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Setor de Documentação

A Carteirinha da Biblioteca Kuahí

O Setor de Documentação tem a responsabilidade de
cuidar da preservação, documentação e catalogação
de todos os acervos etnográficos do Museu (acervo
Museu Kuahí e acervo PDPI). Atualmente, o acervo
etnográfico conta com 372 peças indígenas das quatro
etnias da região, todas registradas e documentadas.
Também é responsável pela Reserva Técnica, sala
onde estão guardada as peças para exposições, que
semanalmente são vistoriadas e mensalmente é feita
uma limpeza geral, sempre tomando as devidas
providências e cuidados com os objetos. O trabalho,
entretanto, constrange-se pela falta de materiais
específicos para uma preservação adequada, tais
como os materiais para o correto acondicionamento
das peças como mantas de TNT, placas de
polipropileno expandido e entre outros. Por esse
motivo algumas vezes foi necessário utilizar produtos
tóxicos nas peças para eliminar os insetos variados
que começavam a se alastrar. Graças ao Curso de
Museologia sobre preservação de acervos, realizado
em 2007, foi possível identificar e livrar delas antes
que danificassem as peças.

No dia 07 do corrente mês, o Setor de Documentação
e a Biblioteca Kuahí se reuniram para discutir a criação
de uma carteirinha para a biblioteca do Museu Kuahí.
Em parceria, os dois setores criaram o modelo e
definiram as informações que constarão nela. Essa
carteirinha servirá para o público em geral (leitores,
pesquisadores e alunos) ter um fácil acesso na
questão de empréstimos de livros e outros, e também
facilitará o trabalho dentro da biblioteca. Apresentada
e aprovada pelos demais Setores durante a Reunião
Interna do Museu, a carteirinha já está sendo
confeccionada pelos responsáveis da biblioteca, mas
há alguns critérios para obtê-la, pois temos o prazo
estabelecido
para
a
entrega
do
livro,
responsabilidades e deveres do leitor e penalidades,
caso o material for rasurado ou extraviado.
Modelo Carteirinha

Reserva Técnica

Reunião da equipe do Museu Kuahí
Sexta-feira, dia 23, foi realizada na sala de
consulta e leitura a reunião da equipe técnica do
Museu Kuahí para discutir questões relacionadas
às atividades internas e externas do Museu. Entre
os assuntos foi discutido a viagem de 02 técnicos do

Kuahí (Hélio Labontê e Tereza Jean Jacque) à
Suriname, nos dias 25 à 28 de novembro de 2012, com
objetivo de participar e representar os povos
indígenas de Oiapoque no Quinto Encontro
Transfronteiriço dos Povos Indígenas do Brasil, da
Guiana Francesa e do Suriname. Sobre os Boletins
Mensais do Museu Kuahí, ficou definido que todos os
setores colaborassem em sua produção e o prazo
estabelecido para a finalização é no final de cada mês,
e em seguida será publicado.
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Também foi cobrado pelo Gerente e Sub-gerente,
Hélio Labontê e Márcia Maria, os relatórios semestrais
de atividades dos setores e foi determinado que todos
entregassem até o final de dezembro. Além disso,
ouve a apresentação dos relatórios de viagens de
Fabricio dos Santos, do Setor de Informática, realizada
entre 07 à 10 de novembro em Brasília, com objetivo
de participar do Seminário de Avaliação Preliminar da
Política de Salvaguarda de Bens Registrados de 2002 à
2010, e também a viagem de Ariana dos Santos, do
Setor de Monitoria e Curadoria, realizada entre 26/10
à 05/11 de 2012 em Tocantins com objetivo de
participar e representar os Povos Indígenas de
Oiapoque no Encontro Macro Regional. Cada um falou
da importância de sua participação e das experiências
adquiridas durante os eventos, assim compartilhando
ideias novas e incentivando os demais Setores a
participar cada vez mais dos encontros intercambiais.

da importância da exposição, o passo que os Povos
Indígenas estão dando através dessa inauguração,
parabenizando toda equipe técnica do Kuahí
e agradecendo a todos os parceiros e colaboradores
do Museu para a realização da exposição.
Exposição “A Roça e o Kabe”

A Inauguração da Exposição “A Roça e o Kabe”
No dia 01 deste mês, às 17hs, foi oficialmente
inaugurada a Exposição “A Roça e o Kabe” a produção
de farinha de mandioca no Oiapoque. A cerimônia de
inauguração aconteceu na sala de consulta e leitura do
Museu Kuahí, onde reuniu aproximadamente 70
pessoas, incluindo representantes indígenas e nãoindígenas de Oiapoque, Guiana Francesa, Suriname,
Iepé e Funai Oiapoque, além disso contamos com a
presença do Secretário de Estado da Cultura do
Amapá, Sr. José Miguel Cirilo, a prefeita de São Jorge,
Fabienne Mathurin e a antropóloga Dra. Lux Vidal, da
USP. A exposição tem por fim apresentar ao público a
importância que os povos indígenas de Oiapoque
atribuem à atividade de produção da farinha de
mandioca, considerada como seu principal meio de
subsistência e de renda, símbolo de sua cultura e
parte da formação da pessoa indígena. Uma exposição
com cenário e objetos que proporcionam os mínimos
detalhes sobre a roça e a casa de farinha, e que atrai
qualquer visitante.
A mesa foi composta pelos representantes do IEPÉ
(Luís Donisete Grupioni), Museu Kuahí (Hélio
Labontê), SECULT (José Miguel), do CCPIO ( cacique
Luciano dos Santos) e a Dra. Lux Vidal cada um falou

Cerimônia de Inauguração

Este evento representa mais uma conquista dos Povos
Indígenas da região para a divulgação e valorização
das atividades relacionadas à agricultura indígena no
município de Oiapoque.
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