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Aniversariantes

QUARTA

O
TRF5 comemora festejos juninos Conbrascom 2012

ComunicadoCeará ganha nova vara federal amanhã Rogério Fialho participa de evento no STJ

Juiz Federal  
José Vidal da Silva Neto

SJCE
Heitor de Albuquerque Wanderley
Divisão da 2ª Turma
Kátia Rejane Alves Rios
Subsecretaria do Plenário

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, e o di-
retor de Foro da Seção Judiciária 
do Ceará (SJCE), juiz federal Leo-
nardo Resende Martins, instalam 
amanhã, às 11h, no município 
de Limoeiro do Norte, a 29ª 
Vara Federal do Ceará. A nova 
vara terá competência de Juiza-
do Especial Federal e jurisdição 

em 22 municípios: Alto Santo, 
Aracati, Beberibe, Deputado 
Irapuan Pinheiro, Ereré, Fortim, 
Icapuí, Iracema, Itaiçaba, Jagua-
retama, Jaguaribara, Jaguaribe, 
Jaguaruana, Limoeiro do Norte, 
Morada Nova, Palhano, Pereiro, 
Potiretama, Quixeré, Russas, São 
João do Jaguaribe e Tabuleiro do 
Norte. Mais de 575 mil pessoas 
serão beneficiadas com a 29ª 
Vara Federal.

O vice-presidente 
do TRF5, desem-
bargador federal 
Rogério Fialho, 
está em Brasília, 
onde partici-
pa hoje, como 
representante 
do Tribunal, do 
evento “Recursos 
repetitivos – uma parceria para 
melhor eficiência da prestação 

Começa hoje, no auditório da As-
sembleia Legislativa do Ceará, o 
Congresso Brasileiro dos Assessores 
de Comunicação da Justiça – Con-
brascom 2012. O encontro, que 
se estende até a 
próxima sexta-
-feira (29), reúne 
representantes 
das assessorias 
de comunicação 
dos órgãos do Poder Judiciário e 
Ministério Público, Defensorias, 
Tribunais de Contas e instituições 
afins, além de magistrados, pro-
fessores universitários, jornalistas e 
estudantes universitários. O Fórum 

visa ampliar o debate sobre a co-
municação no Poder Judiciário, pre-
miar e estimular práticas inovadoras 
de comunicação, além de promover 
o intercâmbio de experiências, a 

reciclagem de conhe-
cimentos profissionais 
e fortalecer a integra-
ção entre as institui-
ções da Justiça Fe-
deral por intermédio 

das assessorias de comunicação. Na 
ocasião, também será concedido o 
X Prêmio Nacional de Comunicação 
e Justiça. A diretora de Comunica-
ção do TRF5, Isabelle Câmara, vai 
representar o Tribunal.

A Divisão de Folha de Pagamento 
passou, desde ontem, a funcionar 
nas novas instalações, localizadas 
no térreo da ampliação do Tribu-
nal. Contudo, os ramais continuam 
os mesmos.

jurisdicional”. O encon-
tro está sendo realizado 
desde ontem, na sede 
do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). O objetivo 
é promover uma melhor 
interação entre o STJ e 
os Tribunais quanto à 
troca de informações 
que subsidiarão a ela-

boração de normativos referen-
tes aos Recursos Repetitivos.

forró pé-de-serra do Trio Ca-
mará embalou a festa junina 
do TRF5, realizada, ontem, no 

hall do edifício-sede. A servidora 
do Gabinete da Presidência, Regina 
Célia Couceiro era uma das mais 
animadas, abrindo a pista de dança 
com os passos precisos do forró. 

Regina não perde um Arraiá 
no Tribuná, sempre vestida 
como manda o figurino 
junino. A festa do Tribunal, 
organizada pelo Núcleo de 
Cerimonial, também home-
nageou Luiz Gonzaga, no 
ano do centenário de Gon-
zagão. O Trio Camará tocou 
várias músicas do vasto 
repertório do Rei do Baião. 
Além de muito forró, xaxa-
do, xote e baião, não podia faltar a 
tradicional quadrilha junina. O DJ 
Nando foi o responsável por fazer a 
marcação e animação da quadrilha. 
As comidas típicas foram as res-

ponsáveis por manter o fôlego dos 
“dançarinos”: canjica,milho cozido, 
pamonha, amendoim, bolos e ou-
tras tantas iguarias tão apreciadas 
pelos nordestinos. 


