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A implantação e o processo de criação do
Centro de Pesquisa e Referência
O Centro de Pesquisa e Referência do Museu Felícia Leirner e Auditório
Claudio Santoro, segundo o proposto no Plano Museológico 2021 no
Programa de Acervo Institucional, está sendo construído. Por isso, a ACAM
Portinari contratou uma equipe de especialistas que está auxiliando nesta
implantação em conformidade e respeito ao objetivo do programa e ao
Plano Museológico. A catalogação já realizada anteriormente passa, agora,
por um processo de atualizações, correções e organização de objetos
referentes aos acervos: artísticos, bibliográﬁcos e históricos. Essa
sistematização procura tornar a pesquisa e correlação de informações
práticas e mais acessíveis ao pesquisador que necessite de seu uso,
tornando-se uma tarefa que exige paciência, tempo e atenção. O Centro
de Pesquisa também estuda a melhor maneira de disponibilizar seu acervo
e estabelecer parcerias com instituições nacionais e internacionais, grupos
e indivíduos detentores das informações que se pretende agrupar e
disseminar.

Pelos bastidores e curiosidades do Museu e Auditório
Por meio das redes sociais, o Museu e Auditório promovem não só a
programação dos espaços culturais, mas também de seus bastidores e
curiosidades. A cada mês, a ﬁm de aproximar e fortalecer a relação
entre o acervo e a comunidade virtual, são elaboradas postagens que
colaboram para o conhecimento do Museu e Auditório, além de auxiliar
no desenvolvimento da sensibilidade artística e do olhar mais atento à
coleção de obras presentes no museu.
Em julho, em celebração ao festival de inverno, foram compartilhadas,
semanalmente, curiosidades dos festivais passados. O público pode
conhecer grandes nomes que passaram pelo palco do Auditório e
sobre as mudanças na programação das orquestras ao longo dos anos.
Além de fotos de apresentações e catálogos antigos, aproximando a
comunidade dos espaços culturais e incentivando para que esse
público visite e vivencie a experiência cultural.

Manutenção dos jardins do Museu e Auditório
A primavera evidencia a exuberância da natureza e isso pode
ser observado nos jardins e entornos do Museu e Auditório,
que inclui entre suas vertentes temáticas, o patrimônio
ambiental.
Diferentes setores fazem parte do Programa de Ediﬁcação das
instituições, e a jardinagem está entre eles. O Museu Felícia
Leirner possui um amplo jardim que, integrado às esculturas,
compõe a paisagem museológica do espaço.
Para o cuidado de toda essa área, o setor de jardinagem é
composto por 03 jardineiros com ampla experiência no
assunto, e a manutenção do jardim é realizada conforme
cronograma de intervenções preestabelecido. Ressalta-se
que, além das atividades concernentes a função, os
proﬁssionais contribuem para a execução do Plano de
Sustentabilidade dos equipamentos culturais.

Museu e Auditório:
Parceria com a Câmara
Técnica de Educação
Ambiental PECJ
O Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio
Santoro estão situados em uma importante
reserva da Mata Atlântica que abriga diversas
espécies de plantas, árvores e animais.
Visando a proteção, a preservação e a
valorização da fauna e ﬂora, a equipe de educadores do museu
e
auditório participa, desde 2019, da Câmara Técnica de Educação Ambiental –
CTEA – do Parque Estadual Campos do Jordão que desenvolve as atividades de
Educação Ambiental e Comunicação – PEAC. Essa parceria com a Câmara
Técnica de Educação Ambiental resulta em várias ações dentro do tema
Educação Ambiental. Em 2019, por exemplo, foi ofertado um curso sobre a
fauna, ﬂora e as nascentes, fontes e rios de Campos do Jordão para os
professores da Educação Infantil e Fundamental, parceria entre a Secretaria
de Educação e o Parque Estadual Campos do Jordão, em colaboração com o
Museu e Auditório. Além de diversos cursos, a equipe do Museu e Auditório
teve participação em outras ações, como a Celebração ao Global Big Day,
evento mundial que ocorre anualmente entre observadores de pássaros; o
plantio de mudas; as praticas voltadas à limpeza de rios da cidade, como a
“Limpeza do Rio Sapucaí”, localizado no Parque Estadual Horto Florestal e em
diversos projetos.

Prevenção de
incêndio florestal
Entre julho e outubro, meses em que,
com a queda das temperaturas, a
umidade do ar tende a abaixar, a falta de
chuvas na Serra da Mantiqueira torna a
região suscetível a queimadas. Sendo o
Museu e Auditório uma importante área
de
preservação
ambiental,
nesse
momento do ano todos os colaboradores
ﬁcam atentos aos focos de incêndio ao
redor dos espaços como forma de
prevenção e preservação da mata local e
das coleções do acervo.
Para colaborar com esse olhar atento à
prevenção de incêndios, periodicamente
todos os colaboradores do Museu e
Auditório
recebem
treinamento
de
brigada de incêndio. A ação é realizada pelo consultor, instrutor e
técnico de segurança do trabalho, José Luiz Salvatto que compartilha a
teoria e a prática do combate a esse tipo de sinistro. Assim, de forma
colaborativa, o Museu atua na prevenção de incêndios ﬂorestais
garantindo a segurança patrimonial e o bem-estar de todos.

Projeto Pôr do Sol
apresenta os talentos
dos funcionários
Nas quintas-feiras de julho, funcionários do Museu e Auditório
apresentaram seus talentos fragmentados sob o pôr do sol do
mirante do Museu Felícia Leirner. Talentos fragmentados são
capacidades que não foram tão trabalhadas ao longo da vida, mas
que ainda ecoam, mesmo que de maneira mínima. Por isso,
inspirados pelo belo pôr do sol do Museu, alguns funcionários foram
motivados a mostrarem esses fragmentos de música, dança,
artesanato e pintura. O projeto Pôr do Sol é um evento periódico,
que integra arte e patrimônio natural, em apresentações artísticas
realizadas no mirante do Museu, ao pôr do sol. No período de
pandemia, o projeto foi adaptado para as redes sociais, onde o
público pode matar a saudade da vista da cadeia de montanhas do
sul de Minas Gerais e da famosa Pedra do Baú durante o espetáculo
do pôr do sol.

VOCÊ
SABIA?
Museu e Auditório desenvolvem ações
on-line para público deﬁciente
O setor educativo do Museu e Auditório atua constantemente na formação
educacional e cultural dos públicos, buscando construir a proximidade e o
fortalecimento da experiência cultural. Um dos programas educativos, titulado
Mais Sentidos, desenvolvido pela equipe de educadores, visa o atendimento de
pessoas com deﬁciência.
Com a migração da programação educativa para o ambiente virtual devido à
pandemia, o programa Mais Sentidos se adaptou a essa nova realidade visando
dar acesso, integrar e acolher essa comunidade no universo cultural por meio de
ações como visitas virtuais, oﬁcinas, contação de histórias e muito mais.
Todas as atividades desenvolvidas no projeto levam em consideração as
especiﬁcidades, habilidades e potenciais do público deﬁciente, por meio de
técnicas e estratégias educativas apropriadas. Assim, é possível promover,
mesmo à distância, a experiência desse público com a cultura, a arte, a música e
o meio ambiente.

