COMUNICADO DE IMPRENSA

No marco do centenário do armistício que pôs fim à Primeira Guerra
Mundial, a Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), vinculada ao Ministério
das Relações Exteriores, realizará no próximo dia 5 de novembro, na cidade de
São Paulo, o seminário internacional 1918: da guerra à paz. São Paulo e a
Grande Guerra, em parceria com a Fundação Armando Álvares Penteado
(FAAP). O programa final do seminário será circulado por correio eletrônico.
A cerimônia de abertura terá início às 9h no auditório da FAAP (rua
Alagoas, 903, Higienópolis). O encerramento está previsto para as 18h30.
O primeiro palestrante será o Embaixador Rubens Ricupero, que falará
sobre o papel do Brasil na Primeira Guerra Mundial – a Grande Guerra.
Em seguida, falarão o Professor Emilio Franzina, da Universidade de
Verona, sobre os ítalo-brasileiros que combateram no Exército italiano; e o
Professor Francisco Foot Hardman, da UNICAMP, sobre o movimento pacifista
em São Paulo.
O historiador argentino Ricardo Weinmann discutirá as razões da
neutralidade da Argentina diante do conflito e suas consequências no pósguerra.
O jornalista Oscar Pilagallo analisará a repercussão da Grande Guerra
na imprensa paulista.
A Professora Liane Maria Bertucci examinará o impacto da Gripe
Espanhola em São Paulo e no Brasil.
Na parte final do seminário, haverá mesa redonda sobre o tema O
Primeiro Pós-guerra e a Nova Ordem Mundial, com a participação do
Embaixador Rubens Ricupero, do Professor Celso Lafer, ex-ministro das
Relações Exteriores, e do Professor Ricardo Weinmann.
Em novembro de 2017, poucos dias depois do centenário da entrada do
Brasil na Primeira Guerra Mundial, a FUNAG organizou no Rio de Janeiro, em
parceria com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), o seminário O
Brasil e a Grande Guerra: diplomacia e história, do qual participaram
especialistas brasileiros e estrangeiros.
As inscrições para o seminário 1918: da guerra à paz. São Paulo e a
Grande Guerra podem ser realizadas no site da FAAP (www.faap.br). O
acesso será gratuito.

