Memorial da Assembleia Legislativa participa da 3ª Edição do Fórum Negócios
Sex, 09 de Novembro de 2018 18:01 -

Os potiguares terão nova oportunidade de conhecer um pouco mais sobre sua história e
cultura, através do estande montado pelo Memorial da Assembleia Legislativa, na 3ª edição do
Fórum Negócios, maior evento corporativo da região Nordeste. O encontro acontece nesta
sexta-feira (9), das 18h às 22h, e no sábado (10), das 14h às 22h, no setor oeste do Arena das
Dunas.
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No espaço reservado ao Memorial do Legislativo, os norte-rio-grandenses terão contato mais
próximo com toda a história da Assembleia Legislativa do RN, a importância do Poder
Legislativo para a sociedade potiguar, o pioneirismo da mulher na política no Estado, a
evolução das urnas e do voto no Rio Grande do Norte, além da curta fase política da vida de
Câmara Cascudo, que chegou a ser nosso deputado estadual por três dias.

Para o professor e historiador Fábio Cortez, um dos expositores do projeto, a iniciativa é
interessante porque possibilita o resgate e a valorização do patrimônio histórico, além de
motivar o senso de preservação e de identidade cultural dos potiguares. "O objetivo é sair das
paredes da Assembleia Legislativa em busca do público, levando os potiguares a mergulharem
no seu passado, para que possam entender melhor o presente e, assim, construir um futuro
melhor", explica o professor.

A presença do Memorial do Legislativo no fórum faz parte das ações do "Projeto Memorial
Itinerante", em que a Assembleia Legislativa transpõe seus muros para apresentar à população
norte-rio-grandense seu patrimônio histórico e seus valores nativos. Geralmente se
apresentando em escolas públicas, o projeto tem, mês a mês, uma temática diferente relativa
ao Rio Grande do Norte.

O Memorial Itinerante já esteve presente em outros eventos no Estado, como Festa do Boi,
Setembro Cidadão e Congresso da Paz.
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