Ficha de Catalogação de Acervo Museológico

1. Fotografia do bem:

2. Número de Registro:
MFCM - 0068

3. Termo/Nome:
Cédula de Dez Mil Cruzados

4. Classificação:
Objetos Pecuniários

5. Data de produção:
Não identificado/desconhecido

6. Local de produção/origem:
Não identificado/ desconhecido

7. Descrição/Histórico:
Moeda brasileira criada no Brasil pelo Plano Cruzado em 28 de fevereiro de 1986,
como parte de um pacote de medidas para conter a inflação.
A temática das cédulas do sistema monetário brasileiro é voltada para as grandes
expressões da cultura e ciência nacional.
A cédula de Cinco Mil Cruzados é dedicada ao médico Carlos Chagas.
O formato é de 154 x 74 mm, padrão adotado para as notas do sistema monetário e
as cores dominantes são o vermelho e cinza. Foram retiradas de circulação ao longo
do ano de 1990.
No anverso da cédula traz éfige do homenageado “ Carlos Chagas”, médico
sanitarista e pesquisados que dedicou-se ao estudo de doenças tropicais.
No reverso de segurança da cédula temos o notável em seu laboratório.

8. Material/técnica:
Papel / impressão

9. Autoria:
Não identificado

10. Localização/Localização específica:
O bem está localizado no Museu Ferroviário e do Café Machadense, na cidade de
Machado/MG; com sede na Avenida Ricardo Annoni Filho, 240 – andar térreo. A
peça está em exposição.

11. Forma de Aquisição: ( ) coleta (x ) doação ( ) compra
( ) permuta ( ) legado ( ) cessão
11.1. Cedido por: A peça foi cedida através do termo 76, de 19 de julho de
2018, conforme cópia em anexo.

12. Dimensões: Alt. 4 cm / Larg. 7 cm / Prof. ____ cm / Diâmetro cm

13. Estado de Conservação: ( ) ótimo / (x ) bom / ( ) regular / ( ) ruim / ( ) péssimo
A peça encontra-se em bom estado de conservação. Não se encontra rasgada e nem
rabiscada.

14. Outros números:
Não possui

15. Condições de reprodução/autorização de uso:
A ficha de catalogação estará disponível para consulta dentro do horário de
funcionamento do museu.

16. Catalogado por/data de catalogação:
Bárbara Pereira Maçanares – Mestre em Museologia e Patrimônio pela UFRJ –
COREM 2R / 1068 II

Erbetiane Borges da Silva – Voluntária – Curso de Elaboração de Ficha de
Catalogação / Patrimonium Serviços Culturais e Museologia
Dezembro 2019

17. Observações:

