
www.trf5.jus.br

Jornal Mural Diário Produzido pela
Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1305

Fotos: Getulio Bessoni

Aniversariantes

09 Setembro

QUARTA
Dia do administrador de empresas
Dia do médico veterinário

Juiz Federal José Moreira
da Silva Neto
SJPE

Marcone Campelo
Gab. Des. Vladimir Carvalho

A ministra  Eliana Calmon (Superior
Tribunal de Justiça) fez a palestra de
encerramento, na última sexta-feira,  do
curso “Discurso Jurídico e Atividade
Jurisdicional”, promovido pelo Tribunal e
Escola de Magistratura Federal da 5ª
Região. A palestrante destacou a
necessidade de construir um discurso
jurídico com linguagem atualizada,
conectada ao cotidiano. Para ela,o juiz
precisa comunicar-se bem através da
sentença, que precisa ser cumprida
dentro de uma abordagem sociológica.
Além do presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz Alberto

Ministra aposta numa linguagem
jurídica moderna

Gurgel de Faria, participaram do evento
os desembargadores Lázaro Guimarães
(diretor da Esmafe5) e Margarida
Cantarelli. O curso  foi realizado nos dias
3 e 4 de setembro, na sede da Esmafe5.

Margarida Cantarelli,
Luiz Alberto Gurgel,

Eliana Calmon e
Lázaro Guimarães

A 2ª Olimpíada TRF5/
JFPE será realizada nos
dias 24 e 25 de outubro,
no Círculo Militar do Re-
cife. Magistrados, servi-
dores e estagiários do
Tribunal e da Justiça
Federal em Pernambu-
co poderão participar de até três modali-
dades coletivas e duas individuais. Estão
sendo oferecidos futebol (society e salão),
vôlei, basquete, queimado, natação, tê-
nis, dominó, totó, tênis de mesa, sinuca e
xadrez. O formulário de inscrição, que
deverá ser entregue à Diretoria Geral até
o próximo dia 30, está disponível na
Intranet. Informações com Rachel, 9045.

2ª Olimpíada
TRF5/JFPE

O Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA)
está concedendo aos servidores do TRF5
descontos especiais nos cursos de Ale-
mão e Alemão Jurídico para iniciantes. O
CCBA também orienta sobre programas
oficiais de bolsa de estudo e cursos de
pós-graduação na Alemanha, além de ofe-
recer certificados oficiais com reconheci-
mento do Governo Alemão e do Serviço
Alemão de Intercâmbio Acadêmico.
Informações: www.ccba.org.br.

Servidor do TRF5 tem
desconto no CCBA

Para evitar
o desperdí-
cio de
energia
elétrica e
prevenir
incêndios,
preservando a segurança das
pessoas e do patrimônio do Tribunal,
o Comitê Socioambiental e a
Subsecretaria de Informática
advertem os servidores sobre o
perigo de deixarem equipamentos
ligados fora do horário de
expediente. Antes de sair, desligue
computadores, monitores,
estabilizadores e impressoras. Você
economiza energia e o meio
ambiente agradece.

Previna incêndios,
preserve o meio
ambiente

A juíza federal Joana Carolina Lins
Pereira assumiu, este mês, a direção do
Foro da Justiça Federal em
Pernambuco. Ela substitui o juiz federal
Élio Wanderley de Siqueira Filho, que
passa a ocupar o cargo de juiz auxiliar
da Corregedoria Geral da Justiça
Federal. A magistrada, que atualmente
responde pela titularidade da 11ª Vara
Federal, também é  diretora do núcleo
pernambucano da Escola de

Magistratura
Federal da 5ª
Região, presidente
da 2ª Turma
Recursal e
integrante da
Turma Nacional de
Uniformização da
Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais (TNU), que funciona junto ao
Conselho da Justiça Federal (CJF).

Foro da JFPE tem nova direção

Está disponível na Intranet uma lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer su-
gestão ou correção de dados deve-

rá ser feita à DG, ramal 9287.

Lista Telefônica


