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Museu Antropológico Diretor Pestana
intensifica Campanha para Captação de Recursos
Esta história também é sua! Este é o mote da nova campanha que está
sendo realizada pelo Museu Antropológico Diretor Pestana em parceria com o
DEMEI.
Esta campanha vai envolver toda a comunidade e possibilita que a doação
seja efetuada, através de desconto na conta de energia, visando atingir um grande
número de pessoas, uma vez que será realizado um contato maior com a
comunidade externa.
O Museu precisa de apoio financeiro e por isso dispõe de algumas
possibilidades para aqueles que queiram contribuir, não apenas através de
doações para a manutenção do MADP, como também através de doações para
Projeto específico aprovado pelo Ministério da Cultura, o qual possibilita que o
valor doado seja deduzido da declaração de Imposto de Renda.
Ajude a preservar a história. Apoie e participe das ações culturais do
Museu e seja você também um incentivador da cultura!
Confira abaixo as possibilidades de apoiar o MADP:
Através de Membro Contribuinte do Museu:
Possibilidade de desconto na Conta de Energia Elétrica (DEMEI); desconto
na conta do Banco do Brasil; e desconto na Folha de Pagamento dos professores e
técnicos-administrativos e de apoio da FIDENE/UNIJUÍ. Para estas opções basta
preencher formulário de autorização fornecido pelo MADP.
Através do Mecenato (Lei Rouanet), com desconto na Declaração do
Imposto de Renda:
Para contribuir basta destinar uma parcela do Imposto de Renda para o
Museu. A Pessoa Física que optar pela declaração de renda, através do formulário
completo, pode contribuir com até 6% do imposto devido, e a Pessoa Jurídica
(lucro real) com até 4%. É importante lembrar que a dedução do valor doado
(levando em consideração os percentuais mencionados acima) será de 100%, uma
vez que o projeto aprovado “Revitalização do Sistema de Climatização do MADP”
se enquadra no Art. 18 da Lei de Incentivo que autoriza esta dedução.
Mais informações:
Museu Antropológico Diretor Pestana – MADP
Rua Germano Gressler, 96 - Ijuí/RS - CEP: 98700-000
Telefone: (55) 3332-0257 / E-mail: madp@unijui.edu.br / Site: www.unijui.edu.br/museu

Horário de Atendimento do Museu:
De segunda à sexta-feira, nos períodos manhã (8h às 11h30min) e tarde (13h30min às 17h).
Horários diferenciados mediante agendamento
Mais informações e agendamento de grupos:
Telefone: (55) 3332-0257 / E-mail: madp@unijui.edu.br

Confira abaixo algumas
fotos do II Sarau
Literário realizado no dia
24/09/2017
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Acervo

Editorial
Esta é a última edição do
Informativo Kema do ano
de 2017 e está repleta de
informações sobre o
Museu Antropológico
Diretor Pestana, uma
instituição que se
preocupa com a
preservação da história da
nossa comunidade. Você,
caro leitor, também pode
contribuir, conforme
informações na matéria
de capa. Na coluna de
Projetos poderá ver
informações referentes à
liberação de recursos do
Projeto FAC dos Museus.
Já na seção Acervo, o
assunto é a Coluna Prestes
e na coluna de
Incentivadores temos a
importante opinião de
Marcelo Nogueira de
Siqueira, professor,
arquivista, historiador,
paleógrafo e escritor,
após ministrar um breve
curso sobre organização
de acervos arquivísticos
nesta Instituição. Confira
também a Programação
Cultural para os próximos
meses.

Passagem Coluna Prestes em Ijuí
Em 2017 completa 90 anos do término da Coluna Prestes e sua passagem
pelo território de Ijuí e, ainda, está presente na memória coletiva.
O Museu possui importantes fontes de pesquisa sobre o assunto. Através
das notícias do Jornal Correio Serrano é possível
conferir toda movimentação das tropas lideradas por
Luis Carlos Prestes, também há vários registros
fotográficos e documentos que dão conta das
providências tomadas pelo então Intendente de Ijuí
Antônio Soares de Barros (Coronel Dico) para proteger
a vila: reforçou o efetivo para defender a sede do
Município, montou barricadas na frente da
Intendência
Municipal,
criou a Cruz
Militar Luis Carlos Prestes.
Foto: Coleção Família Beck, MADP V e r m e l h a
Ijuhyense, formada por voluntários civis
e organizou, nos principais núcleos do
interior, as Ligas de Defesa locais,
integradas por colonos.
Vista Prefeitura Municipal - Construção Barricada
em Ijuí -1924. Foto: Coleção Família Beck, MADP

Cruz Vermelha Ijuhyense, 1924. Foto: Arquivo Ijuí, MADP
Coluna Prestes, Chorão – Ijuí. Foto: Arquivo Ijuí, MADP

Na fanpage você também pode encontrar mais fotos referente à Coluna Prestes, assim
como notícias do jornal Correio Serrano. Acesse e confira.
Presidente da Fidene
Cátia Maria Nehring
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Projetos

A Secretaria de Estado da Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer apresenta:
Projeto "Difusão da memória social de Ijuí e região noroeste do Rio Grande do
Sul: acesso eletrônico ao acervo fotográfico das atividades econômicas registradas
no período 1900-1990".
A Associação de Amigos do Museu Antropológico Diretor Pestana juntamente
com o Museu Antropológico Diretor Pestana, participaram do Edital Sedac nº
08/2016, do Concurso “Pró-cultura RS FAC dos Museus” e tiveram o Projeto "Difusão
da memória social de Ijuí e região noroeste do Rio Grande do Sul: acesso eletrônico ao
acervo fotográfico das atividades econômicas registradas no período 1900-1990"
comtemplado, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do dia 13 de junho de
2017.
O projeto no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) será financiado pela
Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e Pró-cultura RS FAC e tem
como objetivo realizar a digitalização do acervo fotográfico doado pela comunidade
de Ijuí, custodiado pelo MADP, tendo como destaque os conjuntos de autoria da
Família Beck e de Eduardo Jaunsem.
A partir da reprodução de uma parte dos arquivos e coleções
(aproximadamente 2.000 unidades) serão geradas matrizes digitais com qualidades
de preservação, viabilizando-se derivadas de acesso para a difusão na internet,
através de guia dos acervos iconográficos, seguido de catálogos das doações de Ijuí e
dos fotógrafos mencionados.
Para a digitalização dos originais fotográficos, o projeto prevê a aquisição de
scanner e de servidor para o armazenamento e processamento dos sistemas.
Os sistemas eletrônicos de armazenamento e acesso não serão subsidiados,
pois são softwares livres e que apresentam requisitos arquivísticos recomendados.
Como repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq) foi escolhido o software
Archivematica e como plataforma de acesso online aos instrumentos de pesquisa será
instalado o software Acces to Memory (AtoM), que comporta diversas normas
internacionais de descrição.

Financiamento

Realização

FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E
EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL

Associação de
Amigos do MADP

Agenda Cultural
Exposição:
“ Quilombos Rurais e o
Gaúcho Negro”
Promotores: Museu
Antropológico Diretor
Pestana, Sinpro Noroeste,
Sinteep, SMED Ijuí e 36ª CRE.
Curadores: Eduardo tavares
e Gabriel Dienstmann
Objetivo: Proporcionar
visibilidade aos quilombos do
meio rural gaúcho. Ela é
resultado de um projeto
desenvolvido pelo fotógrafo
E d u a r d o Ta v a r e s e o
historiador Gabriel
Dienstmann, financiado pela
Secretaria da Cultura do Rio
Grande do Sul. Os curadores
percorreram mais de 5 mil
quilômetros e visitaram 16
comunidades quilombolas
em distintas regiões do
estado.
Período: até 20/11/2017

Cinema no Museu
(Cine AIPAN)
O Museu Antropológico
Diretor Pestana – MADP e a
Associação Ijuiense de
Proteção ao Ambiente
Natural - AIPAN, com o apoio
do Sinpro Noroeste e do
SindiComerciários Ijuí
promovem, durante todo o
ano, o CINE AIPAN, com a
exibição de filmes com
temática socioambiental. Os
filmes são exibidos,
gratuitamente, uma vez por
mês, nas quartas-feiras e
sextas-feiras, às 19h30min,
no Auditório do Museu,
sendo que os filmes exibidos
na sexta-feira são voltados
para o público infantil.
Confira as próximas
exibições:
Dia 08/11/2017: A Tartaruga
Vermelha
Dia 10/11/2017: Cegonhas - a
História que não te Contaram
Dia 06/12/2017 – Little Forest:
Summer/Autumn
Dia 08/12/2017 – O Pequeno
Príncipe
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Agenda Cultural
Exposição:
“Roda Cutia: Brincando
em Diferentes Tempos ”
Objetivos: Além de divulgar
o acervo de brinquedos do
MADP, a Exposição tem
como objetivos analisar os
brinquedos e brincadeiras
como elementos
fundamentais para o
desenvolvimento dos
indivíduos; discutir o papel
dos brinquedos na
construção das
identidades e papéis
sociais de gênero;
c o m p r e e n d e r a
importância do lúdico em
diferentes épocas; e criar
vínculo e oportunizar
diálogo entre as gerações.
Período: até dezembro
2017.

Cine Debate:
Filme: As Estrelas além do
Te m p o ( f a z p a r t e d a
programação 16 Dias de
Ativismo).
Promotores: Museu
Antropológico Diretor
Pestana e Coordenadoria
da Mulher.
Data: 20/11/2017, às 14h.
Local: Auditório do MADP
Observação: Exibição às
19h30min, mediante
agendamento.

Incentivadores
Depoimento

Um museu vivo e participativo

Marcelo Nogueira de Siqueira é professor do Departamento de
Arquivologia da UNIRIO, arquivista do Arquivo Nacional e
membro do Conselho Nacional de Arquivos. Mestre em História
Social pela UERJ, realiza estudos de doutoramento na
Universidade de Coimbra, Portugal. É autor de diversas
publicações nas áreas de Arquivologia e História.

Sou professor, arquivista, historiador, paleógrafo e escritor. Dou aulas na
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e sou servidor do Arquivo
Nacional. Em agosto deste ano me mudei para Coimbra, Portugal, para realizar
uma pesquisa sobre os arquivos nacionais dos nove países de língua portuguesa.
Devo passar quatro anos em terras lusitanas, viajar por países africanos e ir até o
longínquo Timor Leste no oriente. Essa história até pode ser interessante, mas
você deve estar se perguntando qual o motivo dela estar aqui, neste informativo.
Eu havia sido convidado, em anos anteriores, para visitar o Museu
Antropológico Diretor Pestana (MADP) para ministrar um breve curso sobre
organização de acervos arquivísticos, já que o MADP, além do importante acervo
museológico que retrata tão intensamente a região noroeste do Rio Grande do
Sul, também possui um valioso acervo documental, contendo registros da
história, do cotidiano e de importantes personagens de Ijuí e de sua bela
universidade. O convite fora feito, havia o interesse, mas a agenda sempre
impedia.
Quis o destino que por uma conjunção de fatores, Ijuí tenha sido a última
cidade que visitei antes de sair do Brasil. Passaria apenas dois dias, conhecendo o
acervo, visitando as instalações, conversando com seus técnicos e tentando
auxiliar no trabalho desenvolvido, tirando dúvidas e propondo soluções.
Fui recebido por uma equipe valorosa, empenhada em fazer o melhor e
melhorar aquilo que já era excelente. Conheci um museu vivo, pulsante, com
projetos sociais e aberto para a comunidade, que ali se vê e se reconhece. Convivi
com museólogos, arquivistas, historiadores e profissionais qualificados que
buscavam atentamente não apenas aprender, mas, sobretudo, aprimorar o que já
sabiam. Tive o privilégio e a felicidade de ver o brilho nos olhos de cada um, da
diretora ao mais jovem estagiário.
Nesses dois dias conheci o Museu, a Universidade e um pouco da cidade.
Saí de Ijuí com grandes amigos, muitas histórias e uma inegável paixão: o Museu
Antropológico Diretor Pestana. Vida longa ao MADP!
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