Trim 
0% 

0 

1°Trim 
META ANUAL 1 0 0 

0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 1 0 0 o 

1°Trim 0% 
2°Trim 0% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

META ANUAL 1 0 0 
0% 
0% 

4°Trim 
3°Trim 

0% 2°Trim Exposi~o de longa duracao 
44 da secao "Se liga no Lego" 44.1 Meta-Produto N° de expcsicoes 

reformulada e modernizada 

Nova exposicao de longa 
45 dura~o na area externa 45.1 Meta-Produto N° de exposicoes 

"Origens do Universe' 

Nova exposicao de longa 
46 duracao "Palacio das 46.1 Meta-Produto N° de exposi¢es 

Industrias" 

1°Trim 

organizacao social de cultura 

0% 
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• Jornada do Patrimonio 
Realizada no dia 18 de agosto, o Museu Catavento apresentou uma palestra sobre a hist6ria 

do Palacio das Industrias, onde atualmente esta situado o Museu. Alem do recorte hist6rico, 
aspectos a respeito dos seus usos foram abordados, bem como as transformacoes que o ediff cio 
sofreu ao longo do seculo, ressaltando tambern o restauro que ocorreu em 2016. 

Ao terrnino da palestra, os visitantes participaram de uma visita guiada, observando a 
arquitetura do ediffcio e reconhecendo as rnudancas sofridas ao longo da sua existencia. 

Dentro do calendario de proqrarnacao ternatica, para este trimestre realizamos a Jornada 
do PatrimOnio e Primavera de Museus: 

Parte da exposicao 

Meta 26.1 - Programas Ternaticos 

Vista aerea do publico 

O Museu Catavento recebeu no dia 05 de agosto a primeira edicao da mostra Sao Paulo 
Moto Classic, uma exposicao de motos classicas que reune colecionadores e especialistas em 
hist6ria das motocicletas. A exposicao reuniu acervo com 500 motos antigas de diversos estilos ate 
1980, o que possibilitou um recorte curatorial com o acervo do Museu (bombas utilizadas para 
abastecimento, veiculos automotivos e outros meios de transporte), apresentando uma exposicac 
cheia de hist6rias sobre a evolucao das rnaquinas na sociedade. 

Alern da exposicao, contamos com uma feira de trocas, onde era possivel ver pecas raras 
e demais objetos antigos. Para as criancas, aconteceu a atividade Clube Hondinha, que explicou de 
maneira ludica e interativa sobre respeito no transito e cidadania. 

Meta 22.1 - Exposi~oes temporarias a partir de acervo de terceiros 

organizacao social de cultura 
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Meta 27.1 - Seminarios Formativos, palestras, cursos, workshops ou oficinas 
Para este trimestre, o Museu Catavento realizou palestras do projeto Capsulas do Saber e 

workshop na Virada da Mobilidade. 

Atividade na Pista Certa 

o Na Pista Certa 
Na Pista Gerta e uma atividade cultural e educacional desenvolvida pela Fundacion Mapfre 

com o intuito de promover comportamentos e atitudes responsaveis e clvicas em relacao ao transito, 
tanto do ponto de vista do motorista quanto do passageiro, pedestre, ciclista e outros, por meio de 
dinarnicas e praticas aplicadas com as criancas. 

Recomendada para o publico de 5 a 12 anos, a atividade permaneceu na area externa do 
Museu de 18 a 23 de setembro. Durante a semana atendendo o publico escolar e, ao final de 
semana, aberto ao publico em geral. 

• Primavera de Museus 
Para a proqramacao da Primavera de Museus, nesse ano inauguramos as Placas de 

ldentificacao da Flora dos Jardins do Museu (vide meta 36) e realizamos a atividade Na Pista Gerta. 

organizacao social de cultura 
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Workshop - Virada da Mobilidade 

o Virada da Mobilidade 
Em parceria com o grupo Caronetas - movimento atuante sobre mobilidade alternativa, o 

Museu Catavento recebeu no dia 23 de setembro a Virada da Mobilidade. Nesse workshop foi 
apresentado aos visitantes alternativas de mobilidade eletrica. Dentre os equipamentos utilizados 
tiveram bicicleta eletrica e triciclo. 

Na area externa do Museu foi montada uma "pista de mobilidade", onde os participantes, 
com auxilio dos monitores, tiveram a oportunidade de utilizar os equipamentos eletricos. 

A instalacao foi dividida em 4 ambientes chamados de capsules, e em cada uma foi 
apresentado um tema voltado ao meio ambiente. Os visitantes eram conduzidos atraves das 
capsulas pelos palestrantes que apresentaram cada um dos temas: 1 ° capsula - Poluicao Urbana, 
queimadas e furnaca t6xica; 2° capsula - Desmatamento, Seca, lixo t6xico produzido; 3° capsula - 
Furacoes e fen6menos Meteorol6gicos; 4° capsula - Derretimento das Calotas Polares, geleiras, 
enchentes e poluicao de lagos. 

A medida que circulavam pelos diferentes ambientes, os participantes se depararam com 
varies assuntos abordados a fim de gerar um pensamento critico, rnudanca de habito e ate mesmo 
solucoes e melhorias para os problemas apresentados. 

Estima-se que a instalacao recebeu 5.541 visitantes. 

o Capsu/as do Saber 
Na instalacao Capsulas do Saber foram realizadas palestras que buscaram, atraves do 

dlaloqo, a conscientizacao ambiental, alertando sobre o papel do ser humano no cenario atual do 
planeta. 

organizacao social de cultura 
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Vista interna da exposicao 

o Macrocelula 
A atividade realizada em parceria com a UNIFAL (Universidade Federal de Alfenas) 

contemplou a montagem na secao Vida de uma celula gigante, no espaco onde e o cinema Darwin. 
Para tanto, foram utilizados materiais como isopor, linhas de nylon e canudos, e tivemos monitorias 
no espaco. 

O assunto principal era a biologia celular, onde foi apresentado aos visitantes as organelas 
que cornpoern uma celula, e qual a sua funcao. E ainda desmistificando informacoes que nao sao 
corretas, mas que o senso comum assume, como por exemplo, que as mitocOndrias fornecem 
energia apenas a celula. 

Os visitantes tiveram a oportunidade de sentir-se entrando na celula e vivenciaram a 
experiencla de ver, entender e tocar nas organelas. Essa atividade faz um link direto com a 
exposicao de longa duracao da secao Vida, pois fala-se sobre corpo humano e DNA. Durante as 
ferias, no perfodo de 3 a 29 de julho foram realizadas 350 monitorias no espaco, atendendo 4.200 
visitantes. 

Devido sua relevancia, esta exposicao permaneceu no Museu Catavento ate 02 de 
setembro/2018. 

Meta 30.1 - Ferias no Museu 
Alem das mais de 200 instalacoes [a disponibilizadas no Museu, durante o perlodo de ferias 

foram desenvolvidas atividades extras, para atender o grande contingente de publico: 

Meta 29.1 - C6pia ART e eventuais laudos de implantacao 
C6pias das ART's no anexo tecnlco. 

A Virada da Mobilidade e um evento que surgiu da necessidade de apresentar alternativas 
de locomocao mais sustentaveis e inteligentes em grandes concentracoes urbanas. 0 movimento 
busca resgatar a liberdade que o usuario tern de repensar o planejamento diario do trajeto casa - 
trabalho - escola, promovendo a reflexao e a conscientizacao sobre como ocorrem os 
deslocamentos em grandes concentracoes urbanas e o que pode ser feito para se tornar um agente 
de rnudanca desse cenario. 

organizacao social de cultura 

.!;Catav~nto 
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A oficina ficou alocada no claustro, durante o periodo de 03 a 26 de julho e atendeu 2.640 
visitantes. 

Oficina mini Terrano 

o Oficina de mini Terrerio 
Nessa oficina os participantes tiveram a oportunidade de construir um ecossistema em 

escala reduzida e lacrado, denominado Ferrario. Antes da realizacao do experimento, foi 
desenvolvida uma monitoria, abordando conceitos como fotossintese, respiracao e decornposicao. 

Ap6s a montagem, cada participante levou o seu exemplar para casa, e ao longo dos dias 
e possfvel observar e compreender os processos qulmicos e fisicos que estao relacionados ao 
desenvolvimento das plantas. 

lmagens da atividade Jogos Portinari. 

o Jogos Portinari 
Essa atividade aconteceu na secao Jogos do Poder e foi desenvolvida pelos Educadores 

do Museu. Na ocasiao foram apresentadas aos visitantes, obras do pintor Candido Portinari, por 
meio de um jogo de cartas. A atividade buscou instigar uma leitura minuciosa dos quadros por se 
tratar de um jogo de adivinhacao bem como a interacao e a criatividade dos participantes. 

A atividade aconteceu de 03 a 27 de julho, sendo de terca a sexta, atendendo 480 visitantes. 

organizacao social de cultura 

~;Catave~to 
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Devido sua relevancia, esta atividade perrnanecera ate 14 de outubro, com atendimento 
exclusivamente aos finais de semana. 

lmagens do Espaco de Realidade Aumentada 

o Espa~o de Rea/idade Aumentada 
Em parceria com a Apple o Museu Catavento proporcionou aos visitantes um espaco de 

Realidade Aumentada, que trata de uma tecnologia que permite misturar o mundo virtual com o 
mundo real que, neste caso, por meio da camera de um dispositivo m6vel. Nessa experiencia os 
visitantes puderam interagir e aprender sobre a plataforma por meio de um dispositivo contendo 
aplicativos que permitem essa experiencia. 

Ciencia e tecnologia na palma da rnao. Os aplicativos selecionados para a atividade 
possuem conteudo das quatro grandes areas do Museu Catavento - Universo, Vida, Engenho e 
Sociedade - proporcionando assim vivencia nas diferentes areas do conhecimento. A atividade 
permaneceu no perfodo de ferias de 6 a 29 de julho, no claustro do Museu e atendeu 1.892 
visitantes. 

Apresentacoes "close-up" de maqica pelo Museu 

o Apresenta~oes de Magicas 
De uma forma interativa e dinarnica, rnaqicas do tipo "close-up" foram realizadas nas 

dependencies do Museu. As apresentacoes aconteceram diversas vezes por dia - em lugares 
distintos - e o publico acompanhava as rnaqicas de perto. Estima-se que esta atividade atendeu 
aproximadamente 12.000 visitantes. 

organizacao social de cultura 

~;~atave~to 
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As apresentacoes aconteceram no audit6rio do Museu no periodo de 4 a 14 de julho e 
recebeu aproximadamente 1. 500 visitantes. 

Espetaculo Viver com Saude 

o Espetaculo Viver com Saude 
O espetaculo foi desenvolvido pela Fundacao Mapfre, apresentado pelo grupo de teatro 

educativo Ciencia Divertida e teve como intuito apresentar ao publico - de uma forma interativa e 
dmarnica, como elaborar um cafe da rnanha utilizando alimentos saudaveis. 

Os atores interagiam com o publico, buscando apresentar os nutrientes indispensaveis para 
o funcionamento do corpo, os grupos de alimentos bem coma a irnportancla da pratica de exercicios 
ffsicos. 

lmagem da Arena Drone 

o Arena Drone 
O drone constitui um veiculo aereo nao tripulavel que pode ser comandado por um controle 

ou um dispositivo remoto e possui diversas dimensoes e modelos. 0 uso desses equipamentos 
vem se tornando cada vez mais comum, atendendo diferentes necessidades. 

O Museu Catavento realizou no periodo de 14 a 29 de julho, na area externa, um espaco 
onde os visitantes tiveram a experiencia de pilotar um drone e tarnbern aprender sobre essa 
tecnologia, que tern o ceu como limite. 

Ao todo foram atendidos 770 visitantes no periodo. 

organizacao social de cultura 
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Para cumprimento desta meta de reforrnulacao e atualizacao da exposicao "Constelacoes" 
na Sec;ao Astronomia, foram realizadas as seguintes acoes: 

• Costuras e pinturas no tecido que simula o universo; 
• Troca dos nomes das constelacoes: 
• Acrescirno da nomenclatura; 
• Correcao da iluminacao ampliando o campo visual. 

Meta 32.1 - lnstalacao de longa duracao "Constelacoes" da Secao Astronomia reformulada 
e modernizada 

Apesar desta meta se encontrar totalmente cumprida antecipadamente, neste terceiro 
trimestre tivemos a oportunidade de circular por outros espacos com a MOSTRA CATAVENTO, sem 
onerar custos relevantes, alern de ser contrapartida para captacao financeira. 

Essa mostra itinerante contemplou nesse terceiro trimestre os seguintes espacos: 
• Catavento Shopping Morumbi Town, no periodo de 07 a 29 de julho essa exposicao 

recebeu um total de 9.467 visitantes; 
• Catavento Shopping LIGHT, no perlodo de 04 a 26 de agosto essa exposicao recebeu um 

total de 3.067 visitantes; 
• Catavento shopping Internacional Guarulhos, no perlodo de 01 a 30 de setembro essa 

exposicao recebeu 20.647 visitantes; 
• DOMINGO AEREO: Vide em DESTAQUES. 

Meta 31.1 - Exposicoes extramuros 

Espetaculo Esse Mosquito Vai Dancar 

o Espetacu/o Esse Mosquito Vai Dan~ar 
O espetaculo teve apoio da Reckitt Benckister, detentora da marca do inseticida SBP. Kito e 

Tinha sao os palhacos que de forma ludica e animada apresentam a peca, contando lic;oes 
importantes a respeito do mosquito Aedes aegypti. Alern disso, apresentaram ao publico aspectos 
como biologia do inseto, as possfveis doencas transmitidas, formas que podemos evitar a 
propaqacao da especie. A peca teve infcio dia 19 de julho e durante o mes de ferias atendeu um 
publico de 1.600 pessoas. 

organizacao social de cultura 

~;Catavento 
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A inauquracao das placas de idenfiticacac fez parte das atividades da Primavera de Museus. 

lnauquracao das placas de identificacao da flora do Museu 

O Catavento, em parceria com o Centro de Referencia em lnforrnacao Ambiental - CRIA, 
um dos maiores acervos digitais da biodiversidade brasileira, lancaram na sexta-feira 21 de 
setembro, "Dia da Arvore", o projeto de cataloqacao das arvores da sede do Museu, algumas 
arneacadas de extincao como a Caesa/pinia echinata, tarnbem conhecida como Paubrasilia 
echinata e popularmente chamada de Pau Brasil. 

O trabalho ja reuniu 210 registros e 820 imagens associadas no sistema do CRIA - o 
"spaceslink", on line e acessivel a toda populacao. Para o lancarnento do projeto foi identificada a 
especie Eugenia invo/ucrata Sobral, mais conhecida como "Cereja do Rio Grande". Todo esse 
acervo ambiental catalogado recebeu placas de ldentlflcacao com "QR Code" para que os visitantes 
do Museu Catavento possam identificar a arvore e ter acesso as inforrnacoes associadas as 
especies catalogadas. 

Meta 36.1 - Placas de identifica~ao da Flora dos Jardins do Museu 

Dessa forma a instalacao retoma seu belfssimo aspecto visual original, com os devidos 
acrescirnos de conteudo e com iluminacao moderna e mais econornica. 

organlzacao social de cultura 
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Carreta "Catavento itinerante" vista extema e intema 

Meta 70 - Exposicao "Catavento itinerante" 
O "Museu Catavento - a ciencia mais perto de voce" e um projeto da Secretaria da Cultura 

do Estado de Sao Paulo desenvolvido pelo Museu Catavento, cujo o objetivo e levar um pouco do 
que e realizado no Museu, a diversos municfpios do Estado de Sao Paulo. 

Em uma carreta sac apresentadas de forma simples, divertida e interativa aos visitantes das 
diferentes cidades, nove instalacoes com experimentos cientfficos para as cidades visitadas. Como 
a operacao iniciou-se no final de setembro, as cidades de Rio Grande da Serra e Maua foram 
visitadas com atendimento a 814 visitantes. 

Meta 38.1 - Visitantes presenciais no museu 
No terceiro trimestre o Museu Catavento recebeu 202.598 visitantes, meta superada devido 

ao grande publico no perfodo de ferias. 

"Atualidades Biol6gicas" reformulada 

O painel das "Atualidades biol6gicas" e uma instalacao de longa duracao do Museu 
Catavento que esta localizada na entrada da secao Vida. Os temas apresentados estao 
relacionados a origem da vida, desde a formacao da Terra ate os dias de hoje. Esse painel esta em 
exposicao desde a inauquracao do Museu e nunca passou par nenhuma reformulacao e 
rnodernizacao. 

Em 27 de setembro foi finalizada a reformulacao, com alteracao na paleta de cores do painel 
e reformulamos o texto exposto facilitando assim a melhor cornpreensao dos nossos visitantes com 
o tema exposto. 

Meta 37.1 - lnstalacao de longa duracao "Atualidades Biol6gicas" reformulada e 
modernizada. 

organizacao social de cultura 
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Mostra Catavento - DOMINGO AEREO 

MOSTRA CATAVENTO - DOMINGO AEREO 
A pedido da Forca Aerea Brasileira (FAB), no domingo 26 de agosto, a Mostra Catavento 

esteve presente em um evento da Aeronautica - 0 DOMINGO AEREO. 
O evento aconteceu na base aerea do Campo de Marte, e os visitantes vivenciaram algumas 

das diversas atracoes do Museu Catavento. Experimentos de ffsica, qulrnica, biologia e astronomia 
constitufam a mostra, e cada um com um mediador que explicou o experimento, aproximando assim, 
os visitantes do mundo cientffico, despertando a curiosidade e propiciando interacao com a ciencia 
de maneira divertida. Alem disso, durante o evento foram realizadas oficinas de construcao de mini 
Terrarios. Estima-se atendimento total de 2.000 visitantes. 

Oficina Perfumista por 1 dia 

Oficina: PERFUMISTA POR 1 DIA 
A oficina foi realizada no claustro, nos dias 28 e 29 de julho, quando foi apresentado aos 

visitantes de uma forma interativa o universo das fraqrancias e um breve hist6rico sobre perfumes. 
Por se tratar de uma atividade que envolve cheiros, em um dado momento os visitantes participaram 
de um momento de "adivinhacao de fraqrancias", no qual diferentes odores foram disponibilizados 
e deveriam acertar o que era. Alem disso, a atividade instigou uma sensibilidade ao olfato, 
mostrando que ele pode estar conectado com mem6rias e lembrancas. 

Ao final da experiencia, cada visitante teve a oportunidade de produzir seu pr6prio perfume, 
no qual foram misturadas fraqrancias diferentes a fim de criar um perfume de identidade pr6pria. 

DESTAQUES 

A meta 70 consistia na visita de 6 rnurucrpios no trimestre, mas devido ao atraso na 
conclusao do carninhao, so foi possfvel realizar a visita em 2. Os 4 municipios faltantes serao 
visitados ate o final 4° trimestre. 

organizacao social de cultura 
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META , 
AN UAL 150 000 126 627 84 Y, 

0% 39.000 4°Trim 
53.153 106% 50.000 3°Trim 
61.464 123% 

11.000 

N° minima de estudantes 
atendidas em visitas 

educativas 

12.010 109% 1°Trim 

Meta- 
Resultada 

50.000 2°Trim Visitas educativas aferecidas 
para estudantes de escalas 

49 publicas e privadas (ensino 49.1 
infantil, fundamental, media, 

tecnico e universitario) 

Acoes Atnbuto da N° p I d N° M Mensura<;ao Penodo Prev,sto Reallzado ICM% ac ua as ensuracao 

PROGRAMA EDUCATIVO 
As acoes desenvolvidas pelo Programa Educative resultaram em mais 130 mil visitantes neste 
trimestre. Mais de 53 mil visitas educativas foram oferecidas para estudantes de escolas publicas e 
privadas (ensino infantil, fundamental, medio, tecnico e universitario), atraves o Programa Educative. 
Quase 3 mil visitantes com deflciencia, idosos, refugiados ou em situacao de vulnerabilidade social 
foram atendidos par meio do Nucleo Catavento Acessfvel. Alern disso, varias atividades voltadas 
para o atendimento de famflias foram realizadas, resultando em pouco mais de 618 visitantes 
recebidos para realizacao de aniversarios e cerca de 720 atendimentos em visitas monitoradas 
pensadas no espaco de Realidade Aumentada, exclusivamente para este publico. Faz parte do 
piano do Programa Educative ainda realizar pesquisas de satisfacao com o publico escolar, 
professores e estudantes, realizar cursos, palestras, treinamentos e capacitacoes para professores, 
educadores, estudantes e guias de turismo, bem como desenvolver atividades complementares 
para os funcionarios do Museu. 

Em parceria com o Departamento Estadual de Transite de Sao Paulo (DETRAN.SP), o 
Museu Catavento vem realizando desde o mes de maio, ciclos de palestras para o publico 
agendado. 0 programa, conhecido como Grupo Bern-Te-Vi, surgiu em 1990 em conjunto com a 
Polfcia Militar. Nesse mes a atividade voltou na Semana Nacional do Transite. 

As palestras realizadas levam aos alunos nocoes basicas sobre o transito, alertando a 
respeito da irnportancia do uso correto de equipamentos de sequranca, como cinto, capacete, 
cadeirinha etc, alern disso, busca promover a cidadania no transito, mostrando quais cuidados 
podemos ter para contribuir com a sequranca de pedestres, ciclistas e motoristas. 

A atividade permaneceu no Museu de 18 a 21 de setembro. 

• Cicio de palestras DETRAN - Grupo Bern-Te-Vi 

organizacao social de cultura 
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Meta 49.1 - Visitas Educativas oferecidas para estudantes de escolas publicas e privadas 
(ensino infantil, fundamental, medic, tecnlco e untversitario) 

Recebemos no terceiro trimestre de 2018, 53.153 visitantes de escolas publicas e privadas. 
Com isso superamos a nossa meta prevista para 50.000 alunos. Essa visitacao expressiva, para 
alern de ser fruto do trabalho que ja vem sendo desenvolvido na intenslticacao do relacionamento 
com as escolas e instituicoes, tarnbern pode ser atribuida a retomada da parceria com a FOE. No 
perfodo, recebemos 10.854 alunos presenciais oriundos dessa parceria. 
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Meta 51 - Programa Catavento em Familia 
O Catavento em famflia e uma iniciativa que busca desenvolver projetos e acoes focadas 

no atendimento de grupos familiares que geralmente frequentam o Museu aos finais de semana. 
Esse grupo representa uma grande parte dos visitantes que atendemos e por isso, personalizamos 
algumas acoes de forma a garantir a torrnacao publico e tarnbern a conexao destes com os nossos 
conteudos. 

No trimestre, tivemos duas atividades dentro do programa, ambas somaram 1.338 visitantes 
atendidos: 

Responsaveis pelo Catavento Acessivel com a equipe do Museu do Futebol 

Meta 50.1 -A~oes I Programas I Projetos desenvolvidos para publicos especificos - Pessoas 
com deficiencia, idosos, refugiados e em sttuacac de vulnerabilidade social) 

O Nucleo Catavento Acessfvel e o setor do Educativo responsavel pelo atendimento e 
tormacao de mediadores no que tange a visitacao de pessoas com deficiencia, idosos, pessoas em 
situacao de vulnerabilidade social e primeira infancia. Sendo assim, a equipe pesquisa e trabalha 
visando proporcionar visitas que utilizem diferentes tipos de linguagens e abordagens, conforme as 
variadas modalidades de publico que o Museu Catavento recebe. 

No trimestre, o Nucleo proporcionou o atendimento para 2.922 visitantes no programa de 
inclusao, viabilizando um acesso qualificado com uma alta receptividade dos participantes. 

Tarnbern articulamos um encontro com o setor educativo do Museu do Futebol, afim de 
trocarmos experiencias no atendimento de grupos. 

organizacao social de cultura 

_;~~atavento 
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Meta 53 - Cursos I Palestras I Workshops I Treinamentos I Oficinas de capacltacao/tcrmacao 
para professores, educadores, estudantes e guias de turismo 

A exposicao "Macrocelula" integrou a nossa proqrarnacao de Ferias Julho/2018 recebendo 
mais de 4000 visitantes no perfodo. A atividade, realizada em parceria com a UNIFAL (Universidade 
Federal de Alfenas), contemplou a montagem de uma celula gigante na secao VIDA no perfodo de 
03/07/2018 ate 0210912018. 

Visando ampliar as potencialidades da exposlcao, foi realizado um mini curse para 
professores sabre a experiencia de montar a Macrocelula. Dividido em duas partes, a conceitual e 
a pratica, o mini curse contou com a participacao de 10 professores inscritos previamente a partir 
das 20 vagas que oferecemos. Com duracao de 4 horas, introduziu conceitos basicos sabre a 
construcao de material didatico de ciencias que pode ser confeccionado e usado em sala de aula. 

Atendimento as familias no Espaco de Realidade Aumentada 

• Espaco de Realidade Aumentada 
O Espaco de Realidade Aumentada integrou a proqrarnacao de Ferias Julho/2018 do 

Catavento e a partir dos resultados das pesquisas que fizemos no local, percebemos que a maier 
parte dos participantes eram oriundos de grupos de familias, representando cerca de 80% das 
visitas no Espaco. Sendo assim, aos finais de semana de agosto e setembro decidimos manter o 
espaco e as visitas educativas no local focando no publico familiar. Prorrogamos o contrato dos 
mediadores contratados para o service educative e assim pudemos atender mais 720 pessoas no 
local. 

• Anlversarlo no Museu 
O Projeto Aniversario no Museu visa oferecer um espaco para que visitantes comemorem 

anlversarlos dentro do Museu Catavento. Esses grupos recebem isencao de ingresso e tarnbem 
participam de visitas educativas que sao oferecidas especificamente para esses grupos. 
Recebemos 618 visitantes oriu ndos dessas acoes. 

organizacao social de cultura 



Pal~cio das Industrias I Parque D. Pedro II CEP 03003-060 Sao Paulo SP I laleconosco@cataventocultural.org.br I www.cataventocultural.or1.br 

28 

Meta 55 - Elabora~ao de Material Educativo para as atividades e exposicoes 
Neste trimestre inauguramos a serie de videos "Por dentro do Catavento" que busca 

demonstrar e apresentar conteudos do Museu Catavento nas nossas redes sociais alcancando 
assim o publico virtual e tarnbem proporcionando acesso aqueles cornunicacao das nossas acoes 
fortalecendo o Museu Catavento. 

Neste trimestre o tema do video foi a exposicao ternporaria "Espaco de Realidade 
Aumentada" que demonstrou como o espaco foi pensado e usado para unir tecnologia e ciencia. 

Ayiio com a equipe do Educativo Ayao com a equipe de Preservacao patrimonial 

Meta 53 - Visitas Educativas e Atividades Complementares para os Funcionarios do Museu 
lmplantado em 2018 o Programa Nasso Museu, busca integrar os funcionarios a missao e 

visao do Museu por meio de visitas e acoes educativas, entendendo o publico interno enquanto um 
publico de fundamental relevancia para o born atendimento do publico externo e que tarnbern carece 
de um atendimento que construa repert6rio e pertencimento. 

Nesse sentido, para este trimestre, definimos o tema: "Realidade Aumentada e a 
cornunlcacao de Ciencias" e utilizando diferentes espacos do Museu pudemos discutir e apresentar 
como diferentes tecnologias podem ser um instrumento facilitador e ampliador do engajamento do 
publico em acoes educativas. 

Participaram da acao o setor patrimonial, financeiro (compras), recurses humanos, 
educativo e visitacao. 

organizacao social de cultura 
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Em apoio a Solicitacao da SEC na parceria com a Companhia Paulista de Obras Publicas 
(CPOS}, no dia 24/08/2018 antecipamos uma acao extramuros do nosso piano de trabalho de forma 
a realizar uma acao educativa na EPG "Nazira Abbudd Zanardi". 

A~ao extramuros na EPG Nazira Abbudd Zanardi 

Meta 57 .1 - A~oes Educativas Extramuros 

Visita Educativa para um grupo agendado do Cras Piquete 

Nesse trimestre, recebemos 176 estudantes em visitas educativas nesse perfil e esperamos 
continuar evoluindo no atendimento desse publico. 

Neste trimestre, por exemplo, fechamos uma parceria com o SESC Pq. dom Pedro II, cujos 
os termos garantem a disposicao de onibus, contratados pelo SESC, para buscar grupos de escolas 
indicadas por n6s, que possuem um hist6rico de cancelamento de visita por motive de falta de 
transporte. Privilegiamos assim escolas localizadas nas periferias e que com o transporte 
conseguem participar da visita em duas secoes do Museu e participar de atividades culturais no 
SESC. Esperamos atender aproximadamente 300 alunos por mes, oriundo dessa parceria. 

Nessa direcao, alern de possuir um born dialoqo com instituicoes de ensino, ONGs e 
escolas, buscamos estabelecer parcerias para ampliar essa cooperacao. 

Meta 56.1 - Visitas educativas e atividades para os publicos localizados nas periferias e/ou 
no entorno para tnclusao social. 

As visitas educativas sao o principal elo de dialoqo com os grupos agendados que 
recebemos e entendendo que cada publico tern sua especificidade, trabalhamos no sentido de 
oferecer visitas que dialoguem com subjetividades e particularidades de cada grupo, especialmente 
quando recebemos grupos localizados nas periferias ou do entorno. 

Por Dentro do Catavento 11 min. 
Video de apresentacao/dernonstracao da exposicao ternporaria "Espaco de Realidade 

Aumentada" 
https://www.youtube.com/watch?v=8sjoVCVc-78 

organizacao social de cultura 
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Ap6s o intervalo o treinamento retornou as 14h, como tema especificamente focado em Apis 
mellifera. 0 Heber explicou a origem da abelha africanizada no Brasil e sua abranqencia, assim 
como tentativas de barrar o invasor que se espalhava rapidamente. Mostrou peculiaridades na 
estrutura do corpo da Apis, coma cerdas em todo o corpo, inclusive olhos, aparato para limpar 
antenas e estatica adquirida ao limpar-se que favorece a aderencia do polen a seu corpo durante o 
voo, e se espalhe naturalmente com a perda da estatica. Explicou sobre o ninho da Apis, coma e a 

Ao falar da estrutura do corpo das abelhas, destacou as tres especies do jardim de 
polinizadores, mandacaia, jatal e monduri, citando sua forma de defesa e estrutura especializada 
para carregar p61en. Explicou brevemente a forma do ninho em disco e encapsulada para manter a 
temperatura que uma das especies faz. As caixas com colonias de abelhas dispostas no jardim nao 
puderam ser abertas devido ao tempo trio e chuvoso. 

O treinamento foi iniciado as 11 h. Como auxllio de uma das TVs do espaco foi reproduzido 
slides com imagens, o Heber fez uma revisao geral sobre as abelhas, citando a provavel origem a 
partir de vespas e pontuou as tres especies que ainda alimentam-se de proteina animal. 

O treinamento ocorreu no dia 06/08/2018 no espaco do Mundo das Abelhas, foi aplicado 
para os monitores do Bloco Polinizadores pelo Heber Luiz Pereira, zootecnista e doutorado em 
polinizadores. 
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Meta 58.1 - Acoes de Formacao para colaboradores do Nucleo Tecnico 

Fotos com alunos da 23 Serie Alunos participam da oficina em grupos 

A atividade escolhida para ser executada na acao foi a Oficina Carrinho com Bexiga. A 
atividade foi desenvolvida de forma a focar no estimulo a criatividade e ao trabalho em equipe e 
consiste em na montagem de um carrinho com pecas LEGO~, no qual se rnovera com a ajuda de 
uma bexiga, demonstrando na pratica, por meio de um projeto construido coletivamente, as tres 
principais Leis de Newton. 

A acao teve uma 6tima recepcao por parte da comunidade escolar. lnfelizmente, a distancia 
e o dificil acesso ao bairro sac barreiras muito fortes no estabelecimento de um contato e uma 
vivencia, seja com instituicoes museais ou outra atividade cultural. Para alem disso, poder propor 
uma forma diferente de ensino de ciencias tarnbem se mostrou muito significativo, uma vez que os 
professores da tnstituicao tarnbem acompanharam todas as atividades. 

Localizada na periferia de Guarulhos, a atividade atendeu aproximadamente 190 criancas 
divididas em 7 grupos de 7 a 12 anos, tres grupos no periodo matutino e quatro no perlodo 
vespertino. 

organizacao social de cultura 
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MET A ANUAL 2 1 50% 

1°Trim 0% 
2°Trim 100% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

META ANUAL 2 000 1 791 90% 
0% 1000 4° Trim 
0% 3° Trim 

179% 1791 1000 2°Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 2 1 50% 

1°Trim 0% 
2°Trim 100% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

META ANUAL 1 1 100% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 

100% 2°Trim 
0% 1°Trim 

A90es potenciais desenvolvidas Planejamento das 

63 pelas diversas areas tecntcas 63.1 Meta- acees potenciais 
da OS para integra9~0 ao Resultado elaborado e entregue - 

Sisem-SP SISEM 

64.1 Meta-Produto N° de exposicees 
itinerantes realizadas 

Ac<ies/ programas I projetos de 
integrai,ao ao SISEM-SP Meta- 64 realizados no interior do 64.2 Resultado N° minima de publico 

Estado, regiao metropolitana e 
litoral (Exposi90es) 

64.3 Meta- N° minima de 
Resultado municfpios atendidos 

Acoes Atnbuto cla 
N° P I d N" M Mensuracao Penodo Prcvisto Reallzado ICM% ac ua as ensurac ao 

Apresentamos as acoes realizadas durante o trimestre, levando em consideracao as 
exposicoes, palestras e oficinas, considerando o nurnero de municfpios, nurnero de publico 
atendido, entre outros fatores. Alern de estabelecer um breve demonstrativo do desenvolvimento 
dessas acees que serao discutidas mais a fundo nos anexos tecnicos. 

PROGRAMA DE INTEGRACAO AO SISEM- SP 

No trimestre foram atendidos 5.594 visitantes que participaram das visitas mediadas. 

Meta 77.1 -Visitas Mediadas Publico Geral 

Para o programa de estaqios dentro do programa educativo contratamos no primeiro 
semestre dois estaqlarios para colaborarem junto ao setor de arquitetura no levantamento de dados 
historioqrafico e irnaqeticos, assim como na producao de material grafico sobre o urbanismo e a 
arquitetura da cidade Sao Paulo. 

Como nao foi possivel concluir o projeto no primeiro semestre mantivemos a estagiaria 
neste trimestre a fim de dar continuidade as pesquisas. 

Meta 59.1 - Estagios Tecnicos 

Ao final, ensinou a identificar as estruturas da caixa que doou ao Museu, e abriu espaco 
para duvidas. 

criacao em caixas racionais para extracao de produtos aplcolas e quais produtos podem ser 
extraidos. 

organizacao social de cultura 
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Encontro com Educador do CCBB Caue Nonato 
Realizada em conjunto com o Educador Caue Nonato do Centro Cultural do Banco do Brasil 

foi feita uma apresentacao sobre sua torrnacao, sendo ele graduado em museologia e com 
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Meta 68 - Encontro com Educadores do SISEM-SP 

Meta 67 - Estagios Tecnicos - Nao Remunerados 
A acao pactuada nao foi cumprida dentro do prazo devido a problemas no transporte com o 

Jardim Botanico e Borboletarlo da Cidade de Diadema, vide justificativo no anexo tecnico. Esta acao 
sera realizada na data de 08 de outubro de 2018 com 12 estaqiarios, abordando a area da Biologia, 
especificamente o tema Evolucao. 

1°Trim 100% 
2"Trim 100% 

69.2 Meta· N° minimo de 3°Trim 100% Resultado municipios atendidos 
4°Trim 0% 

META ANUAL 4 3 75% 

META ANUAL 4 3 75% 
0% 

100% 
4°Trim 
3°Trim 

100% 2°Trim 
69.1 

100% 1°Trim 
META ANUAL 2 2 100% 

0% 4°Trim 

N° de visitas 
tecnicas/palestras/ 

cursos/oficinas 
realizadas 

Meta-Produto 

100% 3°Trim 
0% 2" Trim 

100% 1° Trim 
META ANUAL 2 2 100% 

0% 4°Trim 

69 

Ay0es/ programas I projetos de 
integracao ao SISEM-SP 
realizados no interior do 

Estado, regiao metropolitana e 
litoral 

(Paletras/Cursos/Oficinas) 

100% 3°Trim 
0% 2" Trim 

100% 1°Trim 
META ANUAL 2 1 50% 

1°Trim 0 0% 
2" Trim 0% 
3°Trim 0 0% 
4°Trim 0% 

META ANUAL 4 3 75% 
0% 4°Trim 
0% 2 3°Trim 
0% 3 2" Trim 

0 0% 

0 

2 1°Trim 
META ANUAL 2 1 50% 

0% 4°Trim 

67.1 Meta-Produto N° de atendimentos a 
estagios tecnlcos 

67 Estagios Tecnicos • Nao 
Remunerados 

67.2 Meta· N° minimo de 
Resultado municfpios atendidos 

N° de encontros com 
educadores de outros 

68.1 Meta-Produto municfpios com os 
educadores do Museu 

Encontros com educadores do Catavento 
68 SISEM 

68.2 Meta· N° mfnimo de 
Resultado municipios atendidos 

Rede de Museus de Ciencias 
66 ou Encontro Regional do 66.1 Meta-Produto 

SISEM 
0% 3°Trim 

2" Trim 
0% 1°Trim 

N° de parficipacoes 
oficiais na rede de 
Museus de Ciencia 

1°Trim 0% 
2" Trim 4 400% 

65.3 Meta- N° minimo de 3°Trim 0% Resultado municipios atendidos 
4°Trim 0% 

100% 

META ANUAL 2 4 200"/, 

META ANUAL 60 30 50 '° 
0% 30 4°Trim 

3°Trim 
2°Trim 

0% 
30 30 

1°Trim 

0% 65.2 Meta-Produto N° de vagas oferecidas Publico de outros municipios 
para cursos de capacitacao 65 

100% 

META ANUAL 40 9 23% 

1°Trim 0% 
2" Trim 20 9 45% 

65.1 Meta· N° minimo de publico 3°Trim 0% Resultado 
4°Trim 20 0% 

organizacao social de cultura 
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Oficina de Terrarlo - Parque Takebe Oficina de Ferrario - Parque Takebe 

Oficina de Ferrario em Diadema 
Voltado para o publico em geral a atividade foi desenvolvida no Parque Takebe de Diadema, 

em parceria a Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Municipio de Diadema, em evento voltado 
a Cultura Japonesa. 

O Museu Catavento cedeu toda a estrutura para realizacao da atividade, incluindo os 
materiais (potes de vidro, terra, pedriscos, musgo, plantas, sacolas) e duas pessoas do educative 
que coordenaram e executaram a atividade. Dentre os 90 participantes estavam criancas, jovens, 
adultos e idosos 

Meta 69 - A,;oes/ programas I projetos de integra,;io ao SISEM-SP realizados no interior do 
Estado, regiio metropolitana e litoral 

Encontro com Educador caue Nonato 

especializacao na area pedag6gica. Posteriormente foi abordada a discussao sobre como a 
educacao e vista no meio museol6gico e por fim o mesmo apresentou as acoes que sao exercidas 
dentro do nucleo educative do CCBB. 

organizacao social de cultura 

~~Catave~to 
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0% 4°Trim 
3°Trim 75.1 Meta-Produto 

META ANUAL 1 1 100% 

0% 2°Trim 
0% N° de Campanhas 

100% 1°Trim Campanha de 
Marketing: Parceria 
com a NatGeo para 

veiculacao de 
comercial por 12 

meses 

Acoes Atributo da _ 
N' C cf d N' M MensuraGao Penado Previsto Realtzacfo ICM% on icrona as ensuracao 

META ANUAL 1 1 100% 

1°Trim 0% 
2°Trim 100% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

META ANUAL 1 1 100% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 

100% 2°Trim Proposta de N° de propostas para 

73 reforrnulacao de 73.1 Meta-Produto retormualacao de 
sinalizacao interna e sinalizacao interna e 
externa do Museu externa do Museu 

Proposta de 
retormutacao/revisao N° de porpostas para 

74 de logomarca e 74.1 Meta-Produto reformulacao de 
identidade visual do logomarca e identidade 
Museu com previa visual 
a rova o da SEC 

0% 1°Trim 
META ANUAL 1 1 100% 

0% 4°Trim 
3°Trim 72.1 Meta-Produto 

100% 2°Trim 
0% N° de acoes para 

retormulacao do site 

0% 1° Trim 
META ANUAL 150 000 151 665 101% 

2°Trim 0% 
71.5 Meta-Produto Monitorar n• de 3• Trim 75.000 151 665 202% 

visitantes virtuais (Site) 1---4-0-T-rim--+--7-5-_0-'-00--+-----'--'"..;..;;..'--+--"'oc;;:o;.c;.. '---l 

0% 200 

1°Trim 0% 

4°Trim 
METAANUAL 1000 1192 119% 

128% 300 3°Trim 
202% 403 200 2°Trim 

405 1°Trim 135% 

384 

300 

1.500 4°Trim 
META ANUAL 6 000 228 768 3813% 

0% 
426% 6.394 1.500 3°Trim 

6226% 93.390 1.500 2°Trim 

Reformulacao do site 
do Museu 72 

8599% 128.984 1.500 1°Trim 
META ANUAL 4 3 75% 

0% 
100% 

4°Trim 
3°Trim 

100% 2°Trim 
100% 1°Trim 

META ANUAL 1 1 100', 

0% 
100% 

4°Trim 
3°Trim 

0% 2°Trim 
0% 1°Trim N° de canais de 

cornunlcacao 
implantados (Ex: 

71.1 Meta-Produto facebook mentions, 
periscope (twitter), 

stories (instagram) e 
live do outube. 

N° de parcerias/ 
projetos/programas 

71.2 Meta-Produto implantados para os 
Plano de diversos segmentos de 

Cornunicacao publico do museu 
desenvolvido e 
implantado para 

71 articular e planejar a Meta- Monitorar n• de 
comumcacao com os 71.3 Resultado visitantes virtuais 
diversos pubticos da (Redes Sociais) 
instituicao, valorizar a 
marca e aumentar a 

visibilidade do museu 

71.4 Meta-Produto N° minimo de 
insercoes na mfdia 

Acocs Atributo cfa 
N" P t cf N' M MensuraGao Penocfo Prevosto Realtzacto ICM' ac ua as onsuracao 

O Programa de Cornunicacao e Desenvolvimento lnstitucional e coordenado pela equipe do 
Nucleo de Comunicacao, subordinado a Diretoria Executiva do Museu Catavento, em conjunto com 
suas coordenadorias responsaveis pelas atividades finalfsticas do Museu. Tai equipe devera atuar 
alinhada com os demais Nucleos, buscando cumprir a rnissao de comunicar as acoes da instituicao 
de maneira a torna-Ia conhecida para adultos, jovens e criancas, como espaco de difusao da clencia, 
tecnologia e cultura e como referencia nacional. Alern disso, visa fortalecer a presenca do Museu 
nos diferentes tipos de mfdia, e com o seu publico, firmando-o como um espaco de educacao 
cientrfica e cultural da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de Sao Paulo. 

PROGRAMA DE COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

organizacao social de cultura 

~;Catav~nto 
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Meta 71.3 - Monitorar n° de visitantes virtuais (redes sociais) 
As redes sociais do Museu Catavento tern conseguido, gradativamente, atingir seu publico 

alvo e reverberar atraves deste. Atribuimos a isso e as atividades e campanhas promovidas nas 
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Evento "The Distinguished Gentleman's Ride" 

Meta 71.2 - N° de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de 
publico do museu 

Realizamos pelo segundo ano consecutive a largada do evento 'The Distinguished 
Gentleman's Ride". Esta acao busca arrecadar fundos para os estudos do tratamento do cancer de 
pr6stata em todo o mundo. Alern da finalidade nobre, tern nos proporcionado muitos frutos, coma a 
vinda de um nova nicho de publico ao Museu, parcerias para exposicoes ternporarias como uma 
exposicao de moto antigas (realizada neste trimestre) ea possibilidade de uma exposicao de carros 
antigos. Atingimos ainda com a atividade uma outra proposta para o ano que e de promover o Museu 
Catavento para o publico adulto. 

Canal de Comunicacao no Twitter: @MCatavento 

•

IMNC......t~ 
Just Sttting up my Twitt!r. 
•m) rstl'l-ittt 

Trondsto,,.. .• - .,.__.o.,_..•~-IDU· 
~llf~!adl,Jf*u ....,_ 
o .. ---~•·.-i- _....._ 

Send YIM" ftm TwNt 
WtWgotpa;rht0'Mfl""lCfl01),T,,,~~·r .. t~Wn 

"""'"'" ~~:ohnn.ise.atcilflQM 
nau:Micrmfllld:0t2i0«~ 12 
,,._,.•,1.tgll\dtllt¢ts~ 
ll"IM.&9f(lbo•Sootdidt) 

o IC:, \!:""" 1,- o-- s ...... 

Meta 71.1 - N° de canais de cornunlcacao implantados (Ex: facebook mentions, periscope 
(twitter), stories (instagram) e live do youtube). 

Neste trimestre criamos o canal de cornunicacao no twitter (@MCatavento) para compor 
parte da proposta do Plano de Comunicacao implantado para articular e planejar a comunicacao 
com os diversos publicos da instituicao, valorizar a marca e aumentar a visibilidade do Museu. 

MET A ANUAL 4 2 50% 

organizacao social de cultura 

1°Trim 2 2 100% 
Anuncios em Vefculos 2°Trim 0% 

76 de Cornunicacao de 76.1 Meta-Produto N° de Anuncios 3°Trim 0 0% 
Grande Expressao 4°Trim 0% 
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Meta 76.1 -Anuncios em Veiculos de comuntcacao de Grande Expressao 
Nao realizamos anuncios pagos no perfodo, devido contencao de gastos e tambem a 

promocao do Museu atraves de outras frentes come a parceria com a National Geografic (anuncio 
mensal) e a ampla divulga9ao do Museu atraves da acao extra-muros Catavento no Shopping. A 
acao nos shoppings, em especial, permite uma divulga9ao por meio de outdoors, anuncios pages, 
midia espontanea e afixacao de materiais graficos e utilizacao de pecas digitais. 

Meta 71.5 - Monitorar n° de visitantes virtuais (Site) 
Com a realizacao de uma proqrarnacao especial e atraves da divulga9ao do Museu atrafmos 

cada vez mais escolas, lnstituicoes, grupos de maneira geral e o visitante espontaneo para o nosso 
site, onde prestamos o service de agendamento, fornecemos as principais lnforrnacoes sobre o 
acesso ao Museu, um canal direto de comunicacao com o publico (tale conosco) e divulqacao da 
proqramacao cultural. Alem disso, os setores de agendamento e cornunicacao tern produzido mais 
pecas para divulga9ao via e-mail marketing com indicacao de acesso ao site. Atribufmos aos fatores 
mencionados o aumento de consultas na paqina do Museu no perfodo que totalizou 151.665 novos 
acessos. 

Grafico lnser9(ies na Mfdia 

R6dio • Im pres so • Online • v 

lmpresso 
7% 

Rfldio 
. 8% 

Online_ 
80% 

TV 

CATAVENTO NA MfDIA 
384 INSER<;OES I 4,2 AO DIA 

DE JULHO A SETEMBRO 

Meta 71.4 - N° minimo de lnsercoes na midia 
Neste trimestre o Museu Catavento teve um total de 384 insercoes na midia, uma media de 

4,2 ao dia, meta superada devido a proqrarnacao especial preparada para o perfodo de ferias em 
julho, divulqacao da abertura nos feriados, adesao as cam pan has promovidas pela SEC, divulga9ao 
da cataloqacao das arvores do Museu, tormacao de novos publicos com eventos especificos e 
rnaterias relacionadas a preservacao dos museus. Alem disso, o trabalho desenvolvido com a 
Coordenadoria de comunlcacao e lmprensa da Secretaria da Cultura, que faz a interface com os 
veiculos de cornunicacao, tern permitido que nossas atividades sejam divulgadas com o mesmo 
entusiasmo que as criamos. 

ferias, as itinerancias, parcerias, alern das acoes extramuros o maior alcance da comunicacao 
desenvolvida para as plataformas digitais do Museu que neste trimestre teve 6.394 novas curtidas, 
passaram a seguir ou se envolveram nas acoes de divulqacao promovidas nas paqinas do Museu 
Catavento. 

organizacao social de cultura 
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Como demonstrado acima, apesar de estarmos realizando trimestralmente acima do previsto a linha 
de Demais Funcionarios Area Fim, estamos realizando abaixo do previsto nas demais linhas, 
permanecendo dentro do orcarnento para o ano. lsso se da pela qestao executiva e estrateqica que 
preserva a execucao do contrato de gestao, e para 2018 apesar do alto custo, foca em preservar as 
Areas Fins para realizacao quantitativa e qualitativa das metas propostas no Plano de Trabalho. 
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Reallzado Reallzado Reallzado % Reallzado ReaUzado 
% Reallzado 

DESPESAS DO CONTIIATO DE GESTAO Or91ffiento 2018 11 trlmestre 2• trlmestre 32 trimestre 3g trimestre acumulado 2018 
Anual 

Total de Desoesas 16326.404,33 - 3389 .172,16 - 3.854.021 99 - 3370.915,46 21% -10.614.109 61 65% 
Subtotal de Desoesas ~ 14390.927 83 - 2.964.640,17 - 2.883.862,92 - 2.865.169 56 20% - 8.713.672 65 61% 
Rerursos Humanos - Salilrios encargos e beneficios ~-- - 6.958313,97 - 1.687 .498,93 - 1.675.597,55 - 1.615.91193 23% - 4.979.008 41 72% 
Diretoria - 1.041.671,16 - 84.992.82 - 86360,30 86360,24 8% 257.713,36 25% 
Area Meio .,. 250.000 00 - - 0% - 0% 
Are;, Fim / 791.671,16 - 84.992,82 - 86.360,30 86360,24 11% 257.713,36 33% 
Demais Fundon~rlos f - 4.054.285,00 - 1.184.955,10 - 1.170.530,52 - 1.113.544,27 27% 3.469.029,89 86% 
Area Meio ,r 1.993.477,00 - 390.662,19 - 339.423,63 - 232.199.45 12% 962.285.27 48% 
Area Fim _,- 2.060.808 00 794.292,91 831.106,89 881344,82 43% 2506.744,62 122% 
Esta2i~rios ~ 1.862.357,81 - 417.551,01 - 418.706 73 416.007 42 22% 1.252.265 16 67% 
Area Fim 1.862.357,81 - 417.551,01 - 418.706,73 - 416.007,42 22% 1.252.265,16 67% ~~ 

1) Recursos Humanos 

Despesas do Contrato de Gestio 

A meta de recurses financeiros captados foi superada neste trimestre devido ao grande sucesso da 
proqrarnacao de ferias em julho, atingimos neste trimestre uma visitacao de 238.851 (Publico Geral). 
A superacao da meta tarnbern e resultado do novo valor de ingresso, que foi ajustado em 
fevereiro/2018 de R$ 6,00 para R$ 10,00. 

Reallzaclo Realizado Realzado "Realliado 
ReaDzado % Reallzado 

R£CmAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CON1RA10 DE GESTAO Or91mento 2018 12 trimestre 2• trlmestre 3• trlmestre 31 trlmestre acumulado 2018 
Anual 

Total de Receitas vlnwladas ao Plano de Trabalho 16326.404,33 3389.17216 3.854.021,99 3370.91546 21% 10.614.109 61 65% 
Receita de Repasse Anrooriada 13503.228,04 2543.191,61 2.641.257,71 2.246.902,78 17% 7.43135210 55% 
Receita de (apt.do Aproprlada 2.623.176,29 583.741.09 1.139.032,36 1.055.037,16 40% 2.777 .810 61 106% 
Capta~a'o de Recursos Operacionais (bilheteria, cessec onerosa de especc, loja, 1.268.724,80 493.199,00 500.755.00 882.715.00 70% 1.876.669.00 148% 
cafe doacOes estacionamento, etc) 
ca eta do de Recursos lncentivados 953.974 99 - - 0% - 0% 
Trabalho Volunbirio e Parcerias ' I 400.476 50 90542,09 638.277,36 172.322,16 43% 901.141,61 225% 
Total das Receltas Flnanceiras \ ' 200.000,00 262.239,46 73.731,92 68.975,52 34% 404.946.90 202% 
Receitas Financeiras 200.000,00 80.252 41 73.277,54 67.300 35 34% 220.83030 110% 
Outras Receitas ' 181.987 OS 454,38 1.675 17 - 184.116.60 
Total de Receltas oara a reatiz~ de metas condidonadas ' 6.645.000.00 - - - 0% - 0% 
Receitas oara real""""' de metas condidonadas l 6.645.000.00 - - 0% - 0% 

J" 

Receitas do Contrato de Gestio 

REALIZAC.AO ORCAMENTARIA DO 3° TRIMESTRE DE 2018 
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As despesas do contrato de qestao referentes a Custos Administrativos, lnstitucionais e 
Governanca, vem sendo executadas dentro do previsto para o ano de 2018 para a grande 
maioria de suas rubricas. 
Com relacao a rubrica de Despesas Tributarias e Financeiras esta foi prevista abaixo do 
realizado pois, devido ao cenario financeiro previsto no novo contrato, nao tinhamos como 
mensurar como iriam se estabelecer o cronograma de fluxo de caixa e a rnanutencao das 
aplicacoes financeiras. Quanto a rubrica de Treinamento de Funcionarios. se realizou acima do 
previsto, pois neste trimestre foram realizados o treinamento no SENAC para construcao de 
m6veis, pela equipe de rnanutencao e conservacao do Educative, com a finalidade de fazer 
melhor utilizacao de materiais que podem ser reaproveitados e tarnbern o treinamento de 
reciclagem em NR33 sequranca e saude no trabalho. 
Mesmo assim, dentro deste grupo ao final de 2018, estaremos cumprindo corretamente a 

execucao do orcarnento previsto. 
Todas as rubricas serao redimensionadas para a execucao de 2019. 

Realizado Reallzado Realzado % Reallzado Reallzado % Reallzado DESPESAS DO CONTRAlO DE GESTAO Orp,mento 2018 11 trlmestre 22 trimestre 32 trlmestre 32 trlmestre acumulado 2018 
Anual 

Custos Administrativos klstitudonais e Governanca - 1.83033352 - 382.678 60 - 492515.88 - 422A4318 23% - 1.297 .637 66 71% 
Utilidades pUblicas 1.026-917 76 - 206344.55 - 207.094 01 - 249248,35 24% - 662.686 91 65% 
kua 379.302,53 - 85-984 60 89.222 65 - 116.05438 31% 291.26163 77% 
Energia Eletrica 477.330,25 - 92.656.30 85.624 95 10050712 21% - 278.788 37 58% 
Internet 77.619,33 - 15-936.27 15-936.27 15.93627 21% 47.808 81 62% 
Telefonia 92.665,65 - 11.767,38 - 1631014 - 16.750.58 18% 44.82810 48% 
Uniformes e EPls 31.965,75 682 70 - 6370 85 - 13.860.25 43% 20.913 80 65% 
Viaizens e Estadias 7.282.46 - 4.686 70 68 80 - 4.245 72 58% 9.001.22 124% 
Material deconsumo escrit6rio e llmpeza 360.473,79 - 73.72947 68.670 64 - 54.670.55 15% 197.070 66 55% 
Desoesas tributarias efinancelras ---- -- 29.166,67 - 20.06129 30.007A6 - 30.443 79 104% - 80.512.54 276% 
Despes as diversas (correio xerox, motobov, etcJ 208.038,93 - 43.425,67 42.112.53 - 37214.33 18% 122.75253 59% 
Treinamento de Funcion.irios 5.833,33 - 7.807 60 134% - 7.807 60 134% 
Outras Desoesas ' 100.654 83 - 33.74822 138.19159 - 24.952.59 25% - 196.892 40 196% 
Loc°'ao de Velculos / 90.654,83 - 17.385 76 19.007 69 17.923 68 20% - 5431713 60% 
I nvesti mentos .r: - 10.00000 - 10A93-94 8.78933 2.229 00 22% - 21512.27 215% 
ProvisOes Judlciais ~ 5.868.52 110.394.57 4.799.91 - - 121.063.00 
Plano Museo16a:ico .~~ 30.000,00 - - 0% 0% 
Planejamento Estrate<rico ,,_.- 30.000,00 - - - 0% - 0% .,.....-· 

3) Custos Administrativos, lnstitucionais e Governanca 

As despesas do contrato de gestao referentes a Prestadores de Services, vem sendo executadas 
dentro do previsto para o anode 2018. 
Na rubrica de inforrnatica a realizacao esta acima do planejado, pois tivemos uma despesa eventual 
de R$ 6.200,00 no mes de julho que se fez necessaria para atualizacao e protecao do sistema do 
site do Catavento, que esteva sendo alvo de constantes invasoes. 

Reallzado Reali?ado Realizado %Realzado Realludo %Reallzado 
D£SPESAS DO CONTRAlO DE GESTAO Or~ento 2018 11 trimestre 2• trimestre 3• trlmestre 3• trlmestre acumulado 2018 

Anual 
Prestadores de servl~s (Consultorias/ Assessorlas/Pessoas Jurfdlcas) - Area Melo - 2.216.772,81 - 463.795,01 438.697,22 486.029,44 22% 1388521,67 63% 

Umoeza 676.844 59 - 143.13429 - 143.134,29 143.134,29 21% 429.402 87 63% 
ViR:ilfincia I portaria I seauranca \ I 546.259,28 - 127.200,23 112.816 77 - 112.816,77 21% 352.833 77 65% 
Jurfdica \ I 63.699,33 - 14.202,00 - 13.230.00 - 13.230.00 21% - 40.662 00 64% 
Informatica \ 3.47167 - 70572 70572 6.905,72 199% 831716 240% 
Admlnistrativa I RH \ I 289.781,73 - 56.474,19 - 54.539,19 - 55.26319 19% 166.27657 57% 
Contabil 

, 
I 82.31314 - 19500.00 - 19.500.00 - 19500 00 24% - 58.500 00 71% 

Audi tori a ! 80.352,00 - 4.956,27 272,96 34.693 90 43% - 39.923,13 50% 
Outras Oesoesas tSilheteria Sist. lntee:rado Oireito de Uso l I 474.051,07 - 97.622,31 - 94.49829 100.485,57 21% 292.606 17 62% 

2) Prestadores de Servi~os 
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Reallzado Reallzado Reallzado " Reallzado 
ReaUzado 

" Reallzado DE5PESAS DO CONTRA TO DE GEST.110 Or~ento 2018 1• trlmestre 2• trlmestre 31 trlmestre 3• trimestre aaimulado 2018 
Anual 

Comunl~ e lmorensa 363.87636 - 65336 70 - 25595.25 - 8.763 25 2% - 99.695 20 27% 
Site - 157.560 69 1.85550 - 3.263.25 - 3.263 25 2% 8382 00 5% 
Proietos Graficos e Materials de comunicac;;ao - 145.64900 - 27.700 40 - 22332.00 - 5500 00 4% - 55.532 40 38% 
Assessoria de imoresa e Publicldade 60.666 67 - 35.780 80 - 0% - 35.780 80 59% 

6) comunlcacao e lmprensa 

As despesas do contrato de gestao referentes aos Programas de Trabalho Area Fim, vem sendo 
executadas dentro do previsto para o anode 2018. 0 programa de Exposi96es e Proqrarnacao 
Cultural, esta se realizando abaixo do orcarnento previsto sem prejuizo a realizacao das metas 
pactuadas no programa de trabalho. Esta economia e possivel grai;as aos esforcos 
desenvolvidos internamente pela equipe responsavel, que se faz necessaria diante da situacao 
financeira enfrentada pelo contrato de gestao para o ano de 2018. 

Reallzado Reallzado Reallzado % Reallzado Reallzado % Reallzado 
DESPESA5 DO CONTRATO DE GEST.110 Or~ento 2018 1• trlmestre 2• trlmestre 31 trlmestre 3• trlmestre aoomulado 2018 

Anual 
ProRramas de Trabalho da Area Flm - 2.09651934 - 227A4959 130A34 73 - 206.09337 10% - 563.977 69 27% 
Proorama de Aoervo: Dowment"""' Conservadlo e Pesoulsa - 43.694 76 - 7.759 76 1.635 90 - 5400 0% - 9.449 66 22% 
ProRrama de Exooddies e Proa:rama<:llo Cultural - 1.043.694 75 - 99312 44 - 6.766 75 - 78.807 42 8% - 184.886 61 18% 
Proorama Educatlvo - 949.129 83 - 120.377 39 - 122.032 08 127.23195 13% - 369.64142 39% 
PrO£rama de lnteOTado ao 51SEM-SP - 60.000.00 - - 0% 0% 

5) Programas de Trabalho Area Fim 

As despesas do contrato de qestao referentes ao Programa de Edificacoes, vem sendo 
executada abaixo do previsto para o ano de 2018, pois muitas despesas estao sendo 
executadas pela equipe do Predial, o que nos ajuda na economicidade da verba destinada a 
esta rubrica. 
A rubrica de Sistema de Monitoramento de Sequranca e AVCB esta acima do previsto, devido 
as despesas adotadas para continuidade da sequranca predial conforme acompanhamento dos 
bombeiros, porern sem prejuizo ao orcarnento total previsto para este programa. As principais 
despesas desta rubrica tratam-se de: Servicos tecnicos para renovacao do AVCB; Manuten9ao 
do Sistema de Alarme; equipamento de prevencao contra mcendio, que sao itens fundamentais 
para salvaguarda do Museu como um todo e dos nossos visitantes. 

Reallzado Reallzado Reallzado % Reallzado Reallzado % Reallzado 
DESPESAS DO CONTRA TO DE GEST.110 01'91mento 2018 11 trlmestre 2• trimestre 31 trlmestre 31 trlmestre aoomulado 2018 

Anual 
Proerama de Edlfl,..,.,.,...s: Conser""'""', Manuten""" e sezuranca - 925.11183 - 137.88134 - 121.022 29 - 125.92839 14% - 384.832.02 42% 
Conserva~ao e manuten~ao de edifica~Oes (reparos, pinturas, limpeza de calxa - 726.778,50 - 113558,83 83.025,77 107349,24 15% 303.933,84 42% 
de aeua limoeza de cal has etc.I 
Sistema de Monltoramento de sezuranca e AVCB 46.666,66 - 14.05811 - 28.602 74 - 10540 00 23% - 53.200,85 114% 
Seguros (predlal incendlo, etc.\ \ ,, 46.666 67 - 7.864AO 7.95178 8.03915 17% - 23.85533 51% 
Outras Desoesas llnvestimentosl ' ' - 105.000,00 - ZAOO 00 - 1.442,00 - 0% 3.842.00 4% ... ' 

4) Programa de Edifica~oes: ccnservacao, Manuten~ao e Seguranca 

Quanta a rubrica de provisoes judiciais, que eleva a realizacao do grupo de Outras Despesas, 
vale lembrar que se trata de alern do pagamento de processos, custas judiciais e servicos de 
pericia, nesta rubrica tarnbern esta registrado a atualizacao das continqencias civeis e 
trabalhistas. No 3° Trimestre houve desembolso rnonetario real de R$ 2.800,00 referente a 
services de perfcia e R$ 800,00 de custas judiciais. 
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~(y-~ 
PATRICIA RODRIGU~ 

COORDENADORA FINANCEIRA 

A Orqanizacao Social Catavento Cultural e Educacional para reafirmar o sucesso da sua gestao 
desde o inicio da vigencia dos Contratos de Gestao ate agora firmados, principalmente agora no 
inicio do CG 02/2017, tern coma compromisso a busca para a realizacao integral de todas as acees 
previstas, bem coma tern envidado esforcos para a realizacao de metas condicionadas e, 
especialmente, manter a atratividade sabre os conteudos do Museu e, consequentemente nosso 
sucesso de visitacao. 
A acao 67 pactuada para o 3° trimestre nao foi cumprida devido a problemas no transporte com o 
Jardim Botanico e Borboletario da Cidade de Diadema. Esta acao foi realizada na data de 08 de 
outubro de 2018 com 12 estaqlarios, abordando a area da Biologia, especificamente o tema 
Evolucao. 
A acao 70 atingiu menos municipios que o programado, pois o inicio do projeto "Museu Catavento - 
a ciencia mais perto de voce" se deu no final do mes de setembro, sendo apenas duas cidades 
visitadas. 
As metas constantes no Plano de Trabalho, Anexo I do Contrato de Gestao n° 02/2017, estao sendo 
cumpridas, sendo todas executadas dentro da previsao orcamentaria para o exercicio, conforme 
demonstrado acima. 

CONCLUSAO 

As despesas do contrato de gestao referentes a Cornunicacao e lmprensa, vem sendo 
executadas dentro do previsto para o ano de 2018. A rubrica de Site, esta se realizando abaixo 
do orcamento pois as melhorias a serem efetuadas no site do Museu Catavento ainda estao em 
fase de desenvolvimento, podendo ou nao serem realizadas em 2018. Cabe ressaltar que 
estamos trabalhando fortemente na busca de parceiros que possam nos ajudar sem custo na 
atualizacao do nosso site, o que requer um custo mais elevado. 

organizacao social de cultura 
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