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Feira do Livro e da Cultura do Bom Fim

Memorial na X Mostra 

Conjunta de Museus
     O Memorial participou da X Mostra 
Conjunta de Museus da Primeira Região 
Museológica do Sistema Estadual de 
Museus do RS com um expositor reunindo  
documentos, fotos e processo de seu acervo, 
além de um banner informativo. A mostra 
foi realizada no Memorial do Rio Grande 
do Sul, no período de  04 a 25 de maio.

Cerimônia de doação do 
acervo do Ministro 
Barata Silva ao Memorial 
     No dia 25 de maio, em ato solene, 
formalizou-se a doação do acervo do Juiz 
Carlos Alberto Barata Silva, por parte de 
seus familiares, ao Memorial. O material 
compreende documentos  de sua atuação 
no primeiro grau. O magistrado teve 
marcante carreira na Justiça do Trabalho, 
foi Vice-Presidente (1961-1965) e 
Presidente (1965 a 1971) do TRT4; 
Ministro do TST (1971), Corregedor Geral 
(1979-1980), Vice-Presidente e Presidente 
daquela corte (1982-1984). Aposentou-se 
em 1990, falecendo em 1996. Foi, 
também, professor de Direito do Trabalho 
na PUC-RS e na UFRGS, tendo publicado 
livros nessa área do direito. 
Na mesma ocasião, foi formalizada doação 
de livros do também Ministro Ronaldo 
Lopes Leal ao Serviço de Documentação e 
Pesquisa do TRT-RS.  

e dar maior visibilidade as suas ações 
junto à comunidade. Além da exposição 
do Memorial da JT e das bancas das 
livrarias, a Sociedade Italiana ofereceu 
degustação de gastronomia e apresenta-
ções musicais, o Museu de História da 
Medicina do RS realizou  oficina de 
conservação de livros, e o Tablado 
Andaluz apresentou demonstração de 
dança flamenca. Participaram, ainda, do 

      Foi um sucesso a Feira do Livro e da evento a  Associação dos Ex-alunos do 
Cultura do Bom Fim realizada  em 25 de Instituto de Educação,  Museu Casarão 
abril,  no estacionamento do prédio do da Várzea, Museu da UFRGS, Clube de 
Memorial. Esse evento foi a primeira Cultura e o  Instituto Marc Chagall. 
ação do projeto “Corredor Cultural Bom      Na oportunidade, foi lançado o Mapa 
Fim”, iniciativa coordenada pelo do Corredor Cultural Bom Fim, contendo 
Memorial visando a  integrar  entidades a localização das instituições e livrarias 
culturais e livrarias do bairro, com o parceiras, bem como informações sobre 
objetivo de promover atividades comuns seu funcionamento, acervos e atividades.

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

Exposição nos Trilhos da 

Memória
    Em 17 de junho, na abertura da 
atividade acima descrita, será 
inaugurada a nova exposição do 
Memorial: “Nos Trilhos da Memória”, 
cujo tema é a ferrovia, o trabalho 
ferroviário e a conquista de direitos 
destes trabalhadores. As estradas de 
ferro constituíram fator de fundamental 
importância para o desenvolvimento e 
expansão capitalista e da burguesia em 
todo o mundo. Os ferroviários formaram 
uma categoria profissional coesa e 
combativa,  o que lhes garantiu a 
conquista de importantes direitos, 
posteriormente estendidos aos demais 
trabalhadores. Sua trajetória inscreve-
se, pois, na história dos direitos sociais e 
da Justiça do Trabalho. A exposição 
inaugurará o novo espaço expositivo do 
Memorial no saguão do TRT4.   

Agende-se
Jornadas Regionais 

do GT Mundos do Trabalho – ANPUH
     Será realizada de 17 a 19 de junho 
de 2009 a “V Jornadas Regionais do 
GT  Mundos do Trabalho da Seção Rio 
Grande do Sul da Associação Nacional 
de História (ANPUH-RS)” em conjunto 
com  nosso Memorial. As discussões 
atuais no âmbito historiográfico e a 
perspectiva interdisciplinar das 
pesquisas em História Social do 
Trabalho, bem como o estado dos 
acervos e arquivos, e novas 
possibilidades metodológicas, são 
alguns dos temas do encontro. O evento 
contará com a presença de renomados 
professores do estado e convidados de 
outras regiões. As jornadas incentivam 
o diálogo entre a Academia e a 
sociedade, a partir da promoção 
conjunta da ANPUH-RS e com o 
Memorial da JT, com apoio da Escola 
Judicial, da AMATRA-4, da CAPES,   
e dos programas de pós-graduação em 
História da UFRGS e da Unisinos.  As 
inscrições são gratuitas e estão abertas 
para ouvintes até 17/06/2009. Local 
das Jornadas: Auditório Ruy Cirne 
Lima. Mais informações: 
vjornadas.blogspot.com 


