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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.

Fotos de eventos

Dia da Língua Nacional

Maria Isabella da Motta Reis
Pessoal

Telma Lisot de Miranda
Quarta Turma

Aércio Barbosa dos Santos
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Para lembrar as seis décadas da Consti-
tuição Alemã, a Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região, Universidade Cató-
lica de Pernambuco e Faculdade de Direi-
to do Recife (UFPE) promovem amanhã,
às 19h, o seminário “60 Anos da Lei Fun-
damental de Bonn”. O evento acontecerá
no auditório G1 da Unicap (Boa Vista) e a
abertura da solenidade será feita pelo
Cônsul da República Federal da Alemanha
para o Nordeste, Gotthardt Freick. O coor-
denador da Esmafe5, Gustavo Ferreira
Santos (professor da UFPE e Unicap), vai
ministrar a palestra de abertura “Lei
Fundamental de Bonn e a Teoria dos
Direitos Fundamentais”. Em seguida, o

Crianças da
Escola Nossa
Senhora do
Pilar foram
beneficiadas
com o Estágio
de Inclusão
Digital,
oferecido pelo
TRF5 em
parceria com o Comando Militar do
Nordeste e a ONG Moradia e Cidadania
(Caixa Econômica Federal). Durante o
período de 4 a 8 de maio, os 20 alunos
tiveram oportunidade de reforçar seus
conhecimentos em Matemática,
Ciências e Meio Ambiente, além de
noções de Informática e Higiene Pessoal.
As aulas foram ministradas no 5º Centro
de Telemática de Área (CTA) do Exército.
Este foi o segundo grupo, formado por
crianças e adolescentes da Comunida-
de do Pilar, beneficiado com as ações
do Programa de Inclusão Digital. De
acordo com os representantes das
instituições envolvidas, parcerias
semelhantes deverão ser oficializadas
visando contribuir para a melhoria da
educação de menores carentes.

Inclusão Digital
beneficia alunos
carentes do Pilar

Seminário da Esmafe5 aborda
60 Anos da Lei de Bonn

tema “Federalismo
na Alemanha e no
Brasil” será abor-
dado pelo pro-
fessor Marcelo
Labanca (coorde-
nador do Curso
de Direito da
Unicap e procu-
rador do Banco Central). A
palestra de encerramento ficará a cargo
de Gustavo Just da Costa e Silva
(professor da UFPE e procurador da
Fazenda Nacional), que fará uma aborda-
gem sobre “A Lei Fundamental e a Nova
‘vulgata’ Metodológica do Direito Público”.

O exame cardiológico
Mapeamento
Ambulatorial da
Pressão Arterial
(MAPA) já pode ser
agendado na Divisão
de Assistência
Médica e Social do
TRF5.  O MAPA é um aparelho que,
adaptado ao corpo do paciente,
passará 24h medindo a pressão
arterial, com objetivo de reduzir a
hipertensão. A DAMS lembra que
magistrados e servidores
interessados em fazer o exame terão
que passar por consulta médica com
a cardiologista Socorro Lira.
Informações e agendamentos com
Áurea, ramal 9296.

Agendamento para
exame cardiológico

Até o final de maio, a
Revista Documentação e
Memória, do Memorial da
Justiça de Pernambuco
(TJPE) recebe artigos
científicos nas áreas de
Arquivologia,
Biblioteconomia, História e Museologia.
Os trabalhos aprovados pelo Conselho

Editorial serão publicados
na segunda edição da
revista, prevista para o
mês de julho. Os trabalhos
devem ser inéditos ou
publicados em outros
países há mais de 30

anos. Informações: (81) 3224-0142 ou
www.tjpe.jus.br.

Revista do TJPE recebe artigos científicos


