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MEMÓRIA
EM CONSTRUÇÃO

Visite as Novas Instalações
do Memorial, no Bom Fim
Desde o mês de julho de 2008, o
Memorial bem como o Arquivo do TRTRS, passou a funcionar em novas
instalações, na rua João Telles, 369,
bairro Bom fim. Estamos a poucos
metros do Museu Nacional das
Migrações Judaicas e da Sociedade
Italiana, nas proximidades do escritório
do Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), não muito
distante do Museu da UFRGS, do Clube
de Cultura e do Museu de História da
Medicina. Com essa vizinhança, o
Memorial, certamente, passará a
integrar um novo “corredor cultural”,
possibilitando o crescimento da
visibilidade do TRT e de sua inserção na

Cursos
Dentro da política do TRT-RS na
qualificação do seu quadro funcional,
o Memorial promove, entre os dias
10 e 21 de novembro, o curso
Curadoria e construção de
visibilidade em acervos
fotográficos e museológicos,
ministrado pela Professora Doutora
Zita Possamai (UFRGS), abordando,
entre outros temas: curadoria e
conceito de memorial, introdução e
gestão de acervos, e documentação
de acervos fotográficos.

Agende-se
O Memorial promoverá
também, entre os dias 02 e 12
dezembro, o curso “Conceito e
administração de arquivos”, com o
professor Alexandre Veiga (Diretor do
Arquivo do Tribunal de Justiça do RS)
versando sobre gestão documental
nas instituições; objetos, princípios e
objetivos da Arquivologia. As
inscrições serão abertas em breve.

comunidade. As novas instalações do
Memorial foram especialmente
construídas para receber a
documentação de interesse histórico do
Tribunal e possibilitar atividades de
pesquisa sobre este acervo.

O prédio que abriga a nova sede do Memorial

Doutor Benito
Schmidt é o novo
diretor
Passou a dirigir o Memorial o Prof.
Dr. Benito Schmidt, docente dos cursos
de graduação e pós-graduação em
História da UFRGS. O novo diretor,
além de sólida formação acadêmica
(mestrado e doutorado), conta com
experiência administrativa, de ensino e
pesquisa. Sua especialização - sobretudo
nas áreas de história social do trabalho,
teoria e metodologia da História,
história oral, memória histórica e
pesquisa biográfica – possibilitará a
qualificação do Memorial, nas
atividades de organização e catalogação
da documentação de interesse histórico,
realização de projetos de história oral e
de construção da memória institucional,
organização de livros e exposições, entre
outras.
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Itinerâncias das
Exposições
Desde 2004, o Memorial da Justiça
do Trabalho no Rio Grande do Sul vem
realizando exposições que visam a divulgar
ao público interno e externo deste Tribunal
os acervos históricos da instituição, bem
como problematizar temas pertinentes a
essa justiça especializada. Nosso objetivo é
a itinerância das exposições, ampliando a
visibilidade dos eventos e materiais
expositivos produzidos pelo Memorial,
fazendo-os circular por vários espaços, em
especial nas unidades parceiras do interior,
como o Centro Regional de Memória da
Justiça do Trabalho de Santa Maria, o
Arquivo Histórico Regional da
Universidade de Passo Fundo e o Núcleo de
Documentação Histórica da UFPel.
A primeira etapa é trazer para a sala
de exposições do Memorial, no saguão do
Tribunal, a exposição “Nos trilhos da
memória”, que atualmente está sendo
exibida no Centro Regional de Memória de
Santa Maria, com o nome de “Estação
Santa Maria”. Em contrapartida,
levaremos para aquela cidade a exposição
"Documento é Legal - Carteira do
Trabalho", em curso em nossa sala
expositiva.
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