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Magistrados participam de Jornada de 
Direito e Justiça em Buenos Aires

presidente do Tribunal Re-
gional federal da 5ª Região 

- TRF5, desembargador federal 
Manoel Erhardt; os desembargado-
res federais Edilson Nobre e Carlos 
Rebêlo Júnior, além do juiz fede-
ral Bruno Carrá (JFCE), participam, 
entre os dias 30/04 e 4/05, da VIII 
Jornada Internacional de Derecho 
y Justicia, que acontece em Buenos 
Aires, na Argentina. O evento, que 
tem o apoio da Justiça Federal da 
5ª Região e da Escola de Magistra-
tura Federal da 5ª Região – Esmafe, 
vai contar com palestrantes brasi-
leiros, argentinos e uruguaios. Na 
quarta-feira (2), Rebêlo participa de 

debates sobre o tema “Turbulências 
institucionais no Brasil. Criminalida-
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Aniversariantes

Ponto eletrônico biométrico para estudantes de nível 
superior entra em fase de testes

Enquete sobre 
o informativo 
DOUInforme

Show

Depois da fase de cadastramen-
to de dados, o ponto eletrônico 
biométrico para os estudantes 
de nível superior entra agora na 
fase de testes. A partir de hoje 
(25), os jovens já podem utilizar 
o equipamento para efetivar o 
ponto. Porém, a Subsecretaria 

de Tecnologia da Informação (STI) 
informa que o computador per-
manece como o meio oficial de 
registro, sendo necessário que os 
estudantes registrem a chegada e 
a saída nas duas formas. Nos ca-
sos em que não apareça o nome 
no visor, o acesso der negado ou 

ocorra algum outro problema no 
ponto biométrico, os estudantes 
devem entrar em contato com a 
estagiária Júlia Times (da STI), no 
3º andar, ou pelo ramal 9962. A 
previsão é de que o sistema esteja 
funcionando definitivamente no 
mês de maio. 

Visitas -O presidente do TRF5, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, recebeu, na manhã de 
ontem (24), uma visita de cortesia 
do vice-almirante Joése de Andra-
de Bandeira Leandro, que assumiu 
recentemente o comando do 3º 
Distrito Naval, em Natal. Também 
estiveram presentes ao encontro 
o desembargador federal Rogério 
Fialho e o capitão de mar e guerra 
Maurício Bravo, capitão dos Por-
tos de Pernambuco. À tarde, 
Erhardt recebeu, também numa 
visita de cortesia, o cônsul da 
Argentina, Alejandro Funes 
Lastra e, em seguida, uma co-
missão das juízas da Associação 
dos Juízes Federais da 5ª Re-
gião (Rejufe). 

A banda Estação do Cais, que tem 
entre seus integrantes os servido-
res André Garcia, Valfrido Santiago 
Júnior e Lúcia Carvalho, faz show, 
nesta quinta-feira (26), no Beberi-
be Bar e Comedoria, no Mercado 
da Encruzilhada. A apresentação, 
que vai levar ao público muito jazz 
e MPB, começa a partir das 20h. O 
couvert artístico custa R$ 15,00.

de: falsa memória e violência” e, em 
seguida, Erhardt ministra palestra 
sobre “Formação Judicial no Brasil”. 
Na sexta-feira (4), Edilson Nobre 
ministra palestra com o tema “O 
detalhismo, uma particularidade 
do constitucionalismo brasileiro”. 
No mesmo dia, Bruno Carrá debate 
sobre “A legislação anticorrupção 
brasileira e a nossa luta contra ela”. 
Coordenação – O evento tem, 
entre seus coordenadores, o diretor 
da Esmafe, desembargador federal 
Edilson Nobre, e o desembargador 
federal Carlos Rebêlo Júnior. A Jor-
nada acontece no Salão Azul da Fa-
culdade de Direito de Buenos Aires.

Termina hoje (25) o prazo para 
participação na enquete que pre-
tende saber a opinião dos usuários 
sobre o informativo DOUInforme, 
elaborado diariamente pela Biblio-
teca do Conselho da Justiça Fede-
ral (CJF). O leitor deverá responder 
11 perguntas, que vão avaliar, 
dentre outros assuntos, se o con-
teúdo e as formas de disponibili-
zação atendem satisfatoriamente 
às necessidades de informações 
de matérias publicadas no Diário 
Oficial da União, e nos principais 
diários de justiça eletrônicos. O 
DOUInfome é um boletim infor-
mativo, publicado diariamente na 
página do CJF e enviado a e-mails 
cadastrados. Mais detalhes: http://
www.cjf.jus.br/cjf/biblioteca/. Com 
informações do CJF.


