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Gincana integra comemoração
dos 60 anos da Justiça do
Trabalho em São Jerônimo
As comemorações pela passagem dos 60 anos de início das atividades da Justiça do Trabalho
em São Jerônimo prevêem diversas atrações. Uma delas é a realização de uma gincana. A idéia
foi envolver a comunidade local, desenvolvendo uma atividade lúdica com as crianças da
comunidade, juntando isso a uma pesquisa histórica m o t i v a n t e e e s t i m u l a n d o o
desenvolvimento do conceito de cidadania. Também, é claro, oferecendo mais conhecimento da
história da Justiça do Trabalho. A equipe do Memorial está empenhada na tarefa de produzir um
manual que será usado na gincana e o pessoal de São Jerônimo, coordenado pela Juíza Antonia
Mara Loguércio, está muito animado com a elaboração das atividades.

Laboratório de Papel
A arquiteta Maria Lucia de Oliveira Brito,
do setor de obras, a partir das sugestões da
restauradora Alice Prati, está elaborando o
projeto do laboratório de papel (conservação
e restauração de processos e documentos), a
ser apresentado à Caixa Econômica Federavisando à obtenção de patrocínio cultural.

Agenda
Curso de Preservação
Vai ocorrer no primeiro
semestrede 2005 o curso de
preservação/restauração/conserva
-ção de processos, possivelmente
com a participação dos
professores Sidney Chaloub,
Maria Isabel Noll e Benito
Schimidt e com uma empresa
De restauração. Fique atento!

Lucas e a Diretora de Secretaria Joice Kreiss
Preservação de processos em Montenegro
Os processos da Vara do Trabalho de Montenegro
estavam sendo objetos de uma triagem - feita com
competência pelo servidor Lucas Fernando
Pereira Veçossi, acadêmico de história - para que
sejam mantidos em arquivo permanente da Vara.
O trabalho foi concluído com sucesso, ajudando a
preservar a história da JT naquela localidade.
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Preservação do Acervo do Memorial
A equipe do Memorial continua seu trabalho
de limpeza e conservação dos processos de
Rio Grande e São Jerônimo da década de 40,
retirando dos mesmos materiais metálicos,
procedendo na limpeza das suas páginas com
pincel, envolvendo-os com papel-manteiga, e
após, acondicionando-os em envelopes
catalogados contendo hidrocarboneto
aromático (foto).

