A Biblioteca Antonio Koury (Tribunal Sede)
divulga novos livros da “Coleção Otávio
Mendonça”.

Não perca a oportunidade de conhece-los!

O acervo é composto de livros de literatura
nacional e estrangeira, história política e
social, biografias, artes e jurídicos.

Esperamos sua visita!

Horário de funcionamento da Biblioteca de 8:00 hs às 14:00 hs.
E-mail: biblioteca@tpa.jus.br – Ramal: 3336 / 3325

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

rário de funcionamento da Biblioteca de 8:00hs às 14:00hs

Coleção Otávio Mendonça

Histórico sobre as primeiras referências ao conjunto de sintomas e sinais de identificação da febre amarela
no Pará

História da secular Santa Casa de Misericórdia redigida pelo magistral Arthur Vianna, que, em
seus poucos anos de vida (38 anos), foi convidado a ocupar a cadeira nº 8 na recém inaugurada
Academia de Letras
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“As doenças infecciosas, em seus aspectos epidêmicos, modificaram, através dos tempos,
em oportunidades marcantes, estruturas de governos, causaram devastações graves,
influenciaram no desenvolvimento econômico de regiões e, até certo pontp, contribuíram para
a dispersão dos povos.” Mais uma obra maravilhosa de Arthur Vianna.

É a História da Medicina no Brasil – Do Século XVI ao Século XIX (2 volumes). Neste
volume (I) nos reporta “a marcha evolutiva coordenada, enquadra e ajusta os capítulos da
Medicina no país, desde a Arte indígina à Ibéria, dos profissionais habilitados aos curadores,
da Medicina oficial à popular, do ensino especializado à assistência hospitalar, das boticas aos
medicamentos.”
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Previsto pela Constituição de 08 de julho de 1947 e instituído pela Lei nº 379 de 23 de janeiro de 1951, o
Tribunal de Contas do Estado do Pará teve, a princípio, bruxuleante existência, apagada pela Lei nº 381 de 02
de abril de 1951, que o considerou extinto. Fruto de um período de transição na política estadual, esse
entrechoque legisltivo, com prolongada e rumorosa repercussão judiciária, apenas retardou a implantação da
Corte de Contas, já definitiva a partir de 20 de maio de 1953, data de sua primeira Lei Orgânica.

História do Instituto de Educação do Pará (I.E.P.) antiga Escola Normal do Pará criada pela Lei nº 669 de 13 de
abril de 1871.
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David Gueiros Vieira nos relata sobre a questão da religião no Brasil, conceituada como a luta entre a
Igreja e a Coroa, a condição precária da Igreja Católica durante o Império que pode ser vista sob três pontos de
vista: espiritual, político e econômico

Este livro trata do negro na sociedade escravocrata do Brasil-norte. O estudo se limita à região
Amazônica, em especial ao Estado do Pará.
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Coleção de vocábulos peuliares à Amazônia e especialmente à Ilha do Marajó.

É a história do culto das pedras no Estado do Pará.

