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          DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MUSEUS DO RS  

CADASTRADOS NO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS – SEMRS 

 

 

Prezados, 

 

Solicitamos que as instituições cadastradas junto ao SEM/RS enviem seus eventos para divulgação até quinta-feira de cada 

semana. 

 

 

Regras para divulgar atividades das Instituições cadastradas junto ao SEM/RS: 

 

 

1 – As divulgações dos eventos são exclusivas das instituições devidamente cadastradas junto ao SEM/RS; 

 

2 – É imprescindível que conste no material a ser divulgado o nome completo da atividade com o horário do evento, o 

período de duração, nome e endereço completo da instituição. Arte da divulgação em jpg. 

 

3 – Enviar a divulgação para o email  semrsmuseus@gmail.com 

 

4 – Todas as solicitações serão analisadas pela equipe técnica do SEM/RS que autorizará ou não a divulgação. 

 

 

 

Atenciosamente,  

Equipe do SEM/RS 
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Município: Piratini                                                                                                      Instituição: Museu Histórico Farroupilha 

 

 

 

17ª Semana Nacional dos Museus 

 

 

 
 

7ª Região 
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Em comemoração a 17ª Semana Nacional dos Museus (13 a 19 de maio) – temporada cultural promovida 

pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) -, o Museu Histórico Farroupilha (Rua Cel. Pedroso, 77, 

Piratini) apresenta, a partir desta quinta-feira (16) até 30 de maio, a exposição ''A roupa que veste a 

cultura.  

Compõem a mostra vestuário, acessórios e quadros, que retratam em imagens e textos, a história da 

indumentária gaúcha, desde 1.700. Com viés educativo, a exposição oferecerá ainda, palestra para alunos 

do ensino fundamental e médio das escolas estaduais urbanas de Piratini –  agendamentos podem ser feitos 

pelo telefone (53) 3257-1481. Para os estudantes do ensino fundamental, a proposta é que cada um deles 

desenhe e comente a peça que mais lhe chamou atenção. Para os do ensino médio, o foco estará nas 

diferenças da cultura e da tradição. 

  

A exposição também estará voltada para a sétima arte. Vai ter sessão de cinema, com apresentação do 

documentário “Viventes – a proteção e a memória do Rio Camaquã”, uma parceria com a Associação dos 

criadores do Cachorro Ovelheiro. 

  

“A cultura é um fenômeno atemporal, que se expressa das mais diferentes formas; é o ato de lutar contra as 

diversidades de nosso meio; é o que nos difere dos demais seres vivos”, reflete a diretora da instituição, 

Francieli Domingues. E complementa: “na semana de museus, estaremos vestindo a cultura de um gaúcho 

que fez de sua pilcha instrumento para o trabalho, apetrecho para o frio e a chuva, armadura de guerra e 

reflexo de sua ciência popular; característica de sua gente e marca de sua história.”  

TEXTO: RAFAEL VARELA, SEDAC. 

 

 

 

 
 

 

Município: Rio Grande                                                                             Instituição: Fototeca Municipal Ricardo Giovannini 

 

 

 
 

Fototeca Municipal Ricardo Giovannini e o Aeroclube Cidade do Rio Grande 

na programação da Semana Nacional de Museus 2019 

 

 

 

No próximo dia 26 de Abril de 2019, a Fototeca Municipal Ricardo Giovannini dará início a sua 

programação que está inserida na 17ª Semana Nacional de Museus 2019, que ocorre entre os dias 13 e 19 

de Maio de 2019, com o tema: Museus como Núcleos Culturais: O Futuro das Tradições organizada 

pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) com a com ampla participação de instituições culturais 

municipais, estaduais e federais, tanto pública, quanto privada.  
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A Exposição “Deem Asas ao Brasil: Aeroclube Cidade do RioGrande nos seus 80 anos” tem a Curadoria 

da Fototeca Municipal Ricardo Giovannini, e remonta parte da trajetória do Aeroclube Cidade do Rio 

Grande, que foi fundado em 1939, quando já se ensaiava uma campanha de expansão para o treinamento 

de pilotos determinado pela Marinha Brasileira, durante a Era Vargas. Tal projeto desejava não só a 

formação de novos pilotos, como um fortalecimento do nacionalismo e da memória de uma coletividade 

baseada num patriotismo diante de um cenário de conflitos mundiais. 

 
 

 

 

. 
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Município: Rio Grande 

 

 

Prefeitura realiza inauguração do projeto “Prevenção: #TôDentro”,  

no Largo Barbosa Coelho 

 

 

 
 

Na manhã desta segunda-feira (13), a Prefeitura Municipal realizou a abertura oficial das atividades do 

projeto “Prevenção: #TôDentro”. O projeto consiste em uma exposição interativa guiada, que conta com 

a mediação de atores e profissionais de saúde para trabalho educativo de jovens da Rede Pública de 

Ensino, oportunizando experiências sensoriais relacionadas ao uso do preservativo, informações a 

respeito do vírus e da doença, além de  orientações sobre o teste rápido de HIV. Para marcar o inicio das 

atividades, o percurso da exposição foi percorrido pelo Prefeito Alexandre Lindenmeyer, acompanhado 

do vice-prefeito Paulo Renato Mattos Gomes e do secretário da Saúde Maicon Lemos. 

Este projeto é uma das estratégias para enfrentamento da epidemia no município, que conta atualmente 

com 3200 casos notificados em HIV, e uma taxa de detecção de 57,5 casos por 100.000 habitantes, sendo 

um dos 15 municípios prioritários para redução de casos do Rio Grande do Sul. A epidemia de AIDS 

entre jovens se constitui como um dos principais desafios para o controle da doença no país. Dados do 

Ministério da Saúde apontam que o número de novos casos entre pessoas de 15 a 19 anos cresceu 81% 

nos últimos 10 anos. 

 

 

Exposição Interativa “Prevenção: Tô Dentro” 
 

Data: de 13 a 24 de maio (não funciona aos finais de semana) 

Local: Largo do Mercado, 80 – Centro – Rio Grande 

Horário: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h. 
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Município: Rio Grande                                               Instituição: CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA INAH EMIL MARTENSEN 

 

 

 

“Museus como Núcleos Culturais: O Futuro das Tradições”. 
 
 

 
 

 

 

A Prefeitura Municipal do Rio Grande, por meio da Secretaria de Município da Cultura e do Centro 

Municipal de Cultura Inah Emil Martensen, convida para a abertura da exposição fotográfica 

“litorALMA”, de Fernando Mendonça e Rita Gnutzmann, que acontecerá dia 17 de maio, às 18h, na Sala 

Multiuso da Prefeitura Municipal. 

A exposição integra a programação nacional da 17° Semana de Museus, que este ano traz o tema “Museus 

como Núcleos Culturais: O Futuro das Tradições”. 

E por falar em tradições, vamos retratar as nossas águas. A região litorânea possui uma cultura que 

apresenta relações estreitas entre os fazeres do campo e os fazeres da pesca, segundo os fotógrafos. 

Portanto, este trabalho apresenta um pouco das pluralidades do clima e do povo, além de  paisagens 

culturais de beleza ímpar. 

Com várias premiações na carreira e exposições importantes como  no Bistrô do Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, Rita e Fernando se utilizam da fotografia como expressão que busca retratar as relações do 

humano com suas raízes, a importância do ambiente como elemento constitutivo da sociedade, numa 

relação constantemente dialógica. 

 

A mostra ficará aberta à visitação até o dia 30 de maio, das 12h30min às 18h30mim, 

de segunda à sexta-feira. 
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Município: Pelotas     

 

  

 

A UFPel participa uma vez mais das atividades e ações da Semana Nacional dos Museus. O evento anual 

promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), em 2019, tem como tema os Museus como 

núcleos culturais: o futuro das tradições. Como nos outros anos, adota-se o tema proposto pelo Conselho 

Internacional de Museus (ICOM) para comemorar, em 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus. 

A Rede de Museus da UFPel, inspirada por este tema, promove vários eventos para marcar este momento 

singular para a integração dos museus e coleções universitárias com as comunidades e suas tradições. 

 
 

                               

 
 

 

Vide o anexo ao e-mail para maiores informações. 
 

 


