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Dia do Contabilista

Presidente do TRF abre I Círculo de
Conciliação.

O Módulo IV do cur-
so de Iniciação à
Magistratura, ocorri-
do ontem na sede
da Esmafe5, teve
como tema “Os
Juizados Especiais
Federais”. O
desembargador
federal Marcelo
Navarro (coordena-
dor dos JEFs na 5ª
Região) fez uma
explanação geral sobre o assunto,
apresentando um histórico dos juizados

Marcelo Navarro fala sobre
Juizados Especiais Federais

e destacando a sua impor-
tância para atender à deman-
da reprimida do acesso à
Justiça. Em seguida, os
novos magistrados da 5ª
Região acompanharam o
desembargador e o juiz
federal Marco Bruno de
Miranda Clementino (19ª
Vara-PE) em visita ao Fórum
Social de Pernambuco, para
conhecer o funcionamento
dos Juizados Especiais

Federais. O Módulo V do curso para
juízes acontece nesta sexta-feira.

A psicóloga Tereza
Nunes apresentou,
na quarta-feira, o
seminário “Papel
Gerencial do Ma-
gistrado” para os
22 juízes federais
recém-empossados. A palestrante sa-
lientou a importância do gerenciamento,
planejamento, estratégias de gestão

para o novo milê-
nio e como exer-
cer funções de
autonomia com
criatividade, além
de enumerar os
principais concei-

tos de liderança. O seminário foi realiza-
do pela manhã e à tarde, dentro do
curso de Iniciação à Magistratura.

Tereza Nunes apresenta seminário para novos juízes

Os estagiários que ainda não
fizeram o crachá têm até a
próxima terça-feira para fazer o
documento. O Setor de
Acompanhamento de Estágio
do Núcleo de Desenvolvimento
de Recursos Humanos
(NDRH) informa que os
retardatários devem procurar a
equipe responsável pela
confecção do crachá, no
horário das 14h às 17h30, 1º
andar do edifício-sede do TRF5. Maiores
informações podem ser obtidas através
do ramal 9835.

Estagiário deve
fazer crachá até
dia 29 de abril

A Subsecretaria de Engenharia e
Administração Predial comunica que,
neste sábado, das 8h às 16h, será
realizado serviço de dedetização em
todos os setores do edifício-sede e
prédios anexos do TRF5.  Na sede, as
chaves dos setores devem ser
entregues na Sala de Rádio e as chaves
dos Anexos ao vigilante de plantão.

Dedetização contra a
dengue no TRF5


