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Abril

QUARTA

Aniversariantes

Doação de sangue
Maria do Rosário Belian (mãe da
servidora Yasmin Belian) precisa

de doação de sangue. Os
interessados devem comparecer
ao Hemope e fazer a doação em

nome da paciente.

CJF promove Congresso de Direito
Ambiental do Mercosul.

Até o dia 16 de maio, a Justi-
ça Federal em Alagoas realiza
inscrições para o 3º Concurso
de Monografias e o homena-
geado deste ano é o desem-
bargador federal Paulo
Roberto de Oliveira Lima. O
concurso será realizado em
duas categorias: profissional,
que terá como tema a “Relati-
vização da coisa julgada”, e
estudante, que poderá
abordar qualquer tema relacionado à
atuação da Justiça Federal. No trabalho
deverá constar o pseudônimo do autor e

Concurso de Monografias homenageia
desembargador Paulo Roberto

a bibliografia consultada ou
referida, de acordo com as
normas da ABNT. A iniciativa
tem o objetivo de estimular a
reflexão sobre a missão do
Poder Judiciário Federal. O
candidato deve anexar um
envelope lacrado contendo:
nome completo, números do
CPF e da carteira de
identidade e declaração de
cessão de direitos autorais em

favor da Escola de Magistratura Federal
da 5ª Região – Núcleo de Alagoas.
Informações: (82) 2122.4100.

O módulo III do Curso de
Iniciação à Magistratura para
juízes federais substitutos,
sob o tema Formação e
Desenvolvimento de
Lideranças, teve início
ontem. Pela manhã, o juiz
federal Carlos Rebêlo Júnior
(diretor do Foro da Seção Judiciária de
Sergipe) falou sobre “O relacionamento
do juiz substituto com o titular” e, em

seguida, a jornalista
Marisa Gibson (Diário de
Pernambuco) e a asses-
sora de Comunicação
Social do TRF5, Cristina
Ramos, apresentaram o
painel “A Justiça Federal
e a Mídia”, mostrando a

necessidade de encontrar o ponto de
equilíbrio nessa relação. Carlos Rebêlo
falou dos critérios adotados na

distribuição
dos
processos,
na questão
de pessoal e
orçamentária. À tarde, os novos magis-
trados assistiram à Condução de Audiên-
cias com juízes titulares da SJPE. Nesta
quarta-feira, participam do seminário “O
papel gerencial do magistrado” com a
professora Tereza Nunes.

Desenvolvimento de Lideranças é tratado em curso para juízes

O juiz federal
Rogério
Fialho foi
agraciado com
a medalha
Ordem do
Mérito Militar,
promovido do
grau de
Cavaleiro para o de Oficial. A
outorga foi feita pelo general
Jorge Fraxe (comandante do
1º Grupamento de Engenharia), na última
sexta-feira, no 15º Batalhão de
Infantaria, em João Pessoa (PB).

Rogério Fialho
recebe Ordem do
Mérito Militar     

O Dia Nacional do Livro Infantil foi
comemorado pelos alunos da Es-
cola do Pilar, no dia 18 de abril, com
apresentações de dança, teatro e
fantoches, além da inauguração da
Biblioteca Paulo Harris, que recebeu
a doação de livros infantis e infanto-
juvenis. A Escola conta com a
colaboração da ONG  Moradia e
Cidadania e do TRF5. Participaram
do evento os diretores Vladislave
Leite (Material e Patrimônio) e Rivo
Ribeiro (Apoio Especial) e a
assessora Roseana Faneco.

Escola do Pilar
festeja Dia do Livro


