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O que muda
no nosso
jeito de escrever?

Ainda sobre o tema acentuação, va-
mos tratar de outra mudança que diz
respeito ao acento no i e u após diton-
gos e nas vogais repetidas ee ou oo.

Acentuação 2 – Não se usa mais o
acento no i e u fortes após ditongos,
nas palavras paroxítonas. Ex. feiura,
baiuca, bocaiuva.

P.S – O acento permanece se o i ou u
estiverem na última sílaba de palavras
oxítonas. Ex. Piauí, tuiuiú (s).

Acentuação 3 – Desaparece o acento
circunflexo das palavras terminadas
em êem ou ôo (s), verbos ou não.
Ex.creem, deem, leem, veem, preve-
em (verbos crer, dar, ler, ver, prever),
abençoo, perdoo, magoo, povoo (ver-
bos abençoar, perdoar, magoar, povo-
ar) e substantivos, como voo e enjoo.

Gestão Documental será tratada
em seminário no TRF5
Estão abertas, a partir desta segunda-fei-
ra, as inscrições para o seminário sobre
o Programa de Gestão Documental,
que ocorrerá nos dias 12 e 13 de feve-
reiro, na Sala das Turmas (2º andar do
TRF5). Promovido pela Secretaria Admi-
nistrativa, o encontro deverá tratar sobre
legislação e estratégias de implantação e
classificação dos documentos adminis-
trativos, visando capacitar os servidores
envolvidos com rotinas de utilização, ob-
jetivos, execução, competências, prazos
de guarda dos documentos e valorização
dos documentos administrativos de tra-
balho. De acordo com os diretores Vla-
dislave Leite (SA) e Roseana Faneco

(Núcleo de
Gestão Do-
cumental),
o seminário
consta de
palestras e
oficinas e
faz parte do programa de capacitação e
treinamento dos servidores desta Corte
para a implantação do Sistema Fluxus.
Neide de Sordi (diretora do Centro de
Estudos do Conselho da Justiça Federal)
e Patrícia Longhi (diretora administrativa
da  Seção Judiciária do Rio de Janeiro),
participam do evento. Inscrições pela
Intranet, até o dia 10 de fevereiro.

A Esmafe5 informa que estão
à disposição dos participantes
os certificados dos eventos
de capacitação, ocorridos em 2008. Es-
tão disponíveis comprovantes do deba-
te sobre “Repercussão Geral”, com a
juíza federal Taís Schilling; no seminário
“Aspectos Importantes da Reforma do
Código de Processo Penal pelas Leis
11.690/08 e 11.719/08”, e na palestra
do Professor Pelayo Ariel Labrada com
o tema “La Motivación en Los Organis-
mos Judiciales”. Os interessados de-
vem se dirigir à secretaria da Esmafe5,
localizada no 2º andar do Anexo I.
Informações: 9826.

NDRH solicita escala de
férias dos estagiários
O Setor de Acompanhamento de Estágio
de Nível Superior solicita aos estagiários
de nível superior que enviem, com máxi-
ma urgência, a escala de férias aos res-
ponsáveis pelo setor. De acordo com o
NDRH, o cronograma de pagamento do
auxílio-transporte aos estudantes só será
realizado mediante as informações re-
passadas. Mais informações com Nancy,
pelos ramais 9828 ou 9835.

Núcleo paraibano da Esmafe5
 promove palestra
Nesta segunda-
feira, o núcleo
paraibano da Es-
cola de Magis-
tratura Federal

da 5ª Região (Esmafe5) promove a pa-
lestra “Sistema e Não-Sistema: Entre
Direito, Filosofia e Literatura”, a partir
das 18h, no auditório da Justiça Fede-

ral na Paraíba (JFPB), em João Pes-
soa. O tema será abordado pelo jurista
Mário Losano, professor da Università
del Piemonte Orientale (Alessandria),
na Itália, e terá como mediadores o pre-
sidente da Academia Paraibana de Le-
tras, Juarez Farias, e o professor José
Jackson Carvalho, presidente da Aca-
demia Paraibana de Filosofia.

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe


