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110.185 candidatos
fizeram provas do
Concurso Público do
TRF5.

O Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal promoveu,
semana passada, o 3º Encontro dos
Assessores de Comunicação Social da
Justiça Federal, no Superior Tribunal de
Justiça (STJ). No dia 26, a revolução
tecnológica da informação e suas
conseqüências foram abordadas no
workshop “Comunicação Institucional na
Sociedade da Informação” pela
professora Margarida Kunsch (USP). Na
quinta-feira, o ministro Rapahel de Barros
Monteiro Filho (presidente do Conselho
da Justiça Federal e do STJ) e o
coordenador-geral da Justiça Federal,
ministro Gilson Dipp, lançaram a Revista
Via Legal, produto do Centro de
Produção da Justiça Federal (CPJUS).

“A Revista propõe-se a ser mais um
veículo representativo da integração
institucional, que deve contribuir para
fortalecer a identidade institucional,
tornando mais conhecida e
respeitada a Justiça Federal”, avaliou
Barros Monteiro. O ministro Gilson
Dipp, salientou que “o juiz não pode
mais deixar de ser interlocutor com a
sociedade. Nossa justiça é
transparente em seus julgamentos e
em sua comunicação”. O presidente
da Associação dos Juízes Federais do
Brasil (Ajufe), Walter Nunes, elogiou o
estabelecimento de uma política de
comunicação social na Justiça Federal.
O evento, que reuniu desembargadores,
juízes e jornalistas, incluiu painéis sobre

as “Perspectivas para a
produção audiovisual no
Judiciário”, “O que a Imprensa
espera de uma Assessoria de
Comunicação” e “Planejamento de
Comunicação Institucional”. 

Assessores debatem Comunicação na Justiça Federal

As novas carteiras da Asserjufe
encontram-se à disposição dos sócios
na sala da associação, localizada no 16º
andar deste Tribunal. Com design
moderno em plástico resistente, a nova
identificação traz o nome do associado,
matrícula e órgão a que pertence, além
de informar os números dos documentos
de identidade e CPF.

Asserjufe faz entrega
das novas carteiras

A partir deste mês, os servidores do TRF,
bem como seus dependentes passam a
ter acesso ao serviço de psicoterapia
com profissionais cadastrados no setor
de psicologia. De acordo com a Divisão
de Assistência Médica e Social/Seção de
Saúde, a sessão de psicoterapia está
sendo oferecida com 50% de redução do
valor de mercado. Informações: 9258.

Psicoterapia para
servidores e dependentes

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do
Sul (MS) está com inscrições abertas para
o Concurso Público destinado a selecionar
candidatos para provimento de vagas no
cargo de Juiz de Direito Substituto. Os
interessados podem fazer suas inscrições
até a próxima segunda-feira, pelos sites
www.concurso.fgv.br/tjms08 e
www.tj.ms.gov.br).

TJMS abre inscrições
para Juiz Substituto

Uma das explicações
para o dia 1o de abril ter
se transformado no dia
da mentira, seria uma

brincadeira surgida na França. A
brincadeira teve início no ano de

1564, quando o rei da França
Carlos IX decretou que o ano

fosse iniciado no dia primeiro de
janeiro, o que gerou uma

confusão muito grande, pois não
havia os meios de comunicação

para propagação da nova data.
Desde o início do século XVI, o
Ano Novo era comemorado no

dia 25 de Março, data que assi-
nalava a chegada da primavera.

As festas tinham duração de
uma semana e terminavam no

dia 1o de Abril. Depois do decre-
to, o 1º de abril passou a ser

conhecido como dia da mentira
por motivo das brincadeiras que
eram feitas para provocar risos.
As brincadeiras, chamadas de
plaisanteries, apareceram por

todo o mundo.
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