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Dia do Economiário

Dia do Caminhoneiro

Elevador social
passa a ser
privativo no TRF

Edição nº 53

Fontelles: Jornalismo está comprometido

Og Marques vê superficialidade na ImprensaPaulo Gustavo lança
livro amanhã
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Nascido em Monteiro na
Paraíba, Sílvio Ferreira é
técnico judiciário e atua
como supervisor da Sub-
secretaria de Material e
Patrimônio desde 89,
quando ingressou no Tribunal através de
concurso público. Em paralelo às suas
atividades no TRF, Sílvio segue carreira
artística, tocando na banda Som Versátil,
que se apresenta no restaurante Flor do
Jucá, aos domingos. O técnico é forma-
do em Ciências Contábeis pela UFPE.

Classsificados
Waldir Alencar, da SJ de Mato
Grosso, deseja permutar com

analista judiciário da 5ª Região.
(65) 644.6436, (65) 9983.4014

O servidor Paulo
Gustavo está lançando
às 20h de amanhã, no
Clube Alemão, o livro de
poemas “O Poder da
Noite”. A publicação da
Edições Bagaço tem
apresentação de
Francisco Cunha.

O Clube Alemão fica na Estrada do
Encanamento, 216, Parnamirim.

“A informação nunca foi uma
coisa muito fácil e o poder da
Comunicação serve tanto
para o mal como para o bem”.
A declaração foi feita ontem
no TRF/5ª pelo jornalista e
desembargador Og Marques
Fernandes, do TJ de Pernam-
buco, durante o V Encontro
Nacional de Assessores de
Comunicação do Judiciário e Ministério
Público. De acordo com o magistrado, “a
Justiça é analítica e a Imprensa

superficial”. O palestrante
também acentuou que “o
ritmo da imprensa é diferente
do ritmo adotado no Poder
Judiciário. A Imprensa é ágil.
É muito ruim ler o jornal de
ontem. Já a Justiça é lenta, o
símbolo dela deveria ser uma
tartaruga e não uma balança.
A Justiça só era rápida na
Ditadura. O ritmo da Justiça

tem que ser lento, pois existe formalidade
que dá oportunidade a todos de se
defenderem”.

“O jornal brasileiro ainda está muito
comprometido com a manchete pela
manchete. Eu não acho uma boa coisa
notícia pela notícia”. A avaliação partiu do
procurador-geral da República, Cláudio
Fontelles, durante o V Encontro Nacional
de Assessores de Comunicação do
Judiciário e Ministério Público, que
acontece até hoje no TRF/5ª, com
patrocínio dos Correios. Com relação ao
papel do Ministério Público, Fontelles
salientou que “não é necessário o
procurador se esconder da imprensa. Da
mesma forma que para o jornalista é
importante ocultar a fonte, para o
Judiciário também isso é importante. Para
que alardear o que ainda está sendo
examinado?” indagou. Com relação à sua
relação com a Imprensa, lembrou que
“aprendi a manter uma só linha de

resposta para as perguntas dos
jornalistas (que vêm com dez, vinte
questões). No começo apanhei
muito, mas agora não”. Finalizando,
ressaltou que “a imprensa pode
fazer tanto pelo país e ela deve,
mas é necessário acabar com o
manchetismo. A notícia pela
notícia.”

Um dos cinco elevadores sociais do
edifício-sede Ministro Djaci Falcão
será interditado ao público a partir de
hoje, tornando-se exclusivo para os
Desembargadores Federais. A
medida se dá em decorrência do
serviço de manutenção e
modernização que acontece no
elevador privativo dos magistrados.
Concluída essa etapa, os trabalhos
se estenderão aos demais
elevadores. De acordo com o diretor-
geral Otto Benar, a modernização
dos elevadores desta corte vai
proporcionar aos usuários mais
conforto e segurança.


