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LANLINK – InformáticaDia do Café

s estagiários de Nível Mé-
dio do TRF5 concluíram, 
no último sábado (26), o 

curso de Informática promovi-
do pelo Tribunal. Durante oito 
sábados, 26 jovens tiveram 
a oportunidade de aprender 
sobre os softwares Windows 
XP, Word, Excel e Power Point., 
como parte da formação dos 
estagiários que entram no 
TRF5. Realizado no Anexo I, o 
curso teve uma carga horária 
de 32h/a. O servidor Johnmary 
Araújo (Subsecretaria de Tecno-
logia da Informação) é instrutor 
voluntário do curso desde 2009 
e, de acordo com ele, os apren-
dizes também aprendem noções 

de ‘netiqueta’ - conjunto de boas 
maneiras e normas gerais de bom 
senso que proporcionam o uso da 
internet de forma mais amigável, 
eficiente e agradável. Para Bruna 
Monteiro, estagiária do Núcleo de 
Cerimonial e Relações Públicas, o 

curso promoveu, além de co-
nhecimento, um entrosamento 
maior entre os participantes. 
“Alguns colegas mais tímidos se 
soltaram mais ao longo do cur-
so. Achei também muito impor-
tante as dicas repassadas pelo 
professor. O curso de informática 
é muito importante para o nosso 
currículo”, destacou a aprendiz. 
Animado com a oportunidade 
de disseminar o conhecimento 

para os jovens estagiários do TRF5 
há três anos, Johnmary Araújo é 
um entusiasta do curso. “É gratifi-
cante ver a sede de aprendizagem 
dos jovens. É muito importante 
incentivá-los a buscar o conheci-
mento”, avaliou.

Aprendizes concluem curso de informática
O desembargador federal Francis-
co Barros Dias fará a palestra de 
abertura do “Curso Prático sobre 
Retenções de Tributos na Fonte 
Pagadora”, de 13 a 15 de dezem-
bro, no Empresarial CAIS, que fica 
na Rua do Brum, 196, no bairro do 
Recife. O magistrado é mestre em 
Direito pela UFPE e doutorando 
pela Universidade Del Museo Ar-
gentino e professor da UFRN. Com 
carga horária de 25h/a, o curso é 
promovido pela LatoSensu - Escola 
Jurídica. O auditor e conselheiro 
do Tribunal de Contas de Pernam-
buco, Adriano Cisneiros da Silva 
(UFAL) ministrará o curso. Mais 

Dentro da programação da Semana Nacional de 
Conciliação na Seção Judiciária da Paraíba (SJPB), 
iniciada na última sexta-feira (25), serão realizadas 
157 audiências na 10ª Vara Federal da Subseção 
de Campina Grande, e 450 na 7ª Vara (Juizado 
Especial Federal), localizada na sede da SJPB, em 
João Pessoa.

SJPB realizará mais de 600 
audiências de conciliação

A missa de Sétimo Dia da 
servidora Rosamaria Assun-
ção da Silva Sandes, falecida 
no último dia 23, será reali-
zada hoje, às 19h, na capela 
Santuário de Fátima, localiza-
da no antigo Colégio Nóbre-
ga, no bairro da Boa Vista.

Missa de 
Sétimo Dia

Barros Dias fará palestra de abertura 
do curso na área de Direito Tributário

O desembargador federal Marcelo Navar-
ro será um dos palestrantes do seminário 
sobre Gestão de Conflitos no Setor de 
Energia Elétrica, que será realizado sexta-
-feira (2), no Plenário Evandro Lins e Silva 
da OAB/RJ. O magistrado abordará o tema 
“A tarifa de energia elétrica sob a ótica do 
Poder Judiciário”.

informações no site: www.latosen-
suescolajuridica.com.br.

Marcelo Navarro 
palestra na OAB/RJ


