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A Secretaria Administrativa do TRF5
aproveitou o período de recesso forense
para executar uma série de reparos no
edifício-sede. No início desta semana,
foram concluídos os serviços de pintura
no piso do estacionamento dos
desembargadores, abrangendo cerca de
600 metros quadrados da garagem.
Também está passando por reforma o
telhado do auditório do Pleno, coberto
por telhas metálicas que não precisam
de estrutura para sustentação. Por conta
da oxidação, causada pelo tempo e
proximidade do mar, uma empresa
especializada está sendo contratada para

Tribunal executa obras de
reforma no prédio

realizar os reparos necessários. O
trabalho consiste em tratar oxidações nas
instalações do teto, dar tratamento e
pintura de proteção nas telhas e substituir
equipamentos que apresentarem
defeitos, entre outras reparações. Esta é
a primeira recuperação após 15 anos e
está sendo estudada a possibilidade de
se tornar periódica.

A partir desta semana, o programa Via
Legal começa a exibir a série
Retrospectiva 2009, reapresentando
reportagens de destaque do ano que
passou. A discussão sobre a forma
como o país trata os doentes mentais, a
reação de indústrias à campanha contra
o tabagismo e o drama de quem
depende de um novo órgão para
continuar vivo são alguns dos temas
das matérias que irão ao ar novamente.

A série pode
ser vista pela
Rede Cultura,
nos dias 9 e 11
de janeiro, às 7h30, e pela TV Brasil
(canal 2), neste domingo, às 6h.
Realizado pelo Centro de Produção da
Justiça Federal, o Via Legal ainda
dispõe de um site, onde é possível
obter maiores informações e assistir às
reportagens (www.vialegal.cjf.jus.br).

A livraria do
Supremo
Tribunal
Federal
(STF), que é
responsável
pela venda
das
publicações
da Corte,
está disponibilizando em seu site novos
produtos, entre livros e DVDs. São
programas exibidos pela TV Justiça e
publicações editadas pelo próprio STF.
O serviço está disponível no portal do
Supremo (www.stf.jus.br).

Via Legal exibe retrospectiva 2009

Publicações
do STF

Foram prorrogadas, até o próximo dia
12, as inscrições para o curso de Mes-
trado Profissional em Justiça Adminis-
trativa, promovido pela Universidade
Federal Fluminense, em Niterói (RJ),
destinado  a operadores do Direito e
jornalistas que atuam no Poder Judiciá-
rio. A linha de pesquisa do Mestrado
tratará do tema “Mídia, Direito e Opinião
Pública no Brasil”. O projeto busca
investigar as relações entre mídia e

Judiciário no País, tomando como ponto
de partida a hipótese de que a atividade
jornalística influencia ou pode ter influên-
cia sobre decisões judiciais. O curso é
gratuito e as inscrições poderão ser
feitas pessoalmente ou por via postal.
Para obter informações, os interessados
deverão entrar em contato com a
Secretaria Executiva do PPGJA, através
do e-mail secretaria_ppgja@nupej.uff.br
ou pelo telefone (21) 2629-9657.

Inscrições para Mestrado em Justiça Administrativa


