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Exposição “Luzes na Neblina” homenageia os 60
anos da Justiça do Trabalho em Pelotas
O Memorial do TRT-RS está homenageando os 60
anos da Justiça do Trabalho em Pelotas com a
exposição “Luzes na Neblina”. O trabalho foi
desenvolvido em conjunto com o Espaço Cultural,
que apresentou até meados de outubro a mostra
“Satolep”, anagrama que dá nome a uma música
do cantor
pelotense Vitor Ramil. Para a
exposição, foram selecionados três processos da
década de 1940, sendo dois anteriores à instalação
da Justiça do Trabalho na cidade, com diferentes
temáticas: no primeiro, sete trabalhadoras negras
foram despedidas por uma viúva da Lituânia; no
segundo, um empregado foi despedido após 25
anos de trabalho por ter ido a um baile de carnaval
no Domingo; e o terceiro é um processo que
envolvia a estatização do porto da cidade.
Também é possível assistir, no computador local, a
uma apresentação com um histórico dos
trabalhadores de Pelotas no período da República
Velha, destacando a presença dos negros, das
mulheres e da atuação cultural no movimento
operário, fatores que colocaram a cidade ao lado
de Rio de Janeiro e de São Paulo, na vanguarda
cultural do país, naquela época. A apresentação,
em “Power Point”, baseou-se na tese de
doutorado da Professora Beatriz Loner,
Coordenadora do Núcleo de Documentação
Histórica da Universidade Federal de Pelotas,
(UFPEL). A professora cedeu também
documentos de sindicatos das primeiras décadas
do século XX. Pelotenses ilustres. Estão expostos
ainda, fragmentos da literatura de João Simões

de Lopes Neto, nascido em Pelotas,
destacando seu caráter poético,
regionalista e histórico. Outro ilustre
pelotense, Vitor Ramil também possui
trechos de músicas suas reproduzidas na
sala de exposições, além de fragmentos de
seu ensaio cultural “Estética do Frio”.
Estrutura do Memorial
A Comissão do nosso Memorial já
encaminhou à Administração do Tribunal o
Projeto de Estrutura do Memorial a partir
das vivências de um ano de trabalho,
cumprindo, assim, com o compromisso
assumido no momento em que foi nomeada.
Dicas de Conservação de Documentos
Quando o tempo está muito úmido, deixe o
local fechado, evitando que a umidade
invada o ambiente; já com o tempo seco, é
possível estimular a ventilação deixando a
janela aberta, permitindo que o ambiente
interno fique mais arejado.
Negatoscópio
O Memorial ganhou um negatoscópio instrumento utilizado para exame
detalhado de documentos a serem
restaurados ou estudados em seus detalhes.
O aparelho foi construído pelo artífice
Lélio Valdez (foto ao lado)

Exposição com Processos da
década de 1940, anteriores à
instalação da Justiça do
Trabalho

Agenda
Luzes na Neblina
pode conferido de
segunda à sexta-feira, das
12h às 16h, na Sala de
Exposições do Memorial Saguão do Prédio-sede
do TRT-RS.

