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TJMA inicia plano para a criação de memorial e museu do Judiciário

A Coordenadoria da Biblioteca do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) promoveu, nos dias 11 e 12 de
dezembro, o curso de “Construção do Plano Museológico e Gestão de Acervos”. A iniciativa visa capacitar os
profissionais de documentação, arquivos e bibliotecas para planejar a implantação do memorial e museu do
Judiciário maranhense.

Na abertura do curso, o presidente da Comissão de Documentação, Revista e Jurisprudência e Biblioteca do
TJMA, desembargador Lourival Serejo, ressaltou a importância do trabalho, que objetiva a difusão e propagação
das ideias relacionadas à preservação de bens patrimoniais e a valorização da memória tanto institucional
quanto social do Tribunal de Justiça.

“É preciso resgatar e preservar a memória do Judiciário maranhense, considerando que o Tribunal da Relação
tem 200 anos, mas a legislação da justiça maranhense coincide com a fundação de São Luís, há 400 anos”,
lembrou.

PLANO MUSEOLÓGICO - A oficina é promovida pela Escola Superior da Magistratura do Maranhão (ESMAM),
ministrada pela professora-mestre em Museologia pela Universidade de Brasília (UnB), Marijara Queiroz. Nesta
etapa do trabalho iniciou-se a elaboração de um plano museológico, para definição da missão e proposta da
nova unidade.

“A maioria dos museus no Brasil foram criados através de decreto-lei sem um desenho, uma proposta social
anterior, que questione a quem vai atender e com que objetivo. Parabenizo o TJMA, por entender a necessidade
de um planejamento prévio”, analisou a pofessora.

Os módulos do curso trabalham desde o significado de museu, museologia, importância na sociedade, a relação
do museu com as questões e procedimentos técnicos e básicos, como a prática social.

Na segunda fase, são trabalhadas ferramentas de gestão, planejamento e projetos. Para concluir a capacitação,
os participantes também analisaram os programas de exposição, educativos e de arquitetura executados pela
instituição e que estão mais relacionados com o público externo.

Participaram do curso 28 servidores lotados nos arquivos, bibliotecas além de pessoas interessadas no tema.
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Vara da Mulher de Imperatriz participa de encerramento de campanha

A Vara da Mulher de Imperatriz participou, nos últimos dias 06 e 10, das atividades de encerramento da
Campanha 16 Dias de Ativismo pelo fim da Violência contra a Mulher. No sábado, 06, a juíza Ana Lucrécia
Bezerra, atualmente respondendo pela Vara, e integrantes da equipe da unidade marcaram presença no Pit
Stop ocorrido na Praça Mané Garrincha, quando mais de 300 laços alusivos à campanha do Laço Branco foram
distribuídos entre transeuntes e moto taxistas da comunidade. A ação contou ainda com lanche para os
participantes.

No último dia 10, dia do encerramento oficial da campanha pelo fim da violência contra a mulher, a equipe da
Vara da Mulher também se fez presente durante palestra ministrada por integrantes do Centro de Referência
da Assistência Social – CRAS do Bairro Bacuri e dirigida a grupos de mulheres, jovens e idosos.

Ao longo da campanha, a juíza Ana Lucrécia e a equipe multidisciplinar da Vara integrou o grupo de
representantes das diversas instituições envolvidas no combate à violência doméstica contra a mulher. Entre as
atividades, palestras sobre os temas Lei Maria da Penha, Medidas Protetivas de Urgência e Autoestima
abordados nos eventos realizados em Davinópolis e Maranhãozinho (termos).

Violência – Iniciada em 1991, com a participação de 130 países, a Campanha a 16 Dias de Ativismo pelo Fim da
Violência contra as Mulheres visa a estabelecer um elo simbólico entre violência contra as mulheres e direitos
humanos. Não por acaso, o marco inicial da campanha coincide com o Dia Internacional da Não Violência
contra as Mulheres – 25 de novembro. O encerramento se dá no Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de
dezembro).


