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Desligue ou tire da tomada quan-
do não estiver usando um ele-

trodoméstico. A função standby  
consome cerca de 15% a 40% da 

energia total de um aparelho.

Economize energia

Esmafe-PB e Esma-PB promovem 
Media Training 
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Presidente recebe Medalha Eleitoral Frei Caneca
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Asserjufe recebe inscrições para “arraiá”

Mutirão de 
conciliação na 
JFRN

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Wil-
do, recebe, hoje, das mãos do 
presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE), 
José Fernandes Lemos, a Medalha 

Eleitoral Frei Caneca – Classe Ouro.  
A comenda, a mais alta distinção 
concedida pelo TRE/PE, é outor-
gada a personalidades ou insti-
tuições que tenham se destacado 
com inestimáveis serviços à Justiça 

Eleitoral. A solenidade de outorga 
será realizada, às 17h, no Gabinete 
da Presidência da Corte eleitoral 
pernambucana, localizada na Ave-
nida Agamenon Magalhães, 1160, 
no bairro das Graças, no Recife.

agistrados da Justiça Federal 
na Paraíba (JFPB) e da Justiça 

Estadual paraibana participarão, 
de 2 a 4 de junho, de um Media 
Training, promovido pelo Núcleo 
Seccional da Escola da Magistratu-
ra Federal na Paraíba (Esmafe/PB) e 
a Escola Superior da Magistratura 
(Esma/PB), com apoio do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5. O treinamento faz parte 
do Programa Anual de Aperfeiço-
amento de Magistrados, para fins 
de vitaliciamento e promoção por 
merecimento, conforme exigência 
da Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistra-
dos (Enfam). Durante o evento, os 
magistrados vão discutir temas 
como mídia e judiciário, assesso-

ria de imprensa e aspectos 
da imprensa regional nas 
áreas de Impresso, Rádio, 
TV e Internet/Redes sociais, 
além de receberem dicas 
de como proceder durante 
entrevistas. As aulas serão 
realizadas no prédio da 
Esma/PB, em João Pessoa.
Treinamento - A palestra 
de abertura será proferida pelo 
diretor da Esmafe, desembargador 
federal Marcelo Navarro, seguida 
da exposição do diretor do Foro 
da Seção Judiciária do Ceará, juiz 
federal Leonardo Resende. No 
primeiro e no segundo dias, o trei-
namento ficará sob a responsabili-
dade da diretora de Comunicação 
Social do TRF5, Isabelle Câmara, da 

chefe da Assessoria de Comunica-
ção do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), Roberta Bastos, da coorde-
nadora de Mídia Impressa do CJF, 
Adriana Dutra, e da coordenadora 
do Centro de Produção da Justiça 
Federal, Dione Tiago.  O evento 
conta, ainda, com a participação de 
jornalistas da imprensa paraibana. 
Com informações da Ascom/PB.

Os servidores que quiserem dançar 
forró e provar os sabores das delícias 
juninas não podem perder o “Forró 
da Véia Cega”, promovido pela As-
serjufe, no dia 13 de junho, no Clube 
Líbano, Pina. Este ano, o “arraiá” será 
animado pelos sanfoneiros Dudu do 
Acordeon, Manoelzinho do Arcorde-
on e pelo grupo Matutos da Capital.  
A Asserjufe lembra aos associados 
que para participar da festa é preci-
so fazer inscrições. Mais informações 
pelo ramal 9581.

De hoje até a quinta-feira (29), a 
Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN), em parceria com a 
Caixa Econômica e a Procuradoria 
da Fazenda Nacional, realiza um 
mutirão de conciliação de débitos 
do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS). De acordo com 
os organizadores, estão sendo 
esperadas mais de  270 empresas, 
cujos processos de execução fis-
cal tramitam na 6ª Vara Federal. 
O mutirão acontece na sede da 
JFRN, em Natal. 


