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Ação Educativa
Uma nova atividade do Memorial em 
2009 é a Ação Educativa, que visa a 
ampliação do potencial pedagógica de 
nossas exposições, proporcionando aos 
alunos de diferentes níveis de ensino e ao 
público em geral, oportunidades de 
reflexão que contribuam para o 
desenvolvimento do senso crítico e 
familiarização com os direitos dos 
trabalhadores e com a história da 
Justiça do Trabalho.
Realizaram-se inicialmente atividades 
vinculadas à exposição “Nos Trilhos da 
Memória”,  em exibição no saguão do 
TRT4, no Sindicato dos Ferroviários, no 
Museu de Comunicação Social Hipólito 
José da Costa e na Escola Estadual 
Dolores A. Caldas. Em  29 de outubro do 
corrente ano, o Memorial recebeu os 
alunos da 6a série da Escola Lions Clube 
Farrapos, conhecida como “Escola dos 
Ferroviários”. A escolha do educandário 
para iniciar o projeto deveu-se ao fato de 
a instituição ter sido criada pela 
Cooperativa dos Ferroviários e se 
localizar nas proximidades da Vila dos 
Ferroviários, em Porto Alegre, o que 
reforça os vínculos com a proposta da 
exposição. O vice-presidente do 
Tribunal, Desembargador Carlos 
Alberto Robinson, prestigiou a iniciativa 
ao dar boas vindas aos alunos e 
professores.  
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Instalação do conselho consultivo do Memorial
No dia  01 de dezembro será instalado o Conselho Consultivo do Memorial, 
constituído por representantes de entidades públicas de ensino e pesquisa, e 
de outras instituições públicas e comunitárias que se dediquem à pesquisa 
historiográfica ou jurídica. Ao Conselho compete dar sugestões sobre 
pesquisas e demais atividades realizadas pelo Memorial, buscando maior 
interação, amplitude e visibilidade junto à comunidade.   

Corredor Cultural Bom Fim
Está em fase de finalização o site do Corredor Cultural Bom Fim, criado por 
iniciativa do Memorial,  que irá permitir o acesso a informações atualizadas 
sobre as atividades dos integrantes do projeto, possibilitando maior divulgação 
das instituições parceiras e da programação do próprio Corredor.

Nova identidade do Memorial
O propósito da criação de nova 

identidade visual é facilitar sua 

visibilidade no interior da instituição e 

na sociedade em geral. Por isso, 

elaborou-se  nova logomarca, um fôlder 

e um tótem (a ser afixado em frente ao 

prédio onde funciona o Memorial), que 

permitam sua rápida identificação; a 

divulgação de seu acervo, objetivos e 

atividades e a localização de sua sede. A 

criação destes elementos coube ao 

designer gráfico Clóvis Borba.

“Eu defenderei até a morte o novo por causa do antigo e até a vida o antigo por causa do novo”. Haroldo de Campos

Novidades 

do acervo
O Memorial está 
higienizando e 
acondicionando 
os processos da 
Vara do Trabalho 
de Montenegro 
(décadas de 1960 a 1980) e  de Novo 
Hamburgo [décadas de 1960 a 
1970], em caixas adequadas a esta 
espécie de documento. Contamos, 
também,  com novos equipamentos - um scanner de microfilmes e duas leitoras de 
microfilmagem - que, sem dúvida, facilitarão as pesquisas, pois muitos documentos 
do acervo (em especial das décadas de 40 a 70) encontram-se neste suporte. 
No que respeita ao Acervo Fotográfico, a estagiária do Memorial Ana Reckziegel, 
acadêmica do Curso de Biblioteconomia da UFRGS, responsável pela organização 
desse material, já concluíu o diagnóstico das caracteristicas físicas das fotos e está  
procedendo  a codificação documentária. Houve a compra de pastas, envelopes e 

arquivos em aço adequados para a guarda desse material. Doações: Recebemos  
importante acréscimo para nossa biblioteca, a coleção da revista “Encontros com a 
Civilização Brasileira”, periódico marcante nos anos 
1970, onde colaboraram grandes intelectuais da época 
envolvidos com a resistência ao regime militar, tais como 
Eric Hobsbawm, Darcy Ribeiro e Frei Betto. 
Agradecemos pela iniciativa ao colega Plínio de 
Azambuja Junior, lotado no Gabinete do Desembargador 
João Alfredo Miranda.
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