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LançamentoQuarta Turma

Gerenciamento de projetos: TRF5 promove treinamento 
para uso de nova ferramenta 

de Junho

QUARTA

Profissionais de Comunicação do Sistema 
de Justiça se reúnem em Belém-PA

Aniversariantes
Maria do Rosário Holanda Cabral
Gab. Des. Federal Fernando Braga
Luciana Emanuelle Almeida Ferreira
Gab. Des. Fed. Carlos Rebêlo Júnior

ais de 200 assesso-
res e profissionais 

de comunicação que 
atuam nas instituições do 
Sistema de Justiça bra-
sileiro vão se encontrar, 
amanhã (16) e sexta (17), 
em Belém-PA, durante o 
XII Congresso Brasileiro 
de Comunicação e Jus-
tiça (Conbrascom 2016), 
que este ano tem como tema “A 
Comunicação Pública como instru-
mento para transformação social”. 
A diretora da Divisão de Comunica-
ção Social do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5, Isabelle 
Câmara, estará entre os profissio-
nais que irão participar do evento, 

que reunirá especialistas para com-
partilhamento de experiências em 
painéis, oficinas e reuniões seto-
riais. Ao final do evento, será di-
vulgado o resultado do XIV Prêmio 
Nacional de Comunicação e Justiça 
(PNCJ), no qual o TRF5 concorre 
em duas categorias: Mídia Impres-

sa, com a revista Argumen-
to, e Reportagem Escrita, 
com as matérias “Combate 
à Corrupção: um peso, uma 
medida” e “Canabidiol: a luta 
jurídica pela saúde”, publica-
das na Argumento. 
Media Training – Isabelle 
Câmara será uma das ex-
positoras da oficina “Media 
Training para Multiplicado-

res”, que visa subsidiar assessores 
que pretendem ministrar treina-
mentos de mídia para os porta-vo-
zes de suas instituições, com dicas 
sobre a imprensa, o relacionamen-
to com jornalistas, sobretudo na 
hora de entrevistas, e a organiza-
ção desse tipo de capacitação.

Está ocorrendo, desde a última 
segunda-feira (13), na Sala das 
Turmas Norte do TRF5, um trei-
namento sobre a ferramenta de 
gerenciamento de projetos Ne-
tProject. O software permite o 
controle das rotinas de planeja-

mento e o acompanhamento deta-
lhado de todas as fases do projeto, 
tornando facilmente acessível a 
informação gerencial necessária 
para uma rápida e efetiva avaliação 
e tomada de decisões. Estão parti-
cipando da capacitação servidores 

da Secretaria Judiciária, da 
Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) e da 
Divisão de Gestão Estratégi-
ca e Estatística do Tribunal, 
além de diretores da Seção Judi-
ciária do Rio Grande do Norte. A 

capacitação termina hoje, na Sala 
do Conselho do TRF5.

Uma oportunidade para quem for 
conferir, hoje, o lançamento do 
livro “Direito Administrativo Con-
temporâneo – Temas Fundamen-
tais”, da autoria do desembargador 
federal Edilson Nobre: a publicação 
poderá ser adquirida na ocasião, 
por um preço inferior ao de merca-
do, inclusive com cartão de crédito.  
O lançamento será às 17h30, no 
hall de entrada do TRF5.

A Divisão da Quarta Turma do TRF5 
informa que, a partir do dia 21 de 
junho, as sessões de julgamento te-
rão início às 13h30. O colegiado se 
reúne às terças-feiras e é composto 
pelos desembargadores federais 
Edilson Nobre (presidente), Lázaro 
Guimarães e Rubens Canuto.

Um ano de magistratura - 
Cid Marconi comemora hoje 
um ano como desembarga-
dor federal do TRF5. Porém, 
os servidores de seu gabinete 
resolveram antecipar, ontem, a 
celebração da data, em razão 
da participação do magistrado 
na sessão do Pleno, realizada às 
quartas-feiras.

Despedida - Os servidores do 
gabinete do desembargador 
federal Carlos Rebêlo fizeram, 
ontem, uma confraterni-
zação de despedida do 
desembargador federal 
convocado Janilson Si-
queira, que estava subs-
tituindo Carlos Rebêlo 
durante suas férias. Si-
queira retoma hoje suas 
atividades na titularida-
de da 4ª Vara Federal do 
Rio Grande do Norte.


