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CNJ realiza pesquisa sobre a utilização 
das redes sociais pelos magistrados

de Maio

QUINTA
Aniversariantes

Ponto facultativo de Corpus Christi é 
transferido para sexta-feira (21/06)

16/05
Juíza Federal Lidiane Vieira 

Bomfim Pinheiro de Meneses
SJSE

Newton de Castro Galiza Filho 
Secretaria Judiciária
Cecília Souto Maior Rosas 
Divisão de Folha de Pagamento
Cleytomi José da Silva
SOSERVI

17/05
Daniela Eugênia Moura de Albuquerque
Biblioteca
Áurea Elisabete M.V Pires
SERVIS
Luiz Carlos dos Santos
SERVIS
Tiago Ferreira das Chagas
CLIMOAR

18/05
Degilane Soares Chaves
NAS 
Manuela Vanderlei de Almeida
Gab. Des. Fed. Roberto Machado
Marcelo Cintra de Barros Pereira
Gab. Des. Fed. Rubens Canuto Neto
Eliel Mariano Teixeira
SOSERVI

19/05
Cristiane Emídia Ferreira Alves
Subsecretaria de Recursos
Melquisedeque Marques Salgado
SOSERVI

onsiderando a impor-
tância dos festejos ju-

ninos em Pernambuco, que 
tem intensa participação 
popular nos eventos come-
morativos a São João, o Tri-
bunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 publicou, no 
Diário Eletrônico Administra-
tivo do último dia 9, o Ato da 
Presidência nº 176/2019, que 
determina a transferência do 
ponto facultativo na Corte do 
dia 20/06, alusivo a Corpus Christi, 
para o dia 21/06 (sexta-feira). 

C

Como os magistrados, no uso 
das redes sociais, podem con-
ciliar a liberdade de expressão 
com a preservação da imagem 
institucional do Poder Judiciário? 
Buscando formar uma base de 
dados que possa oferecer sub-
sídios para estudar a questão, 
o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) lançou a pesquisa “O Uso 

de Redes Sociais por Membros do 
Poder Judiciário”. Mais de duas 
mil respostas de juízes de todos 
os ramos de Justiça e graus de 
jurisdição já foram recebidas, de 
um total de 18 mil questionários 
enviados. A pesquisa do CNJ pre-
tende levantar as boas práticas e 
apurar padrões do uso das mídias 
sociais. O estudo está sendo re-

Prazos processuais com vencimen-
to nesse período – quando o TRF5 
funcionará em regime de plantão 

alizado de forma a preservar o 
sigilo das informações e as ava-
liações seguem até o dia 25/5. 
(com informações da Agência 
CNJ de Notícias).

100 anos - O corregedor-regional 
do TRF5, desembargador federal 
Carlos Rebêlo, prestigiou o evento 
de comemoração aos 100 anos do 
Jornal do Commercio, na última 
terça-feira (14), na Assembleia Le-
gislativa de Pernambuco.

– ficam automaticamente 
prorrogados para o primeiro 
dia útil subsequente, 25/06, 
já que o dia 24/06, dia de São 
João, é bastante celebrado 
no Nordeste e considerado 
feriado pela Lei Municipal nº 
9.777/67. 
Feriados – O calendário com 
todos os feriados, pontos 
facultativos e suspensões de 
expediente de 2019 foi publi-

cado através do Ato da Presidência 
nº4/2019 e está disponível no site 
do TRF5: www.trf5.jus.br. 

A Dica Cultural para este fim de 
semana traz opções de música e 
teatro. Confira:
Teatro: O Teatro Boa Vista hospe-
da, nesta sexta-feira (18), a peça 
“100 anos de Dalva de Oliveira”. 
Os ingressos custam R$ 120, com 
direito à meia-entrada. Já o Teatro 
Santa Isabel sedia, a partir de hoje 
(16), a ópera Pagliacci. Os ingres-
sos custam, na quinta e na sexta, 
R$ 30. No sábado e no domingo o 
valor é de R$ 40.

Música: A “Noite dos Clandes-
tinos” anima o público no Poço 
das Artes, nesta sexta-feira (17), 
com ritmos latinos. O show com 
os músicos André Garcia (servi-
dor do TRF5), Fernando Bandolim 
e Daniel Barreto começa a partir 
das 22h30. O couvert custa R$15. 
Já no sábado (18), o Ateliê Valcira 
Santiago, em Goiana, será palco 
do show “Tertúlia e Juliano Holan-
da”, com participação do servidor 
Valfrido Santiago. Os ingressos 
custam R$10.  

Dica cultural


