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Museu da Imigração recebe encontro anual da Rede Latino-Americana e Caribenha de Lugares de 

Memória (RESLAC) 

Evento em São Paulo contará com 23 dos 43 membros da rede e acontecerá de 22 a 25 de outubro 

 

Entre os dias 22 e 25 de outubro, 23 dos 43 membros da Rede Latino-Americana e Caribenha de Lugares de 

Memória (RESLAC) se reunirão em São Paulo para o seu XII encontro anual. O Museu da Imigração - 

instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo - faz parte 

dessa rede e sediará uma das ações, que será realizada no dia 24 (quinta-feira). 

 

Os temas mais relevantes de discussão para essas atividades estão relacionados com o atual momento de 

retrocesso em políticas públicas de memória, verdade e justiça pelo qual passam vários países do 

continente, assim como as contribuições que os membros dessa rede poderão prestar às recém-formadas 

Comissões de Verdade na Colômbia e Bolívia. As sessões serão realizadas nos dias 22 (terça-feira) na Casa 

do Povo (fechada aos membros da RESLAC), 23 (quarta-feira) no Memorial da Resistência (aberta ao 

público) e 24 (quinta-feira) no MI, sendo fechada no período da manhã e aberta aos visitantes à tarde. 

 

Haverá, ainda, uma tarde dedicada às colaborações que serão utilizadas para a redação final do 

documento “Princípios sobre Política de Memória das Américas”, a ser definido em sessão próxima da 

relatoria sobre esse assunto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos 

Estados Americanos. 

 

Pela primeira vez, o encontro latino-americano contará, também, com a presença de duas representantes 

da Rede Africana: a Dra. Shiley Renne Gum, da ONG Human Rights Media Centre (África do Sul), e 

Bernadette Abioshe French, da entidade Campaign for Good Governance (Serra Leoa). As participações 

possibilitarão uma troca de experiências com os processos de memória, verdade e justiça desses dois 

países. 

 

Serviço  

XII Encontro Anual da Rede Latino-Americana e Caribenha de Lugares de Memória (RESLAC) 

Data: 22 a 25 de outubro (terça a sexta-feira) 
Local: Casa do Povo, Memorial da Resistência e Museu da Imigração 
 
Museu da Imigração 
Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP 
Tel.: (11) 2692-1866 
Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 17h; e aos domingos, das 10h às 17h 
R$10 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados 

Acessibilidade no local - Bicicletário na calçada da instituição 

www.museudaimigracao.org.br  
 
 
Informações Imprensa 
Museu da Imigração 
Assessoria de Comunicação 

http://www.museudaimigracao.org.br/
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Joanna Flora | j.flora@museudaimigracao.org.br | (11) 2692-1866 
Thâmara Malfatti | thamara@museudaimigracao.org.br 
Caroline Nóbrega | comunicacao@museudaimigracao.org.br  
 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – Assessoria de Imprensa 
Stephanie Gomes | (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br  
Milene Spinelli | (11) 3339-8308 | milene.spinelli@sp.gov.br  
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