
 
 

 

 

CENTRO DE MEMÓRIA DA UFPA PROMOVE MÊS DO TRABALHO  

 

Em homenagem ao Dia do Trabalho, que é comemorado no dia 1º de maio, o Centro de Memória da 

Amazônia (CMA) promove uma programação especial no “Mês do Trabalho” com mesas redondas e 

palestras. O ciclo de eventos tem inicio nesta segunda-feira, dia 6 de maio, com a palestra “Produção 

musical na época da aprovação das leis trabalhistas” (Era Vargas), ministrada pelo professor doutor 

Maurício Costa, às 15h. Também há palestras nos dias 15, 17 e 23 de maio. 

No dia 15 está marcada a mesa redonda “O Desafio no trabalho das instituições patrimoniais” com a 

presença da professora mestra Luzia Gomes, da Universidade Federal do Pará (UFPA) e Carla Cruz, do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Já no dia 17 de maio ocorre a oficina 

“Higienização e Discussão de Documentos de Acidentes de Trabalho”, no CMA, às 15h, com apenas 20 

vagas disponíveis. No dia 23 de maio a programação encerra com a palestra “O papel do Ministério Público 

do Trabalho”, ministrada por Tatiana Cancela, às 15h. 

EXPOSIÇÃO – O CMA também apresenta a Exposição Ver-o-Peso, Ver-o-Trabalho, aberta ao público de 

segunda a sexta, no horário de 9h às 17h, no Centro de Memória,  até o dia 31 de maio.  A mostra retrata a 

beleza e a tradição do ponto turístico e está distribuída em temáticas. O módulo “Trabalho” sensibiliza a 

comunidade para a importância e os modos do fazer tradicional. No módulo “Saberes e ofícios”, a exposição 

destaca as atividades desenvolvidas no Ver-o-Peso, durante o século XVII, com ênfase nos modos de fazer, 

técnicas, processos e produtos. Completando a mostra, haverá o momento da exibição e a visita ao Ver-o-

Site, o site do Ver-o-Peso. 

O público em geral pode participar. Todas as programações são gratuitas e têm 2h de carga horária cada. As 

inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico do CMA  

Serviço 

Programação do mês de maio CMA 

Tema: Trabalho 

Data: 6 a 30 de maio 

Local : Sede do CMA, travessa Rui Barbosa com Ó de Almeida, 491, bairro do Reduto em Belém. 

Os interessados em participar das oficinas, mesas e palestras devem ser inscrever gratuitamente no endereço 

eletrônico: www.ufpa.br/cma.  

Mais informações: http://migre.me/el2h3  

Contatos:  

●Coordenadoria de Imprensa e Informação da Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201 8039 / 8272.1100 

E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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