
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, Ana Clara Reis, Elizabeth 
Lins, João Bosco Coelho, Felipe Oliveira e Cesar Castanha 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2866
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão, 

Roberta Mariz, Danilo 
Galindo e Thais Câmara  

17
     

O

Ação incentiva voluntariado e ajuda a preparar jovens para vestibular

Ivan Lira recebe
título de cidadão 
do RN

de Agosto

QUARTA Curso Gestão 
de Risco

TRF5 homenageia os pais
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NDRH
José Guilherme Maciel Farias
Esmafe 5ª Região
Manuella de Oliveira Ferraz
Gab. Des. Fed. Rubens Canuto

Aniversariantes

foyer do Pleno do 
Tribunal Regional Fe-

deral da 5ª Região (TRF5) 
ficou lotado de magistrados 
e servidores do TRF5, que 
foram prestigiar a palestra 
do mestre cervejeiro Luciano 
Fialho, em comemoração ao 
Dia dos Pais, ontem. O even-
to foi aberto pelo presidente 
do TRF5, desembargador fe-
deral Rogério Fialho Moreira, 
que fez questão de enfatizar 
o papel cada vez mais ativo dos pais 
na sociedade e as dificuldades hoje 
enfrentadas para se educar os filhos. 
Em seguida, foi a vez de o convida-
do realizar sua exposição. O mestre 

contou desde a história da cerveja, 
inventada seis mil anos antes de 
Cristo, até a chegada da bebida ao 
Nordeste pelas mãos do conde ho-
landês Maurício de Nassau, passan-

Os interessados em lecionar, 
como voluntários, as disciplinas 
Geografia, Matemática, Física, 
Química e Literatura, para auxi-
liar jovens oriundos de escolas 
públicas a entrarem na univer-
sidade, devem entrar em con-
tato com Argissa Pereira (Kika), 
na Subsecretaria de Informática 
(ramal 9361). A iniciativa é do 

servidor do TRE e ex-diretor do 
Sintrajuf -PE, Alberto Manoel de 
Moraes Pires, que, desde 1999, 
instalou em várias localidades o 
curso pré-vestibular, com aulas 
ministradas por voluntários, de 
segunda a quinta, no horário das 
19h às 21h15, nas instalações da 
Escola Judiciária Eleitoral do TRE, 
na Avenida Rui Barbosa, nº 320, 

Graças. De acordo com Alber-
to Pires, 50 ex-alunos estão 
graduados e outros 15 estão, 
atualmente, matriculados em 
curso superior. Aprendizes do 
programa de estágio nível mé-
dio do TRF5 que desejarem o 
reforço para preparação para 
o Enem e vestibular também 
devem procurar Kika.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5 está com inscrições 
abertas, até hoje (17), para o 
curso Gestão de Riscos, que 
será realizado de  29 a 31/08, 
na Escola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região (Esmafe). A 
capacitação se destina a ser-
vidores da Diretoria Geral, Se-
cretarias Administrativa (SA) e 
Judiciária (SJ), Subsecretarias 
de Pessoal (SP), Apoio Especial 
(SAE), Tecnologia da Informação 
(STI), Infraestrutura e Adminis-
tração Predial (SIAP) e Controle 
Interno (SCI), da Divisão de Ma-
terial e Patrimônio e do Núcleo 
de Assistência à Saúde. As va-
gas que não forem preenchidas 
até hoje serão disponibilizadas 
para outros setores e para as 
seções judiciárias. Informações 
pelo telefone 3425-9818. O 
e-mail para a inscrição é o cur-
sos@trf5.jus.br.

Na próxima 
sexta-feira 
(19), às 9h30, 
o desem-
bargador 
federal con-
vocado Ivan 
Lira será 
homena-
geado pela 
Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Norte, 
com a entrega do título de cidadão 
daquele Estado. A homenagem foi 
proposta pelo deputado estadual 
Hermano Morais. O magistrado, 
que é natural da cidade de Cuité/
PB, é graduado em Direito, pela 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN), na qual exer-
ce, atualmente, a função de profes-
sor. Ivan Lira já publicou dois livros 
de autoria individual e seis obras 
coletivas. Além disso, é membro da 
Academia de Letras Jurídicas e do 
Conselho Estadual de Cultura do 
Rio Grande do Norte.

do pelas matérias-primas, 
as etapas de produção e os 
tipos de cerveja hoje dispo-
níveis no mercado. Logo em 
seguida, os participantes 
tiveram a oportunidade de 
degustar dois tipos de cer-
vejas artesanais da marca 
pernambucana DeBron Bier.
Sorteios – Os homens pre-
sentes no evento concorre-
ram ao sorteio de camisa, 
gravata, kits de ferramenta, 

vinho, cachaças, kit para preparação 
de caipirinha, baralhos, além de um 
programa de reeducação alimen-
tar e dois almoços, oferecidos pelo 
restaurante O Porto. 


