
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, Ana Clara Reis, João Bosco 
Coelho, Felipe Oliveira, Marina Afonso e Cesar Castanha 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2790
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão, Roberta 

Mariz e Danilo Galindo 

Nota de falecimento

5
     

"C

Nova edição da Revista Argumento já está disponível
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de Abril
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ombate à Corrupção e 
Lavagem de Dinheiro” é o 

tema do curso que a Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Re-
gião (Esmafe), em conjunto com 
o Departamento de Recuperação 
de Ativos e Cooperação Jurídica 
Internacional, do Ministério da 
Justiça, está promovendo, no pe-
ríodo de 12 a 14 de abril, no audi-
tório da Seção Judiciária de Per-
nambuco (SJPE). O curso faz parte 
do Programa Nacional de Comba-
te à Corrupção e destina-se a ma-
gistrados e servidores da Justiça 
Federal, membros do Ministério 
Público, delegados e agentes de 

polícia, analistas 
da Controladoria 
Geral da União 
(CGU), Tribunais 
de Contas, Re-
ceita Federal do 
Brasil, Advogados 
da União, defen-
sores públicos 
e procuradores 
da Fazenda Na-
cional, entre outros. Temáticas 
como “Prevenção da corrupção”, 
“Aspectos penais da corrupção” 
e “Medidas assecuratórias” serão 
abordadas, entre outras. 
Inscrições – Estão sendo ofere-

A partir de hoje, a 12ª edição da Revista 
Argumento, editada pela Divisão de Co-
municação Social do TRF5, estará sendo 
distribuída nas dependências do TRF5 e 
via Correios, para as instituições externas. 
A matéria de capa traz uma reportagem 
sobre a crise migratória, com foco no 
drama da vida de refugiados. A edição 
também traz uma matéria sobre o projeto 

de educação musical “Com notas e cordas: 
crescendo na harmonia”, desenvolvido 
pela Comunidade do Pilar e Faculdade 
Frassinetti do Recife (Fafire), com apoio 
do TRF5. A publicação conta, ainda, com o 
perfil do desembargador federal Manoel 
Erhardt e matérias sobre a extração de mi-
nérios e o patrimônio imaterial do Brasil, 
entre outras.

Ainda estão abertas as inscrições 
para a nova edição da Quinta Ju-
rídica da Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte (JFRN), que de-
baterá sobre o tema “Migrações 
Transnacionais e a situação dos 
refugiados”. Entre os palestrantes, 
o representante do Alto Comissa-
riado da ONU para Refugiados no 
Brasil, Gabriel Gualano de Godoy, 
e o especialista em Direito Interna-
cional pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Artur Wag-
ner Maia Mesquita. O evento será 
realizado nesta quinta (7), às 19h, 
no auditório da JFRN. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas no 
site da JFRN (www.jfrn.jus.br).

O servidor 
Valfrido Ba-
tista Santia-
go Júnior, da 
Secretaria 
Judiciária, 
está lançan-
do seu mais recentre traba-
lho musical, intitulado “Valfrido 
Santiago & Arreboque”. Se-
gundo o músico, “não dá pra 
definir o estilo, tem que ouvir”. 
No entanto, a equipe da Co-
municação escutou e informa: 
o disco mistura reggae com as 
sonoridades nordestinas, bos-
sa-nova com samba-canção e 
valsa com MPB. Dos primeiros 
bares e bailes até esta segun-
da coletânea de músicas au-
torais, Valfrido já conta mais 
de 30 anos de estrada. O CD 
foi integralmente gravado e 
produzido por profissionais da 
Zona da Mata pernambucana, 
no BatukiStudo, na cidade de 
Carpina, e leva o selo da Ca-
cimba Discos, de São Paulo. 
Pode ser adquirido ou baixado 
gratuitamente do site www.
valfridoearreboque.com.

cidas 400 vagas. De acordo com 
a Esmafe, já foram realizadas 175 
inscrições. Os interessados têm até 
o dia 11/04 para fazer a inscrição, 
no site da Justiça Federal em Per-
nambuco: www.jfpe.jus.br.

Ocorrerá hoje a cremação do pai da 
servidora Anastácia Barros Figueire-

do, atualmente lotada no gabinete 
do desembargador federal Paulo 
Cordeiro. A cerimônia de Jurandi 

Figueiredo, falecido ontem (4), está 
marcada para as 15h, no Memorial 

Guararapes, BR-101, Jaboatão.


