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CNJ acerta detalhes 
da Semana Nacional 
de Conciliação

JFAL faz doação de 
leite a instituições 
de caridade

SAE apresenta Diagnóstico de 
Segurança da 5ª Região

Religiosos visitam o TRF5

Dia Internacional para a  
Preservação da Camada de Ozônio

equipe da Subsecretaria de 
Apoio Especial (SAE) do TRF5, 
comandada pelo coronel Car-

los Maurício de Albuquerque Melo, 
apresentou ontem, aos supervisores 
de Segurança das Seções Judiciárias 
da 5ª Região, o Diagnóstico de Segu-
rança da 5ª Região, que foi realizado 
após uma maratona de visitas a 27 
instalações da Justiça Federal, entre 
subseções e seções judiciárias, com 
prioridade para as varas criminais, 
conforme orientação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). O diag-
nóstico visa buscar soluções para as 
necessidades na área. “O objetivo 

desse encontro é promover a 
sensibilização de todos, porque 
quando se fala em seguran-
ça, é bom que fique claro que 
ela não é só responsabilidade 
do pessoal que trabalha na 
área. É preciso que se crie um 
ambiente favorável à mudança de 
comportamento, visando o compro-
metimento de todos, servidores e 
autoridades”, enfatizou o Cel. Carlos 
Maurício. De acordo com o super-
visor da SAE, Geovani Nascimento, 
todos os supervisores de segurança 
receberam um CD com relatórios re-
ferentes às respectivas seções judici-

árias, apontando aspectos positivos e 
aqueles que podem ser melhorados. 
Adriano Novaes, também supervisor 
da SAE, disse ainda que, além dos 
relatórios específicos, a SAE elaborou 
um relatório geral.  A abertura do 
evento foi feita pelo presidente do 
TRF5 em exercício, desembargador 
federal Rogério Fialho.

Representantes do comitê gestor 
do Movimento Nacional pela Con-
ciliação estiveram reunidos, na últi-
ma quarta-feira (14/09), para acer-
tar os últimos detalhes e definir 
os pontos da próxima edição da 
Semana Nacional de Conciliação, 
que acontecerá de 28/11 a 3/12. O 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
marcou, para o início de outubro, 
um encontro com representantes 
dos tribunais com o propósito de 
prestar orientações sobre o tema 
e ajudar no que for possível. A 
Semana Nacional de Conciliação 
busca o entendimento, por meio 
de audiências diversas, e a solução 
rápida de processos, além de dis-
seminar, no país, a cultura da re-
solução dos conflitos judiciais por 
este meio de pacificação.

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) beneficiou cinco instituições 
de caridade, todas de utilidade pú-
blica federal, com a doação de 573 
latas e 98 pacotes de leite em pó. 
O produto foi arrecadado através 
da inscrição no processo seletivo 
de estagiários para a JFAL, feita por 
estudantes de Informática e Direito, 
realizado no início do mês de agos-
to. Foram beneficiadas as institui-
ções: Lar Francisco de Assis, Lar da 
Menina, Abrigo Luisa de Marillac, 
Movimento Dando as Mãos e Lar 
de Amparo à Criança para Adoção.  
(Fonte: ASCOM/JFAL)

O Monsenhor italiano Enrico 
Adriano Rosa, defensor do víncu-
lo no Tribunal Apostólico da Rota 
Romana, no Vaticano, acompa-
nhado pelos padres Caetano 
Pereira (paróquia Nossa Senhora 
da Piedade – Santo Amaro) e Lu-
ciano Brito (paróquia São Paulo 
Apóstolo, de Jardim São Paulo) 
visitaram o TRF5 na tarde de 

Walter Nunes profere palestra em curso
O juiz federal Walter Nunes da Sil-
va Júnior, titular da 2ª Vara Federal, 
profere palestra, na manhã de hoje, 
durante o curso “Prisão Processual 
e medidas cautelares”, promovido 
pelo Centro de Estudos e Aperfei-

ontem. O grupo 
foi recebido pelo 
presidente em 
exercício, desem-
bargador federal 
Rogério Fialho, e 
pela desembar-
gadora federal 
Margarida Can-
tarelli.

çoamento Funcional do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande 
do Norte. O evento acontece, a 
partir das 8h, no auditório da Justi-
ça Federal do Rio Grande do Norte.
(Fonte: ASCOM/JFRN)


