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Dia do Cartógrafo

A palestra “Agências
Reguladoras e a
Ordem Econômica na
Constituição de 88:
Aspectos
Controvertidos” será
ministrada pelo
desembargador federal
Francisco Cavalcanti,
na próxima sexta-feira, às 19h30, no
Centro de Operações da Justiça
Eleitoral, em Natal/RN. Após a palestra, o
tema será debatido pelo juiz federal
Edilson Nobre Júnior e pelo professor
Leonardo Martins. O evento marca o
lançamento da 25ª edição da Revista

Magistrados debatem sobre
agências reguladoras

Jurídica In Verbis, que
contém artigos dos
juristas Edilson Nobre,
Morton Faria de
Medeiros, Gustavo
Binenbojm e André
Cyrino. SEMINÁRIO
DA AMB – Nesta
quinta-feira, às 14h, o

desembargador Francisco Cavalcanti
falará sobre o “Acesso aos TRFs e
TRTs”, durante o seminário A
Participação do Executivo na
Composição dos Tribunais, promovido
pela Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), em Brasília/DF.

Com função pública voltada
para a comunicação
institucional, a Rádio Justiça
está completando cinco anos
apresentando inovações,
bons resultados e ampliação
do público ouvinte. A emissora do
Supremo Tribunal Federal, sintonizada
via satélite e pela internet, disponibiliza
sua programação para todo Brasil por

meio de rádios parceiras.  As
últimas notícias do Poder
Judiciário também podem ser
ouvidas diretamente no site
www.stf.jus.br, dentro do link
“Radioagência”, um espaço

que permite a postagem de programas,
boletins e reportagens, disponíveis para
download de qualquer colaborador ou
emissora que sejam cadastrados.

Rádio Justiça completa cinco anos

Estão abertas as
inscrições para o 2º
Torneio de Futsal, que
será realizado no dia 23
de maio, das 12 às 19h,
na Quadra do Colégio
Nóbrega. Promovido
pelo Grupo de Esportes do
Tribunal Regional do Trabalho com
patrocínio do Sintrajuf/PE, o evento é
dirigido a magistrados e servidores do
TRT, TRE, TRF5 e Justiça Federal em
Pernambuco. As inscrições devem ser
preenchidas no site www.grude6.com.br.
Mais informações: Esdras/TRT
(9239.6432) ou João/TRT (9924.3508).

Torneio de Futsal
reúne servidores
do Judiciário

Nesta quinta-feira, às 19h, na sede do
Sintrajuf/PE acontecerá a eleição dos
delegados que vão participar do 12º
Congresso Estadual e do 10º Congresso
Nacional da CUT, que ocorrerão nos
meses de junho e agosto, respectiva-
mente. Na ocasião, também serão
eleitos os representantes pernambuca-
nos para a XV Plenária Nacional da
Fenajufe, marcada para os dias 5, 6 e 7
de junho. Informações: 3421.2608.

Eleição no Sintrajuf/PE

A Seção de Benefícios informa que os
servidores inscritos no Programa
Auxílio-Saúde deverão enviar os
recibos através de “Requerimento à
Seção de Malotes”, até o primeiro dia
útil do mês. Não serão recebidos os
recibos que forem enviados por outro
meio. Em caso de dúvidas, falar com
Lúcia ou Danielle, ramais 9864 e 9865.

Recibo para auxílio-
saúde deve ser
enviado ao Malote

Doação de sangue
Juliana Lopes de Oliveira

(internada no Memorial São José)
precisa de doação de sangue.

Ihene: 3302.4170.

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em

SERVIÇOS e escolher GALERIA DE
FOTOS DE EVENTOS.
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