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Cultura e arte nas 
paredes da JFAL

de Maio

TERÇA

Justiça Federal no Cea-
rá (JFCE) receberá, nos 

próximos dias 17 e 18 de 
maio, o workshop “Demandas 
Estruturais e Litígios de Alta 
Complexidade”.  O evento é 
promovido pelo Centro de 
Estudos Judiciários do Con-
selho da Justiça Federal (CEJ/
CJF), com o apoio da Seção 
Judiciária do Ceará e da Esco-
la de Magistratura Federal da 
5ª Região - Esmafe. Os desembar-
gadores federais Edilson Nobre, 
Rubens Canuto e Leonardo Carva-
lho, além do presidente em exer-
cício do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5, Cid Marconi, 

participam do evento. O workshop 
tem o objetivo de contribuir para 
a consolidação e a difusão de 
conhecimentos e novas estraté-
gias de enfrentamento a ações 
estruturais, demandas repetitivas 
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Aniversariantes

Encontro de TI

UniversitáriosPalestra

Estão abertas, até o dia 3 junho, 
as inscrições para o Encontro Na-
cional de Tecnologia da Informa-
ção da Justiça Federal - ENASTIC.
JF 2018, que será promovido pelo 
Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/
CJF). O evento será realizado en-

tre os dias 6 e 8 de junho, na sede 
do CJF, em Brasília. O objetivo é 
debater a modernização dos pro-
cessos e a gestão em Tecnologia 
da Informação (TI) e o comparti-
lhamento de ideias sobre novas 
tecnologias. As inscrições podem 
ser feitas no site do Conselho. 

Para apresentação dos casos de 
sucesso no ENASTIC.JF 2018, os 
interessados deverão encaminhar 
para eventos@cjf.jus.br, até o pró-
ximo dia 25 de maio, o formulá-
rio de participação, disponível na 
página de inscrição do encontro 
(com informações do CJF). 

Magistrados participam de workshop na 
Justiça Federal no Ceará

e litígios de alta complexi-
dade no âmbito do Poder 
Judiciário, apresentando 
os referenciais científicos, 
normativos e instrumen-
tais existentes.
Coordenação - A coor-
denação geral do evento 
será do corregedor-geral 
da Justiça Federal e dire-
tor do CEJ, ministro Raul 
Araújo. Já os coordena-

dores científicos são os juízes 
federais George Marmelstein Lima 
(SJCE) e Eduardo Sousa Dantas 
(SJRN). A programação pode ser 
conferida no site do CJF: www.cjf.
jus.br (com informações do CJF). 

Condecoração - O desembar-
gador federal Rogério Fialho 
recebeu, ontem (14), a Medalha 
Conselheiro João Alfredo Corrêa 
de Oliveira, maior honraria do 
TRT 6ª Região entregue a perso-
nalidades que contribuem para 
o engrandecimento da Justiça 
trabalhista pernambucana.

Acontece amanhã (16), às 16h, na 
sala das Turmas Norte, uma pa-
lestra informativa sobre a Gratifi-
cação de Atividade de Segurança 
(GAS) e o Adicional de Qualifica-
ção (AQ). O encontro é destinado 
a todos os Técnicos Judiciários da 
especialidade Segurança e Trans-
porte e tem o objetivo de escla-
recer as dúvidas sobre o tema. O 
evento é promovido pelo Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH) e a Subsecreta-
ria de Apoio Especial (SAE).

O TRF5 recebe, nesta quarta-feira 
(16), mais uma visita de estudantes 
universitários. Desta vez, alunos da 
Faculdade Marista visitarão a Cor-
te. Além de assistir ao vídeo insti-
tucional, os jovens acompanham 
uma parte da sessão do Pleno.

As dependências da Justiça 
Federal em Alagoas (JFAL) 
estão ganhando cara nova. 
O grupo Cidade & Signos, 
formado por estudantes, 
professoras mestras e dou-
toras da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL), foi convidado para pintar 
alguns painéis na entrada da JFAL, 
nos espaços que surgiram por 
ocasião das obras de reforma no 
edifício-sede. A equipe do Cidade 
& Signos visitou a JFAL para de-
finir a temática e levantar ideias 
para os três painéis na entrada do 

prédio. O 
diretor do 
Foro, juiz 
federal 
Raimundo 
Campos, 
preten-
de, com a 

iniciativa, divulgar o trabalho dos 
artistas e estimular o convívio com 
a arte e a cultura. Já o secretário 
de comunicação social do Estado, 
Ênio Lins, parabenizou a direção 
do foro da JFAL pela cessão de es-
paço para o trabalho dos artistas 
urbanos e contemporâneos (com 
informações da Ascom/JFAL).
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