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Dia do Dactiloscopista

A literatura
nordestina e o
acordo
ortográfico em
vigor, que
estabelece
diversas
mudanças com
o objetivo de
unificar países
de língua
portuguesa e simplificar a escrita, serão
tratados em curso promovido pelo
Tribunal e Escola de Magistratura Federal
da 5ª Região, na próxima semana. A
abertura do curso “Aspecto da Literatura
Nordestina - Expressão de uma
Realidade Sociocultural” ocorrerá às 8h
do dia 12 de fevereiro, no auditório da
Esmafe5 (Anexo I) e a palestra inaugural
será ministrada pela desembargadora
federal Margarida Cantarelli, que
abordará o tema “Acordo Ortográfico e a
Linguagem Jurídica”. Antropólogo,
professores e poetas farão palestras e
debates sobre a literatura nordestina e a
obra de Osman Lins, Mauro Mota e
Graciliano Ramos. Dirigido a juízes
federais da 5ª Região, o curso segue até
o dia 14, no auditório da Esmafe5, com

Curso na Esmafe abordará acordo
ortográfico e literatura nordestina

transmissão simultânea, por
videoconferência, para as seis Seções
Judiciárias vinculadas. Informações:
www.trf5.jus.br.

Até o dia 13 de março, servidores do
Judiciário Federal e do Ministério
Público da União poderão se inscrever
no 1º Concurso Nacional de
Fotografias, promovido pela Fenajufe.
Divididos em duas categorias (Amador
e Profissional), os trabalhos devem
versar sobre o tema “Servidores do
Brasil”. Na categoria “Amador” poderão
se inscrever os funcionários do
Judiciário e do MPU, enquanto na

Concurso de Fotografia da Fenajufe
profissional
devem se
inscrever
jornalistas e
fotógrafos
(servidores,
contratados ou
que prestam serviços aos sindicatos
filiados à Fenajufe). Para se inscrever é
preciso ser filiado ao sindicato de base.
Mais informações: www.fenajufe.org.br.

Desde o final de janeiro, as
solicitações de intervenção nos
computadores do Tribunal pela equipe
de Informática estão sendo realizadas
através do ramal 9001. A mudança foi
feita com o objetivo de acelerar a
resposta ao usuário. De acordo com o
coordenador da equipe de banco de
dados, Geraldo Nedias, o
direcionamento dos chamados para um
número específico tornará mais eficaz
o atendimento ao usuário, pois haverá
um controle maior e mais detalhado da
demanda.
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Acentuação 5
Desaparece o
acento agudo no u tônico
dos grupos gue, gui, que, qui, dos
verbos averiguar, apaziguar, enxaguar,
arguir. Ex. averigue, enxague.
Relembrando...
- Some o acento dos ditongos abertos
ei e oi das palavras paroxítonas. Ex.
ideia, joia.
- Não se usa mais o acento no i e u
fortes após ditongos, nas palavras pa-
roxítonas. Ex. feiura, baiuca, bocaiuva.
- Desaparece o acento circunflexo das
palavras terminadas em êem ou ôo (s),
verbos ou não. Ex.creem, leem,
abençoo, voo, enjoo.
- Não existe mais acento para
diferenciar os pares: para (verbo)/ para
(preposição), pela/pela, pelo/pelo, etc.
Ex. Ele para o carro para o passageiro
descer.
P.S – Permanece o acento diferencial
em pôr (verbo)/por (preposição), pôde
(pretérito)/pode (presente). Também
continuam os acentos que diferenciam
o singular do plural nos verbos ter e vir,
assim como seus derivados. Ex. Ele
tem/Eles têm.


