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Inspeção de segurança predial
Para buscar a melhor segurança e qualidade em suas
instalações, o Museu Índia Vanuíre promove a cada seis
meses uma inspeção de segurança predial.
Realizada por proﬁssional habilitado da área, a medida atesta
o perfeito funcionamento das instalações, além de promover
a melhor qualidade e a segurança no atendimento ao público
e funcionários.

Conteúdos
virtuais
O Museu Índia Vanuíre está fechado,
mas a equipe de educadores tem
produzido conteúdos para as redes
sociais e site para estar junto ao
público, mesmo que virtualmente.
As oﬁcinas criativas apresentam desde
produção de brinquedos e objetos
indígenas até adornos como enfeite de
cabelo e acessórios.
São vídeos de projetos, dicas de leitura e muitas outras atividades educativas.
Todos os proﬁssionais estão empenhados em produzir os melhores vídeos, bem
como incrementar, cada vez mais, os meios de acesso com o público on-line.
Conﬁra e acompanhe todas as oﬁcinas virtuais do Museu!

Eventos realizados pelo
Museu Índia Vanuíre
nas redes sociais
Entre abril e junho, período de isolamento social, o
Museu Índia Vanuíre migrou sua programação
presencial para o ambiente virtual. Redes sociais e uma
página especial do site recebem, diariamente, diversos
conteúdos que exploram e fomentam a cultura
indígena.
Todas as ações têm como objetivo dar continuidade, de forma on-line, aos eventos
desenvolvidos pela instituição. Em abril, por exemplo, foi realizada a Semana do Índio
Virtual, com oﬁcinas indígenas, vídeos das danças, depoimentos, entre outros.
Em maio, tivemos o Museum Week e a Semana de Museus, ambas com alto
engajamento e interação dos internautas. Por ﬁm, em junho, foram organizados mais
dois eventos: a Semana do Meio Ambiente e a Semana do Imigrante, ambos ocorreram
nas datas comemorativas dos seus respectivos temas.

Cuidados com o acervo durante o isolamento social
Em virtude do isolamento social causado para se evitar a propagação do Covid-19, os museus
fecharam, temporariamente, suas portas para visitação presencial. No entanto, internamente, um
setor ainda demanda uma rotina diária no Museu Índia Vanuíre: a Reserva Técnica. Nesse local,
estão os objetos de acervo do equipamento, e eles precisam de um cuidado ininterrupto, bem
como uma conservação preventiva para permanecerem estáveis e preservados.
Uma das ações é a higienização de um objeto museológico, que é realizada para se evitar o
surgimento de partículas sólidas e microrganismos. Já o controle ambiental é feito por uma
funcionária em um acompanhamento constante. Afinal, a mudança de rotina, com a diminuição
do fluxo de pessoas na instituição, altera a temperatura e a umidade do local. Sendo assim, a
atenção deve ser redobrada para que não haja oscilações que possam prejudicar as peças.

Centro de Referência:
Imagens do acervo etnográfico no
site do Museu
Neste momento de isolamento social, o Centro de Referência Kaingang e dos
Povos Indígenas do Oeste Paulista direcionou seu trabalho para a internet, a fim
de levar ao público do Museu conhecimento sobre os povos indígenas
brasileiros. Assim, na programação das redes sociais do Museu Índia Vanuíre,
sempre que há temática indígena envolvida, o Centro de Referência tem como
papel fomentar as publicações com informações confiáveis. Além disso, também
mantém o contato com os parceiros indígenas, envolvendo-os nas atividades
virtuais realizadas pelo Museu.
Abaixo, imagens de algumas das ações desenvolvidas nesse período nas redes
sociais:

Comunicação on-line
Desde o início da pandemia, que resultou no fechamento temporário do
Museu Índia Vanuíre para as visitas presenciais, as ações culturais e
educativas acontecem de forma on-line, pelas redes sociais e site.
Assim, as equipes de educadores, acervo, centro de referência e
programação se uniram a da comunicação para planejar e executar as
atividades para o público virtual.
O foco é aproveitar os proﬁssionais de todos os setores para explorar e
enriquecer esse espaço virtual e, simultaneamente, divulgar os diversos
conteúdos e trabalhos do Museu Índia Vanuíre que preservam e
transmitem a memória indígena.
São oﬁcinas, lives, apresentações de projetos e do acervo, atividades
temáticas e muitas outras ações. Todas estão disponíveis,
simultaneamente, no Instagram, Facebook, Twitter e na página especial
do site: www.museuindiavanuire.org.br/culturaemcasa.
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