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O núcleo potiguar da Esmafe5 está com
inscrições abertas, até a próxima sexta-
feira, para o curso “Transformações do
Direito Público Francês e seus Reflexos
no Direito Brasileiro”. O curso, dirigido
aos magistrados da 5ª Região e aos
juízes de Direito do Rio Grande do Norte,
faz parte do Plano Nacional de
Aperfeiçoamento e de Pesquisa para
Juízes Federais (PNA). O treinamento
será conduzido pelo professor da
Université Panthéon-Assas / Paris II

(França), Pierre Devolvé, e terá como
debatedores o desembargador federal
Francisco de Queiroz Cavalcanti e o juiz
federal Edilson Pereira Nobre Júnior
(diretor da Esmafe5/RN). Os
interessados podem efetuar suas
inscrições pelo site http://
www.jfrn.jus.br:83/cursosinternos/
inscricaoesmafe.jsp. Os juízes federais
da JFRN poderão se inscrever pela
Intranet, no link “inscreva-se aqui” do
ícone “Treinamento”.

Inscrição para curso de aperfeiçoamento na Esmafe/RN
Uma equipe de
profissionais do Sistema
Jornal do Commercio de
Comunicação visitou na
última sexta-feira (07) as
instalações da divisão de
Comunicação do TRF5.
O grupo liderado pelo
radialista Rinaldo Melo,
gerente de programação da rádio Jornal,
esteve acompanhado do coordenador

técnico Geovani
Martins e de Ivaldo
Ferreira. O objetivo da
visita foi trocar
experiências para que
a rádio TRF5 retome a
programação e volte a
entrar no ar. Rinaldo
Melo é um ícone do

radialismo pernambucano e possui 52
anos de carreira apenas fazendo rádio.

Radialistas visitam Comunicação do TRF5

Dica para o uso dos elevadores
A saída tem prioridade e quando

entrar no elevador observe as
soleiras da porta. Auxilie o
tráfego quando for para um

andar distante fique no fundo da
cabine, aproximando-se da

porta apenas quando estiver
chegando em seu andar.

A Justiça Federal em Sergipe
(JFSE) arrecadou mais de R$ 14
milhões no leilão realizado pela 4ª Vara
Federal de Execução Fiscal. Bens
móveis e imóveis, como veículos,
máquinas e equipamentos, terrenos,
prédios comerciais, entre outros,
fizeram parte dos 95 lotes que foram
levados a leilão nos dias 15 (1ª praça) e
29 (2ª praça) de abril. A JFSE está
programando um leilão integrado para
os dias 27 de maio e 10 de junho. A
ação envolverá as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas
Federais. Mais informações pelo site
www.jfse.jus.br .

JFSE arrecada mais
de R$ 14 milhões
em leilão judicial

Com o objetivo de otimizar as
comunicações oficiais entre os
setores desta Corte, possi-
bilitando a economia de recur-
sos financeiros, materiais e
humanos, o presidente do
TRF5, Luiz Alberto Gurgel de
Faria, assinou o Ato nº 517/09,
que prevê a abertura de contas
de correio específicas para as
unidades administrativas. A
norma determina a criação de
conta de correio eletrônico (e-mail) e
prevê o envio de comunicações entre os
diversos setores, com o fim de transmitir

mensagens de caráter
rotineiro. De acordo com o ato,
os documentos que
acompanham as
comunicações devem ser
digitalizados, no formato PDF,
e encaminhados como anexo
do e-mail. As mensagens
remetidas deverão conter
aviso de recebimento, para
fins de comprovação. Cabe ao
titular da unidade manter em

sigilo a senha de acesso à caixa de
mensagem de sua responsabilidade para
evitar uso indevido.

TRF5 cria mecanismo para
otimizar comunicações internas


