
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Débora Lôbo, João Bosco Coelho, Lorena Mascarenhas, Bruno 
Brito, Ellen Tavares, Mayara Amancio e Raiane Rodrigues
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 3404
www.trf5.jus.br

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

Ellen Tavares e Raiane 
Rodrigues

9
     

STI promove palestra sobre Lei Geral de Proteção de Dados

Exposição 
Romero Brito

Exibição do documentário “A Juíza”

de Outubro

QUARTA

Aniversariantes

NDRH abre inscrições para curso sobre 
Acessibilidade

Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos 

(NDRH) do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região - TRF5 está 
com inscrições abertas para o 
curso Acessibilidade, Atendimento 
e Acolhimento das Diferenças. O 
treinamento é uma das ações pro-
movidas pela Comissão Perma-
nente de Acessibilidade e Inclusão 
do TRF5, com vistas a capacitar 
servidores e colaboradores para 
atender melhor as pessoas com 
deficiência de diversos tipos.  Os 
interessados devem enviar email 
para ndrh-treinamento@trf5.jus.br 
com nome, matrícula e lotação até 
a próxima sexta-feira (11). O curso 

O

Servidores e colaboradores da 
Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 participaram, na tarde 
de ontem (8), de uma palestra 
sobre a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), que prevê, entre 
outros aspectos, a proteção de 
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será dividido em 
duas turmas: a 
primeira será re-
alizada nos dias 
15 e 17/10; a se-
gunda, nos dias 
16 e 18/10. As 
aulas serão rea-
lizadas na Escola 
de Magistratura 
Federal da 5ª 
Região – Esmafe, 
no horário das 9h às 17h, e serão 
ministradas pela doutora em an-
tropologia social Cristina Maria 
Buarque. 
Comissão – A Comissão Perma-
nente de Acessibilidade e Inclusão 

foi instituída pela Resolução nº 
18/2016. A equipe é composta de 
representantes de várias unidades 
do Tribunal, sendo presidida pela 
juíza federal auxiliar da Presidên-
cia, Joana Carolina Lins Pereira.

dados pessoais nos meios digitais. 
A legislação passará a vigorar a 
partir de agosto de 2020, mas o 
TRF5 já está promovendo ações 
para se adequar às novas regras.  
Com foco específico nas questões 
ligadas à área de Tecnologia da In-
formação (TI), o consultor da em-
presa Trust Control, Rafael Soares, 

apresentou informações sobre 
os principais aspectos da lei 
que podem impactar o TRF5, 
além de sinalizar ações de 
prevenção, inclusive, quanto a 
eventuais riscos de exposição 
de informações sensíveis. A 
palestra foi transmitida por video-
conferência para servidores de TI 

Homenagem - O Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5 foi 
agraciado, ontem (8), com a Meda-
lha Comemorativa em Homenagem 
aos 30 anos da Constituição do Es-
tado de Pernambuco. A solenidade 
de entrega da comenda foi promo-
vida pela Assembleia Legislativa de 
Pernambuco (Alepe). O desembar-
gador federal Élio Siqueira recebeu 
a medalha em nome do Tribunal. Além do TRF5, também foram homena-
geados, entre outros, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal de Justiça de 
Pernambuco e o Ministério Público de Pernambuco.

Acontece, até o próximo 
dia 18, exposição e ven-
da de obras originais do 
artista Romero Britto, no 
hall de entrada do TRF5. As peças 
variam entre quadros e esculturas, 
que possuem cores vibrantes e 
composições relacionadas a ele-
mentos do cubismo. Uma parte 
da renda será revertida para a 

O documentário “A Juíza”, que conta 
a história da juíza da Suprema Corte 
norte-americana Ruth Bader Gins-
burg, referência na luta pela equida-
de de gênero, será exibido hoje (9), 
a partir das 16h, na Sala Capibaribe. 

Comunidade do Pilar, localizada 
próxima ao Tribunal. Mais infor-
mações podem ser obtidas com 
a assessora do artista, Risoleta 
Britto: risoletabritto@hotmail.com 
ou (81) 99732-2821.

das Seções Judiciárias que com-
põem a 5ª Região.

Após a sessão, haverá um deba-
te sobre o tema. O evento é uma 
promoção da Rejufe Mulheres, em 
parceria com o TRF5 e a Associação 
dos Magistrados do Trabalho da 21ª 
Região (Anamatra 21).


