
30
www.trf5.gov.br

Jornal Mural Diário Produzido pelas
Seções de Comunicação Social  e Editoração Eletrônica do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Julho

Edição nº 1041

Fotos: Getulio Bessoni

QUARTA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Arivaldo Ferreira Siebra Junior
Gabinete da Revista
Sônia Maria de Oliveira Lima
Presidência
Adriano Reis Brandão
Secretaria Administrativa
Thiago Vinicius Moura Paiva
Primeira Turma
Flúvio Diego Bernardo Santos
Diretoria Geral

Até amanhã  podem ser
enviados artigos para
publicação na primeira
edição da Revista Jurídica
da Seção Judiciária de
Pernambuco, cujo
lançamento está previsto
para este semestre e terá
publicação anual. O
conselho editorial é
formado pelos juízes
federais Francisco de
Barros e Silva Neto (diretor), Carolina
Souza Malta e Danielle Souza de 
Andrade e Silva. De acordo com o diretor
da Revista, a publicação será dividida em
duas partes. “A primeira parte vai contar

SJPE terá Revista Jurídica
com a publicação de
trabalhos científicos de
juízes federais, servidores
ou membros da comuni-
dade jurídica. Já a segun-
da vai fazer um resgate
histórico da Justiça
Federal e de sentenças
importantes para a
sociedade”, revela o
magistrado. O artigo e um
currículo resumido do

autor devem ser encaminhados para o e-
mail revista@jfpe.gov.br. Os
interessados poderão consultar as
normas para publicação de artigos no
site www.jfpe.gov.br.

Terminam amanhã as inscrições
ao V Prêmio Innovare: a Justiça
do século XXI, com o tema
“Justiça Para Todos - Democratização do
Acesso à Justiça e Meios Alternativos de
Resolução de Conflitos”. O Prêmio tem
por objetivo estimular a realização de
ações que contribuam para a qualidade e
acessibilidade à Justiça. O Prêmio é uma
realização do Instituto Innovare, com
apoio do Ministério da Justiça, Ordem dos
Advogados do Brasil e Associações dos
Magistrados Brasileiros, dos Juízes Fede-
rais do Brasil, dos Membros do Ministério
Público e dos Defensores Públicos.
Inscrições: www.premioinnovare.com.br.

Prêmio Innovare
inscreve até amanhã

A escola de idiomas Yes, em Boa
Viagem, concede descontos na

matrícula e mensalidade dos cursos
de inglês e espanhol para servido-
res do TRF5 e seus dependentes.
São oferecidas turmas nos turnos

da manhã, tarde e noite, nas
segundas e quartas ou terças e

quintas, além de turmas com aulas
só aos sábados. Informações:

3461-2516 (Alyne ou Kelly).

A audiência pública para contratação de
empresa especializada em plano pri-
vado de assistência à saúde será reali-
zada hoje, às 9h, na Sala das Turmas.
Participam do evento os servidores do
TRF5 integrantes da comissão que
trabalhou no Termo de Referência. A
empresa deverá oferecer atendimentos
médico-hospitalar, ambulatorial, labora-
torial, exames complementares e servi-
ços auxiliares de diagnósticos, terapias

e internações clínicas, cirúrgicas e
obstétricas, além de internações em
Unidade de Terapia Intensiva e utilização
de leitos especiais. Serão atendidos pe-
lo plano magistrados, servidores e pen-
sionistas da Justiça Federal de Primeiro
e Segundo Graus da 5ª Região, além
dos requisitados e ocupantes de cargos
em comissão e respectivos dependen-
tes. O Termo de Referência está
disponibilizado no site www.trf5.jus.br.

Audiência para contratação de plano de saúde

Yes idiomas dá
desconto a servidor

A Exposição Cultural Criptojudeus, em
cartaz no hall do edifício-sede do TRF5,
será encerrada hoje. A exposição conta
um pouco da história dos judeus perse-
guidos e obrigados a converterem-se ao
cristianismo, no século XV, na Espanha e
em Portugal. A mostra reúne painéis que
retratam o judaísmo na Península Ibé-
rica, costumes dos criptojudeus na clan-
destinidade, judeus perseguidos na
atualidade e a vinda deles ao Brasil.

Exposição Criptojudeus encerra hoje
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