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Editorial 

 

Com o propósito de divulgar as notícias mais relevantes na instituições da rede, 

assim como notícias interessantes da área de cultura durante o mês, estamos 

lançando o primeiro informe da REDARTE/RJ. 

 

Aguardamos novas contribuições para o próximo número! 

 

IAB/RJ agradece 

 
A REDARTE recebeu carta do Presidente do IAB/RJ, o arquiteto Sérgio Ferraz 
Magalhães, agradecendo a Presidente da REDARTE pela colaboração para o 
desenvolvimento do projeto de recuperação da biblioteca do Instituto dos Arquitetos do 
Brasil (IAB/RJ). Acrescentando que em breve pretende participar ativamente das 

reuniões da rede. 

 

 Bibliotecas e memória são temas na Revista Palavra 

A terceira edição da Revista Palavra, lançada durante a Festa Literária Internacional 
de Paraty (Flip), na semana passada, traz diversos artigos sobre memória, além de 
homenagear o poeta brasileiro Manoel de Barros. 

A evolução da escrita e as bibliotecas também são tema de discussão na publicação. 
O coordenador de Pesquisa e Inovação Museal do Ibram, Álvaro Marins, participa 
desta edição com o artigo A Biblioteca de Alexandria e Outras Bibliotecas. 

A revista é uma produção do Sesc e, anualmente, faz um panorama da literatura 
brasileira, com artigos assinados por pesquisadores e escritores, entrevistas com 
autores e especialistas no mercado literário e espaço especial para a divulgação de 
crônicas e poemas. 

Obs: Nota sobre a REDARTE/RJ nas páginas 15 e 16 da revista. 

https://extranet.museus.gov.br/wp-content/uploads/2011/07/revista_palavra_2011.pdf 

          Clippings 

 
 
 
No Jornal do Comércio de 25 de abril de 2011 na coluna da Marcia Peltier, no artigo 
Olhar Masculino matéria sobre as Mulheres Luminosas, projeto com a parceria da 
REDARTE. 
 
Confira matéria: 
http://cnj.myclipp.inf.br/default.asp?smenu=colunas&dtlh=166077&iABA=Not%EDcias
&exp=s 
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Eventos da área 

 

 
 
1º Seminário Estadual de Acessibilidade em Museus e Instituições Culturais/RJ 
 
Dias 16 e 17 de agosto no auditório da OAB/RJ 
 
Informações: 
http://blogdaaudiodescricao.blogspot.com/2011/07/1-seminario-estadual-de-
acessibilidade.html 

 

Dica de Leitura 

  
Chove nos campos de Cachoeira  
Dalcídio Jurandir 
www.7letras.com.br 

  

  
 A primeira edição de Chove nos campos de Cachoeira foi publicada em 1940, depois que o 

romance ganhou o prêmio “Dom Casmurro” oferecido pela Editora Vecchi. O prêmio e a 
publicação deste seu primeiro livro abriram caminho para que Dalcídio Jurandir se 
tornasse um dos mais importantes autores brasileiros do século XX, com uma obra que 
revela o universo urbano e provinciano de uma região afastada dos grandes centros, ao 
mesmo tempo em que toca naquelas questões universais do ser humano que permeiam 
toda boa literatura. 

Conservação de 

livros 

 
Cooperativa de Profissionais de Conervação e Restauro de Bens Culturais e 
Capacitação Profissional Ltda. 
 
Acreditando na responsabilidade social, a Cooperativa tem, dentre seus principais 
objetivos capacitar pessoas com deficiência mental, como auxiliares de 
conservação. A equipe é composta por restauradores, higienizadores, 
encadernadores, bibliotecários, arquivistas, museólogos, psicopedagogos e 
pesquiadores.  
 
Contato: Tel: (21) 2611.7296  
                e-mail: coop.cr@terra.com.br 
 

REDARTE  no 

facebook 

 
A REDARTE já tem mais de 1.000 amigos no facebook!  
Rapidinho  chegamos a 1 milhão de amigos!  
Visite-nos em www.facebook.com/redarterj 

 

Diretoria 

Gestão 2010-2011 

 
Presidente: Mary Komatsu Shinkado  (IBRAM/MNBA) - Vice-Presidente: Janaina Reina 
Furtado Machado (IBEU/RJ) - 1a. Secretária: Isabel Ariño Grau (UNIRIO) - 2a. Secretária: 
Márcia Claudia Vasconcelos Figueiredo (FUNARTE/CEDOC) - 1a. Tesoureira – Eliane Vieira 
da Silva (IBRAM/MHN) - 2a. Tesoureira: - Ângela Insfrán ( UFF/BCG) – Conselho Fiscal - 
Denise Maria da Silva Batista (IBRAM/Museus Castro Maya), Maria Cecília de Castro 
Fernandes Bosco (Centro Cultural Banco do Brasil), Maria Cristina de Paiva Ribeiro (Centro 
Cultural Justiça Federal),  
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