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Onde estivemos

História Oral do 
Memorial

“O 
Judiciário Trabalhista Brasileiro e 
a Terceirização de Serviços: a 
indústria de celulose e papel”

“Importância da preservação do 
acervo da Justiça do Trabalho e 
experiências do Memorial da 
Justiça do Trabalho no Rio Grande 
do Sul”

O Diretor do Memorial, Prof. 
Benito Bisso Schmidt, apresentou 
o projeto de 

 na 16th International 
Oral History Conference “Between 
Past and Future: Oral History, 
Memory and Meaning”, na cidade 
de Praga, República Tcheca, em 
08 de julho.

O servidor Walter Oliveira, 
doutorando em Ciência Política na 
UFRGS, e o pesquisador junto ao 
Memorial Alisson Droppa, 
doutorando em História na 
UNICAMP, apresentaram no V 
Congresso Latino Americano de 
Ciencia Política – “Integración, 
Diversidad y Democracia em 
Tiempos del Bicentenário”, 
ocorrido entre  28 e 30 de julho, 
em Buenos Aires, o trabalho 

.

O servidor Antonio Ransolin 
colaborou na Revista do Programa 
de Pós-Graduação em História da 
Universidade de Passo Fundo – 
Dossiê Acervos, com o artigo 

.  

Comissão Coordenadora do Memorial:

Diretor:
Equipe de Pesquisadores:

 

 

 

Titulares: Desª. Denise Maria de Barros, Desª. 
Magda Barros Biavaschi, Desª. Maria Guilhermina Miranda. Suplentes: Juíza Anita 
Job Lübbe, Juiz Artur Peixoto San Martin, Des. Ricardo Carvalho Fraga.  
Benito Bisso Schmidt. Antonio Francisco Ransolin, Elton 
Luiz Decker, Kátia Teixeira Kneipp, Paulo Roberto Rodrigues Guadagnin, Walter 

Oliveira. Estagiária: Bárbara Rocha Bittencourt. 

E-mail: memorial@trt4.jus.br. Site: http://iframe.trt4.jus.br/portaltrt/htm/memorial/index.htm 
Endereço: Rua General João Telles, 369 - 2º andar - Bairro Bom Fim - Porto Alegre. Fone: (51) 3222-9580

Aconteceu

 
O Memorial promoveu, em conjunto 
com outras instituições culturais e 
livrarias do Bairro Bom Fim, onde está 
situado, a segunda edição da Feira do 
Livro e da Cultura do Corredor Cultural 
Bom Fim. O evento  realizou-se no belo 
pátio interno do histórico  Colégio 
Militar de Porto Alegre no dia 15 de 
maio. Os visitantes puderam adquirir livros nas livrarias, visitar stands das 
instituições e assistir palestras, espetáculos e oficinas. O Corredor Cultural 
foi um movimento organizado em 2008 pelo Memorial, tendo a primeira 
edição da Feira ocorrido no seu estacionamento, em abril do ano passado.

II Feira do Livro e da Cultura do Corredor Cultural Bom Fim

Acesse o site

O Corredor Cultural Bom Fim, 
coordenado pelo Memorial,  agora 
c o n t a  c o m  u m  b e l o  s i t e ,  
apresentando vídeos, mapa do 
Corredor, perfil de seus participantes 
e uma agenda onde são divulgadas as 
atividades dos seus integrantes.  A 
solenidade de lançamento do site 
deu-se em 4 de maio, em um coquetel 
na Sociedade Italiana. Estiveram 
presentes as instituições culturais 
componentes do Corredor e  a 
imprensa. O endereço do site é

 

Corredor Cultural Bom Fim

 

 
www.corredorculturalbomfim.com.br

Agenda 

O Memorial promoverá nos dias 25 e 
26 de novembro o Seminário 

, tendo como objetivo 
aprofundar o debate sobre a 
utilização dos processos judiciais 
como fontes primárias e as 
metodologias do estudo dessas 
f o n t e s .  E s t a r ã o  p r e s e n t e s  
reconhecidos pesquisadores de 
diversas áreas do conhecimento que 
se valem dos processos como fontes 
para seus estudos. Haverá reserva de 
vagas para servidores. Mais 
informações sobre incrições contacte 
o email 

Seminário

“Gestão Documental e Pesquisa 
Histórica nos Acervos do Judiciário 
Trabalhista”

pguadagnin@trt4.jus.br

Não perca

 
http://www.trt4.jus.br/ClippingPortl
et/download/21.07.2010.doc

Imperdível o artigo de Elio Gaspari 
para quem se preocupa com a 
preservação do acervo do judiciário 
trabalhista e a ameaça que paira 
sobre ele com o projeto do novo 
Código do Processo Civil em 
discussão no Congresso Nacional. 
Consulte na página 3 do clipping de 
21de julho, pelo menu Comunicação 
Social - Clipping do site, ou pelo link

Veja

O Memorial inaugurou em 27 de 
maio, dando prosseguimento a sua  
proposta de  Itinerâncias, a 
exposição “Nos Trilhos da Memória” 
no Foro Trabalhista de Rio Grande. A 
cerimônia reuniu ferroviários, 
advogados, juízes, servidores e 
membros da comunidade local.

Itinerância em Rio Grande

Lançamento

Foi lançado o livro 

, organizado pelo Prof. Benito 
Schmidt, diretor do Memorial, 
contendo textos de renomados 
estudiosos do tema, apresentados nas 
V Jornadas Regionais do GT 
“Mundos do Trabalho”, realizado 
pela ANPUH-RS, em parceria com o 
Memorial, evento que enfatizou a 
importância da preservação dos 
processos judiciais. 

Novo livro

“Trabalho, Justiça 
e Direitos no Brasil: 
pesquisa histórica e preservação das 
fontes”

http://www.trt4.jus.br/ClippingPortlet/download/21.07.2010.doc
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