NOTÍCIAS
•

EXPOSIÇÃO “AUSÊNCIAS BRASIL” NO ARQUIVO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO

Em 1967, Suzana Keniger Lisboa, Milke Waldemar Keniger e Luiz Eurico Tejera Lisboa. Em 2012, a foto é repetida
sem Luiz Eurico.

No dia 7 de dezembro de 2012, o Arquivo Público do Estado de São Paulo abre a exposição
“Ausências Brasil”, exibição composta por fotografias produzidas pelo fotógrafo argentino
Gustavo Germano. As fotos se referem a famílias que tiveram parentes mortos pela
repressão, que dominou o país entre 1964 a 1985, e foram organizadas em duetos, sendo
que uma fotografia retrata a família completa e a outra os familiares já sem as vítimas da
ditadura militar brasileira.
Para mais informações acesse: www.arquivoestado.sp.gov.br/
•

PALESTRA

“O

PERFIL

PROFISSIONAL

DOS

HISTORIADORES

ATUANTES EM ARQUIVOS” NO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Entre os dias 6 e 7 de dezembro de 2012, o Arquivo Público do Estado de São Paulo
sediará a palestra “O perfil profissional dos historiadores atuantes em arquivos”,
componente do ciclo conhecido como “Historiador – perfis profissionais”, organizado pela

ANPUH (Associação Nacional de Professores Universitários de História). A ideia é traçar o
perfil do historiador que atua na área documental.
Para ter acesso à programação completa do evento, acesse: www.arquivoestado.sp.gov.br/
•

COLEÇÃO

DE

ARQUIVOS

DO

IEB

RECEBE

IMPORTANTE

NOMEAÇÃO

O Comitê Regional para América Latina e Caribe nomeou, no mês de outubro, a coleção
Fernand Denis, sob guarda do IEB (Instituto de Estudos Brasileiros). A nomeação agora
permite considerar o referido conjunto documental, junto com outros documentos da
América Latina, como elemento do registro regional do Programa Memória do Mundo da
UNESCO.
Para mais informações acesse: http://www.ieb.usp.br
•

CENTENÁRIO DA GUERRA DO CONTESTADO NO CPDOC

Em alusão aos cem anos da Guerra do Contestado (1912-2012), conflito que envolveu os
governos federal e estadual na luta contra sertanejos residentes em terras disputadas pelos
estados do Paraná e Santa Catarina, o CPDOC disponibiliza em seu site diferentes
documentos, pertencentes ao arquivo pessoal de um dos generais da contenda, Fernando
Setembrino de Carvalho, entrevistas, teses e dissertações sobre o tema, sendo que todo este
material encontra-se em versão digitalizada.
Para ter acesso ao material disponibilizado acesse: http://cpdoc.fgv.br/

•

PALESTRA SOBRE O CHILE NO CPDOC

No dia 7 de dezembro de 2012, as 14h30, a doutoranda em História da USP, Carolina
Amaral, apresentará na FGV (campus Rio de Janeiro) uma palestra sobre o Chile, intitulada
“O Chile na obra de Chris Marker: um olhar sobre a experiência chilena”.
Para mais informações sobre o evento acesse: http://cpdoc.fgv.br/
•

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

Recentemente a Imprensa Oficial doou cerca de dezesseis livros a Biblioteca Mário de
Andrade, contribuindo para o incremento de seu acervo. Dentre os exemplares doados,
destacam-se Crítica e Modernidade, da historiadora e crítica de arte Annateresa Fabris,
Além da Biblioteca, fruto de uma exposição sobre o livro, A linguagem das formas, do
artista ítalo-brasileiro Victor Brecheret e Imagens da nação, de Maria Beatriz Coelho.
Para mais informações acesse: www.bma.sp.gov.br/
•

HUGUES DE VARINE NO MAE

O Museu de Arqueologia e Etnologia da USP (MAE), em parceria com a Pinacoteca do
Estado, promoverá, no dia 6 de dezembro de 2012, duas palestras de Hugues de Varine,
referência internacional na área de Museologia: a primeira, denominada Museus e
Desenvolvimento local: um balanço crítico, ocorrerá as 10h30 na Secretaria de Estado da
Cultura; a segunda, destinada ao lançamento do livro Raízes do futuro: patrimônio a
serviço do desenvolvimento local, será realizada as 19h00 na Pinacoteca do Estado.
Para mais informações acesse: www.mae.usp.br

