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Em agosto foi realizada uma roda de conversa abordando 
questões e reflexões acerca da temática “Acessibilidade em 
Museus”. 
Participaram desse bate-papo a equipe da instituição, pessoas 
com deficiências e atuantes na área da inclusão.

Museu Índia
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Centro de Referência Kaingang e
dos Povos Indígenas do Oeste Paulista

Grupo Krenak e o acervo de imagens do MIV 
sobre a Terra Indígena Vanuíre

A líder Lidiane Damaceno, da etnia Krenak, e o grupo de jovens 
que participam da dança desse povo, visitaram o Museu Índia 
Vanuíre para conhecerem as imagens históricas que a instituição 
possui sobre a Terra Indígena Vanuíre. A ação foi realizada no dia 
05 de agosto, no auditório, local em que todos estavam reunidos. 
A responsável pelo Centro de Referência aproveitou o momento 
para coletar informações acerca das imagens.



O controle ambiental é fundamental para a conservação preventiva da coleção. A estabilidade da 
temperatura, o controle da umidade relativa do ar (UR) e a higienização são fatores essenciais no 
cuidado com os acervos e são ações prioritárias desenvolvidas pela equipe da reserva técnica na rotina 
do museu.

A climatização do ambiente que existe na reserva técnica e na exposição de longa duração é 
fundamental, tendo em vista a necessidade de condições climáticas apropriadas para conservação das 
peças, proporcionando espaços ideais para a preservação da coleção.

Para que o controle ambiental seja eficiente, o monitoramento é realizado de forma constante, por meio 
de aparelhos dataloggers que estão posicionados em lugares estratégicos. As informações obtidas 
diariamente são registradas de maneira que possibilitam sua leitura e interpretação, através de 
planilhas e gráficos resultantes do monitoramento das condições do ambiente. 

Essas informações são importantes para que a equipe de acervo possa tomar decisões com segurança, 
além de estabelecer uma rotina de trabalho que vise à longevidade do acervo, evitando possíveis 
malefícios e degradação dos objetos museológicos.

Monitoramento ambiental realizado
pela equipe de acervo



O Museu Índia Vanuíre realizou, em junho, a medição do SPDA – 
Sistema da Proteção Contra Descargas Atmosféricas, visando garantir 
a segurança de sua edificação, equipamentos e, principalmente, de 
seus visitantes e colaboradores. Este procedimento é preventivo e 
anual, realizado por profissionais devidamente habilitados, fazendo 
parte do Programa de Edificações desenvolvido pela instituição.

Museu Índia Vanuíre realizou medição
de SPDA em suas instalações



O perfil do Museu India Vanuire conta com diversos conteúdos de 
entretenimento relacionados à instituição, culturas indígenas e de Tupã.

Participamos das campanhas #PovosIndigenas e #RoleCultural, duas 
hashtags promovidas pela própria plataforma, que o Museu fez questão 
de apoiar ativamente

Atualmente, nosso perfil conta com mais de 10 mil seguidores e mais de 
65 mil curtidas.

O museu segue ativo no TikTok



Agenda Bonifácio com programação
especial em celebração ao
Bicentenário da Independência

A Agenda Bonifácio é uma plataforma online criada pelo Governo 
do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa, que reúne e apresenta toda a programação cultural relativa ao 
Bicentenário da Independência do Brasil. 

Com isso, o Museu Índia Vanuíre preparou uma programação especial para a celebração, 
realizando um encontro com indígenas representantes de diferentes povos que habitam as 
Terras Indígenas do Oeste Paulista, contando com depoimentos e rodas de conversa sobre o 
"descobrimento" e a "Independência do Brasil”. 

Já em edição online, foram disponibilizados nas redes sociais do Museu e na plataforma, 
depoimentos das sete lideranças indígenas das terras da região com o olhar sobre o 
"descobrimento" e a “Independência do Brasil”, a partir do foco das narrativas e, principalmente, 
fazendo uma reflexão sobre o lugar dos Povos Originários nesses acontecimentos históricos.
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O Museu Índia Vanuíre foi palco de uma mesa redonda com 
membros da comunidade LGBTQIA+ de Tupã (SP)
Em agosto aconteceu o 1° Encontro da Diversidade de Tupã, idealizado e realizado 
pelo Coletivo Tibira, formado pela comunidade LGBTQIA+ local, tendo como 
objetivo a promoção da visibilidade, proteção e o respeito a esta comunidade. 
O Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre apoiou o evento e recebeu o público 
em seu auditório, no dia 13 de agosto, para a mesa redonda “Quem foi Tibira?”.
A ação buscou resgatar a história do primeiro caso de homofobia registrado no 
Brasil, tendo como mártir o indígena Tibira, pertencente à etnia tupinambá 
durante a inquisição francesa.


