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Uma sala para Pedrina 
| ACERVO | Documentos e publicações pertencentes à Pedrina de Deus encontram-se agora na Sala do 

Nuafro, na Uece. O lançamento acontece amanhã, com 
direito a roda de samba 
Acervo da professora e publicitária Pedrina de Deus 
reúne obras relacionadas a questões de gênero, 
sociologia, movimento negro, marxismo, comunicação e 
história (Foto: DIVULGAÇÃO) 
Feminista, professora universitária, militante do 
movimento negro, publicitária e, claro, amante do samba 
- gênero no qual até ganhou status local de "madrinha". 
Do alto de suas kaftas longas, cabeça raspada e brincos 
sempre vistosos, Pedrina de Deus (1950-2017) 
conseguiu ser muitas em uma só. Paraense que 
escolheu as terras de Iracema para fincar moradia 
(depois de passar por Brasília e Rio de Janeiro), por 
mais de duas décadas, sua lembrança ainda permanece 
vigorosa, mesmo após sua chegada ao Orun (céu, em 
iorubá), há dois anos completos no último dia 20 de 

abril. 
Pedrina de Deus, ao longo de sua trajetória, reuniu livros e demais documentos relacionados a questões de 
gênero, sociologia, movimento negro, marxismo, comunicação e história. De posse desse material, o 
Laboratório de Estudos e Pesquisas em Afrobrasilidade, Gênero e Família (Nuafro) fará o lançamento oficial 
do Acervo Pedrina de Deus amanhã, 24, às 18 horas, no Campus do Itaperi, numa programação que irá 
destacar visita à sala, distribuição de folders sobre o funcionamento do local e, ao final, a roda de samba 
Eccos - Encontro Cearense de Compositores de Samba. 
"Nós ficamos muito felizes quando fomos contemplados com o Acervo Pedrina de Deus. Ela, como uma 
mulher negra, foi muito importante para nós. Foi minha amiga também e a família colecionou todos os seus 
livros, reportagens e fez a doação para nós como NEAB (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros). Ela tinha essa 
preocupação - e acredito que a família também - que esse material tivesse uma destinação útil porque ali vai 
servir para pesquisa, para que as pessoas possam consultar o material dela", afirmou Zelma Madeira, 
professora doutora à frente do Nuafro e atual Coordenadora Especial de Políticas Públicas para a Promoção 
da Igualdade Racial no Estado. 
A catalogação dos documentos, segundo Zelma, foi feita por ela e pela professora Milena Fernandes Barroso, 
da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Feminista antirracista e amiga pessoal de Pedrina, como 
prefere ser identificada, Milena cita a relevância do material em questão. "É importante pelo conteúdo e 
simbolismo, pois é uma semente que se propõe a compartilhar com estudantes, ativistas, militantes, 
interessados no samba, na cultura, no movimento negro e feminista. É 'a história que a história não conta', 
como diz o samba da Mangueira", frisou. 
Milena chama a atenção ainda para obras referentes, sobretudo, ao movimento negro brasileiro. "Além de 
livros, o acervo conta com documentos selecionados por Pedrina ao longo de sua militância. Ela era bastante 
preocupada com o registro da memória e, ao selecionar esses registros da sua vida e dos espaços que atuou, 
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deixou um material importante a ser conhecido", revela. "Penso que será uma importante contribuição no 
sentido de não deixarmos apagar mais uma grande mulher que a história oficial não conta", completou ela, 
que a conheceu no samba, no início dos anos 2000. "Foi sintonia de cara e depois só estreitamos a amizade 
e parcerias", recorda. 
Após o lançamento, o Acervo Pedrina de Deus ficará aberto à pesquisa pública de segunda a sexta-feira, 
sempre das 14h às 18 horas. "Nós estamos querendo e vamos construir um projeto dentro da iniciação 
científica da Uece, no Nuafro, para que a gente possa catalogar as notícias. Mas, pra nós, também é muito 
importante a discussão das relações raciais, da questão da mulher negra, do movimento de mulheres negras 
e da experiência dela, porque nós estamos entrando em contato também com outras pessoas que 
escreveram sobre ela. Então esse viés dela, essa forma de resistência negra que é plural, ela tinha uma 
forma específica de fazer. A Pedrina conseguiu juntar toda essa dimensão da militância e do ativismo com a 
arte, a composição e o samba", enaltece Zelma. 

Clique na imagem para abrir a galeria 
"Alegria no rosto, samba no pé" 
Lançamento do Acervo Pedrina de Deus 
Quando: amanhã, 24, às 18 horas, com participação da 
roda de samba Eccos 
Onde: Sala do Nuafro/ Centro de Educação da Uece 
(av. Doutor Silas Munguba, 1700 - Campus do Itaperi) 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 14h às 18 
horas 
Info: @NUAFRO (Facebook) 
VENTILAÇÃO 
"Seu sorriso negro 
Já se faz saudade 
Seu abraço negro 
Da pura amizade 

Sei que ela volta pra casa 
Ao pedido do Pai atendeu 
Até qualquer dia 
Pedrina de Deus 
São Jorge, leva ela em teu cavalo 
E o destinatário é a casa do Senhor 
Pessoa tão querida e tão amiga 
Que viveu cantando a vida 
Não morreu, desencantou" 
(Trecho do samba Pedrina de Deus, de autoria de Carlinhos Palhano)  
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Semana do Livro terá lançamento do livro “A 
Reinvenção do Sertão” 
Foto: Ingrid Anne/Manauscult 
Com uma programação diversificada, inicia nesta 
segunda-feira, 22/4, a 3ª edição da Semana do Livro, 
em alusão ao Dia Internacional do Livro (23 de abril). 
Entre as atividades, acontecerá o lançamento do livro “A 
Reinvenção do Sertão: a estratégia organizacional de 
Canudos”, de autoria do Prof. Dr. Paulo Emílio Matos 
Martins, da Universidade Federal Fluminense. 
A Semana é realizada pela Prefeitura de Manaus, em 
parceria com instituições de ensino superior de Manaus, 
e este ano homenageia o escritor Guimarães Rosa. 

Durante três dias, de 22 a 24/4, o professor Paulo Emílio apresentará a sua obra ao público de Manaus. 
“A Reinvenção do Sertão” estabelece novos pontos de vista sobre a história da guerra no sertão entre os 
jagunços de Antônio Conselheiro e as forças do poder institucionalizado. Extrai do fenômeno novas 
premissas e mostra o quanto a administração tem a aprender – e a contribuir – com a pesquisa sobre 
formas organizacionais de movimentos políticos e comunitários brasileiros. 
De acordo com o professor amazonense José Seráfico, um dos idealizadores da Semana do Livro, esta 
não é a primeira vez que Paulo Emílio Matos Martins vem a Manaus, e destacou que o professor tem 
muito o que dizer, não apenas a estudantes e professores de Administração, como aos que se 
preocupam com o pensamento social brasileiro. 
“Diferentemente de muitos de seus colegas, Paulo Emílio entende o caráter social do fenômeno 
administrativo. Daí seu interesse pela contextualização desse fenômeno e das relações que ele tem com 
o pensamento social. Assim, e como conhecedor profundo da obra de Euclides da Cunha e da Guerra de 
Canudos, interessou-se por identificar as formas como foi organizado e posto a funcionar o arraial 
dirigido pelo beato Antônio Conselheiro, nos sertões da Bahia”, comentou José Seráfico. 
O lançamento, venda e sessão de autógrafo do livro acontecerá em três momentos diferentes. Na 
segunda-feira, às 17h30, no Les Artistes Café Teatro, Centro; na terça-feira, 23/4, às 21h20, no Centro 
Universitário do Norte (Uninorte); e na quarta-feira, 24/4, às 11h30, na Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam). O professor Paulo Emílio também participará de mesas de debates. 
Semana do Livro 2019 
Uma semana de intensa programação acadêmica cultural promete movimentar estudantes, professores 
e interessados em literatura de um modo geral para lembrar as várias facetas de Guimarães Rosa: 
contista, novelista, romancista e diplomata. 
O evento inicia nesta segunda-feira, 22/4, às 14h, no Les Artistes Café Teatro, e vai até sexta-feira, 26/4, 
em mais quatro locais diferentes, com programação simultânea na Ufam, UEA, Uninorte e Casarão de 
Ideias. A programação completa está disponível aqui no site. 

 
Mônica Figueiredo 
Equipe Viva Manaus  
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Sesc AM promove evento gratuito sobre 
Astronomia Indígena 
Foto: Divulgação/Sesc AM 
Com uma programação gratuita e diversificada, que 
compreende palestras, oficinas, sessões 
planetárias e observação do céu, a Sala de 
Ciências do Sesc AM promoverá a II Semana de 
Astronomia Indígena, nos dias 25 e 26 de abril. O 
evento é uma parceria do Sesc com o 
Departamento de Física da Universidade Federal 
do Amazonas (Ufam) e será realizado no salão 
Zezinho Corrêa, que fica localizado na unidade 
Sesc Balneário, na Av. Constantinopla, 288, 
Alvorada. 

Nesta segunda edição, o evento contará com a presença de Nélio Sasaki, professor titular e coordenador 
do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Astronomia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Com 
longo currículo dedicado à área de Astronomia, Sasaki realizará a palestra de abertura no dia 25, às 14h. 
Após a apresentação de Sasaki, o professor Walter Esteves, do Departamento de Física da 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia no 
Amazonas, ministrará a palestra “Constelação dos Índios no Brasil”. 

Após as preleções, no Planetário Móvel Digital do Sesc AM, será oferecida observação do céu a partir do 
olhar indígena, em projeção 360° e oficinas relacionadas à astronomia. Ainda no dia 25, a partir das 18h, 
o clube de Astronomia da Ufam estará conduzindo o momento de contemplação do céu com telescópio. 

No dia 26, o evento iniciará às 8h30, com a palestra dos alunos do Projeto Cosmos da Ufam, com os 
temas “Como sabemos o que sabemos sobre astronomia” e “Observações do céu com o uso de 
tecnologia”. Em seguida, haverá oficina de construção e lançamento de foguetes feitos com garrafa PET 
e oficina de Gravidade Visualizada. Às 14h, a acadêmica de Biologia da UEA e divulgadora científica 
Yara Laiz profere palestra com o tema “Como viver em Marte”. A partir das 15h, haverá o circuito de 
oficinas e sessões, no Planetário Digital do Sesc, com uma viagem ao Sistema Solar. 

A II Semana de Astronomia Indígena visa valorizar a cultura indígena regional, compreendendo que a 
observação do céu sempre esteve na base de conhecimento das sociedades. Os indígenas são 
profundos conhecedores do seu ambiente, plantas, animais e observam a influência da astronomia no 
seu dia a dia. 
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As inscrições para a II Semana de Astronomia Indígena estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas 
enviando o nome completo, CPF e escolaridade para o email sala.ciencia@sesc-am.com.br. Grupos 
escolares também poderão se inscrever e a escola receberá o certificado de participação. 

Serviço 

O quê: II Semana de Astronomia Indígena 
Quando: 25/4 (quinta), das 13h às 19h, e 26/4 (sexta), das 8h30 às 17h 
Onde: Salão de Eventos Zezinho Corrêa – Av. Constantinopla, 288, Alvorada 
Quanto: Gratuito 
Informações: (92) 2121-5397, 2121-5375 e 98415-7818 ou no site 

 

Com informações de assessoria 
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Apresentação teatral e mesa-redonda marcam 
2º dia da Semana do Livro 
 Foto: Leonardo Leão/Manauscult 
Na data em que se celebra o Dia Mundial do 
Livro, 23/4, nesta terça-feira, uma programação 
diversificada, idealizada pelo Centro Universitário 
do Norte (Uninorte), marcará as atividades 
da Semana do Livro, promovida pela Prefeitura 
de Manaus, em parceria com instituições de 
ensino superior do Amazonas. A programação, 
que iniciou na última segunda-feira, 22, seguirá 
até a próxima sexta-feira, 26, e conta com 
seminários, oficinas, debates, apresentações 
teatrais, exibição de filmes e lançamento de 
livros. 

Em sua terceira edição, a Semana do Livro homenageia, este ano, o escritor brasileiro Guimarães Rosa. 
Nesta terça-feira, na Unidade 6 do Uninorte, localizada na avenida Joaquim Nabuco, Centro, as 
atividades iniciarão às 8h, com a exposição acerca da vida e obra de Guimarães Rosa. Já às 16h, o 
espaço contará com Cinema em Letras: “A 3ª Margem do Rio” (baseado no livro “Primeiras Estórias”, do 
autor homenageado). 
Dando continuidade à programação de terça-feira, haverá uma análise fílmica às 17h40, com o professor 
Daniel Cavalcanti Atroch e alunos do 3º e 5º períodos do curso de Letras, enquanto que, à noite, a 
professora Lúcia Inês Freire de Oliveira, coordenadora do curso de Letras, fará a abertura de boas-
vindas aos participantes. 
“A literatura é importante para todos os alunos, faz parte da vida acadêmica. A partir dela discutiremos 
sobre a vida e as obras de Guimarães Rosa com os alunos, que também estão preparados para 
desenvolver as atividades propostas na programação. O evento é proposto, em geral, aos graduandos 
de licenciaturas”, destacou a professora Lúcia Inês. 
Atividades culturais também marcarão o dia. Uma apresentação musical em português e inglês será feita 
no local às 19h e, logo após, a peça teatral “Guimarães: vida e obra” será encenada, por volta das 
19h20. 
Às 19h50, ocorrerá a mesa-redonda “Guimarães Rosa”, com os professores Daniel Cavalcanti Atroch 
(Uninorte), com o tema “O caráter não confiável do narrador de Grande Sertão: Veredas”; Paulo Emílio 
Matos Martins (Universidade Federal Fluminense), com “A Reinvenção do Sertão”; e José Seráfico 
(Universidade Federal do Amazonas), com “Um facínora compadecido”. A mediação ficará por conta da 
professora Francisca de Lourdes Louro. 
No encerramento, às 21h20, acontecerá o lançamento, venda e assinatura do livro “A Reinvenção do 
Sertão”, do professor Paulo Emílio Matos Martins. 
Semana do Livro 2019 
A terceira edição da Semana do Livro iniciou nesta segunda-feira, 22/4, no Les Artistes Café Teatro, 
Centro. Na solenidade de abertura, os atores Jean Palladino (Universidade do Estado do Amazonas) e 
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Leonardo Novellino (Museu da Cidade de Manaus), sob direção de Jhon Weiner, interpretaram o conto 
“Famigerado”, do livro “Primeiras Estórias”, de Guimarães Rosa. 
Em seguida, os professores Paulo Emílio Matos Martins, Daniel Cavalcanti Atroch e Jhon Weiner 
promoveram um seminário sobre Guimarães Rosa. Uma releitura sobre o sertão brasileiro, a partir da 
abordagem organizacional do núcleo comandado por Antônio Conselheiro e seus jagunços em Canudos, 
foi o tema do professor Paulo Emílio Matos Martins, convidado nacional do evento. A partir da 
observação semiológica, ele contou como o fenômeno pode contribuir com a administração geral a partir 
da experiência de movimentos sociais e comunitários. 
O professor Daniel Cavalcanti Atroch, do Uninorte, apresentou a análise da relação dos personagens 
Diadorim e Riobaldo, em “Grande Sertão: Veredas”, a partir da característica do narrador e do 
comportamento dos mesmos como margem para novas interpretações na relação de poder existente 
entre eles. 
“Para quem não leu ainda, perde a questão singular de um autor mineiro, mas que não fala só de sertão. 
O contista presente, principalmente em ‘Primeiras Estórias’, revela um universo de vários Brasis 
desconhecidos”, afirmou John Weiner. 
Aluno do terceiro período do curso de Administração da UEA, Paulo Gabriel abordou sobre a 
necessidade das ciências estarem unidas para o fortalecimento do processo de aprendizado e 
desenvolvimento crítico e social. 
“É uma experiência muito legal podermos misturar essa área da ciência social com as humanas. Poder 
fazer esse elo é algo que falta muito na sociedade e este é um evento fantástico. Estou participando pela 
primeira vez da programação da Semana do Livro. Acredito que só caminhamos para a frente, se 
conseguirmos enxergar o passado e é através desse elo que podemos enriquecer a pesquisa científica e 
buscar o sentido de por que estamos fazendo isso”, declarou Paulo. 
A programação segue até sexta-feira, 26, em quatro locais distintos, com programação simultânea na 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Uninorte e 
Casarão de Ideias, Centro. A programação completa está disponível aqui no site. 

 
Thais Waughan e Steffanie Schmidt 
Equipe Viva Manaus 
A Reinvenção do SertãoDia Mundial do LivroGrande Sertão: VeredasGuimarães RosaLes Artistes Café 
Teatro 
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Cine Vídeo Tarumã exibe filmes baseados em obras de Guimarães Rosa, no AM 
Exibições ocorrem na segunda (22) e na sexta-feira (26). 
Por G1 AM 

22/04/2019 09h33  Atualizado há um dia 
 
Cena de A Hora e a Vez de Augusto Matraga 
— Foto: Reprodução 
A programação do Cine Vídeo Tarumã nesta 
semana será em menção ao Dia Mundial do 
Livro, comemorado no dia 23. As exibições 
dos filmes ocorrem gratuitamente, sempre às 
14h, no Auditório Rio Negro, localizado no hall 
do IFCHS, no setor norte da Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam). 
O projeto irá exibir os filmes “A Hora e Vez de 
Augusto Matraga” (1965) e “Meus Dois 
Amores” (2015), ambos baseados em contos 
e romances do escritor Guimarães Rosa. 
Nesta semana, o Cine Vídeo terá apenas 
duas sessões, uma na segunda (22) e a outra 
na sexta-feira (26). Após as exibições, 

também haverá uma roda de conversa sobre os filmes com os professores da Faculdade de Letras 
(Flet/Ufam), Fernando Scheibe e Carlos Guedelha. 
“A Hora e Vez de Augusto Matraga” inicia essa semana especial, na segunda-feira. Dirigido por Roberto 
Santos, o filme tem música de Geraldo Vandré e elenco formado por nomes como Leonardo Villar e 
Joffre Soares. Considerado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) como um dos 
100 melhores filmes nacionais, o longa conta a história do violento fazendeiro Augusto Matraga, que, em 
uma emboscada, é dado como morto, mas sobrevive e passa a buscar um novo sentido a sua vida, 
voltado à religiosidade. O filme é baseado no conto de mesmo nome, que integra a coletânea 
“Sagarana”, de Guimarães Rosa. Após a exibição do filme, a roda de conversa será conduzida pelo 
professor Fernando Scheibe. 
Já na sexta-feira, será exibido “Meus Dois Amores”, de Luiz Henrique Rios. O filme tem no elenco Caio 
Blat, Maria Flor, Lima Duarte e Alexandre Borges, e conta a história de Manuel (Blat), um vaqueiro que é 
invejado por sua mula Beija-Fulô. Um matador (Borges) aparece e tem interesse em comprar a mula, 
mas Manuel termina vendendo outra mula no lugar de Beija-Fulô e, quando o matador percebe que foi 
enganado, decide se vingar. Manuel, para se defender, contrata a ajuda de um feiticeiro. O filme é 
baseado no conto “Corpo Fechado”, também de “Sagarana”, de Guimarães Rosa. Após o filme, a roda 
de conversa será realizada com o professor Carlos Guedelha. 
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‘Como viver em Marte’ é tema de palestra gratuita na Semana de Astronomia Indígena 
22 de abril de 2019 

 
 
Explorar o universo é um dos sonhos mais antigos da 
Humanidade e viver em outros planetas é diferente. 
Unindo as possibilidades e saberes científicos atuais, a 
divulgadora científica Yara Laiz Souza apresentará a 
palestra ‘Como viver em Marte’, durante a II Semana 
de Astronomia Indígena. O evento acontece dias 25 e 
26 de abril, no Sesc Balneário. A entrada é gratuita, 
mediante cadastro. 
A professora de Biologia explica que as últimas 
descobertas sobre o Planeta Vermelho podem indicar 

inúmeras probabilidades, tanto em Marte quanto para a própria Terra. A palestra acontece dia 26, às 14h 
e tem entrada franca. 
“A palestra mostrará todos os aspectos e possibilidades da vida em Marte atualmente, reunindo 
resultados de pesquisas feitas atualmente e realizadas por diversos pesquisadores científicos, incluindo 
Thaís Bentes, amazonense doutoranda que tem como foco o Planeta Vermelho”, assinalou Yara. 
Outra palestra destacada no evento, que tem como tema ‘Desvendando o Céu a partir do Olhar 
Indígena’, é a de Ingrid Celeste, coordenadora do Projeto Cosmos. A divulgadora científica e acadêmica 
de Física da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abre o segundo dia da Semana e falará sobre 
‘Como sabemos o que sabemos sobre Astronomia’. 
Programação 

 
A II Semana de Astronomia Indígena inicia dia 25 de abril, 
às 12h, com credenciamento e boas-vindas. A abertura do 
evento acontece às 14h, com a 
palestra intitulada Astronomia Indígena. 
O Professor Mestre Walter Esteves (coordenador da 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA) 
falará sobre ‘Constelações dos índios do Brasil’, a partir das 
15h20. 
Sessões de Planetário ‘Kapú – o Céu a partir do olhar 
indígena’; apresentação de curiosidades sobre Astronomia, 
oficina de expansão do Universo e Observação com 
telescópio (com o Clube de Astronomia da Ufam – Caufam) 
têm início às 16h. 
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No segundo dia (26), a programação começa às 
08h30, com a palestra de Ingrid Celeste. Às 10h, 
Dimerson Coelho e Marcos Guedes relatam sobre 
‘Minhas observações com o uso da tecnologia’. 
Haverá diversas oficinas, começando pela 
Construção e Lançamento de foguetes feitos de 
garrafas PETs e Gravidade Visualizada, ambas 
começando a partir das às 11h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ainda no dia 26, Yara Laiz Souza apresenta a palestra Como Viver em marte (às 14h). O evento segue 
com o circuito de oficinas, que começa com ‘as fases da Lua em uma caixa’; Expansão do Universo; 
Construção do Sistema Solar em tamanho relativo; e Entenda o telescópio, com o Caufam. Durante todo 
o dia, o público poderá conferir sessões no Planetário: uma viagem ao Sistema Solar. 
Fechando a programação, a palestra ‘Fake News x Ciência: os impactos na Sociedade’ acontece dias 29 
e 30, 
em dois horários: de 08h30 às 10h e de 13h 30 às 16h. 
Para se inscrever na II Semana, basta enviar um e-mail para sala.ciencia@sesc-am.com.br, informando 
nome completo, CPF e escolaridade. O Sesc Balneário é na Av. Constantinopla, 288, bairro Alvorada. 
Serviço: 
II Semana de Astronomia Indígena 
Quando: dias 25, 26, 29 e 30 de abril. 
Onde: Sesc Balneário (Av. Constantinopla, 288, bairro Alvorada) 
Quanto: Entrada gratuita, mas é preciso enviar e-mail informando nome completo, CPF e escolaridade. 
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II Semana de Astronomia Indígena em Manaus terá observação do céu e sessão de planetário 

22 de abril de 2019 Editor Geral Geral 0 

A observação do céu é uma prática que faz parte da cultura indígena.  

E os saberes desses povos tradicionais sobre o assunto vão ser discutidos na II Semana de Astronomia 
Indígena, que será realizada nesta quinta e sexta-feira, dias 25 e 26 de abril, em Manaus. 

O evento é uma parceria do Sesc Amazonas com o Departamento de Física da Ufam, a Universidade 
Federal do Amazonas. Haverá palestras, oficinas, sessões planetárias e observação do céu com 
telescópio. 

A II Semana de Astronomia Indígena busca valorizar a cultura indígena regional e leva em consideração 
que esses povos são profundos conhecedores do ambiente em que vivem e observam a influência da 
astronomia no dia-a-dia.  

A programação é gratuita e vai ocorrer na unidade Sesc Balneário, no bairro Alvorada.  

As inscrições do evento podem ser feitas enviando o nome completo, CPF e escolaridade para o e-
mail:  sala.ciencia@sesc-am.com.br  

Grupos escolares também poderão se inscrever. 

Fonte: Rádio Nacional 
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Juíza federal é empossada no Tribunal Regional 
Eleitoral 
 

Durante solenidade, magistrada falou sobre importância 
de integrar Corte Eleitoral de Roraima e fez uma 

homenagem póstuma ao seu pai (Foto: Divulgação) 

A juíza federal Luzia Farias da Silva Mendonça tomou 
posse na manhã de ontem, 22, como titular do Tribunal 
Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) até 21 de abril de 
2021, em substituição ao magistrado Igor Itapary Pinheiro. 
A Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região aprovou a designação de Luzia no 
dia 14 de fevereiro. 

Durante a solenidade, a magistrada falou sobre a 
importância de integrar a Corte Eleitoral de Roraima e fez uma homenagem póstuma ao seu pai, que 
morreu no início deste mês. 

 “Meu pai foi o maior exemplo de integridade, força, coragem e alegria. Eu prometi que todos os dias da 
minha vida iria honrar o nome dele. Serão dois anos de muito trabalho, aproveitamento, troca de ideias e 
respeito, e a forma mais sublime de honrar um cargo é trabalhar com seriedade. Renovo minha alegria 
por estar voltando a este tribunal”, destacou. 

Atualmente, o Pleno do TRE-RR tem a seguinte composição: desembargador Jefferson Fernandes 
(presidente), desembargador Leonardo Cupello (vice-presidente/corregedor), Alexandre Magno (juiz de 
direito), Graciete Sotto Mayor (juíza de direito), Luzia Mendonça (juíza federal) e Francisco de Assis 
(jurista). 

CURRÍCULO - Luzia Farias da Silva Mendonça é natural do Acre. Graduou-se na Universidade Federal 
do Amazonas. Concluiu o curso de direito no ano de 2008, integrando a galeria de honra da universidade 
por possuir, entre os formandos, o melhor coeficiente de rendimento (láurea universitária). É pós-
graduada em direito penal e processo penal pela mesma universidade. Antes de ingressar na 
magistratura, exerceu o cargo de assessora jurídica no Ministério Público Estadual do Amazonas e atuou 
como advogada. 

Aprovada no primeiro concurso do Tribunal Regional Federal, ingressou na carreira em fevereiro de 
2013. Ao longo de dois anos, atuou na 3ª Vara Federal de Roraima/JEF, na 7ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Amazonas, especializada em matéria ambiental e agrária, e na 2ª Vara Criminal também da 
Seção do Amazonas. Foi promovida em dezembro de 2014 para a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária 
de Roraima, da qual é titular atualmente. Atuou como juíza eleitoral suplente no período de 2015/2017. 
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