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Quinta Jurídica

abre espaço para

poetas do TRF

Clima de Natal

invade o TRF

Comunicação Social recebe câmera de TV

Dia Internacional do
Doador de Sangue

Dia Internacional de
Combate à Violência

contra a Mulher

Informática da

Justiça Federal

se reúne no Recife
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Paulista radicada no Recife, Juliana
Gouveia Galvão é técnica judiciária con-
cursada do TRF, desde 2000. A servi-
dora trabalha no gabinete do desembar-
gador federal Francisco de Queiroz
Cavalcanti. Juliana é formada em
Direito, pela Universidade
Federal de Pernambuco,
com especialização em
Letras, pela mesma
Universidade. Nas horas
vagas, gosta de ler, viajar e
tocar percussão.

Cedida pelo Centro de Produção de TV
do Conselho da Justiça Federal, uma
câmera Panasonic de TV digital já
começa a ser utilizada pela Seção de
Comunicação Social do TRF/5ª na
produção do programa Via Legal. O
equipamento de última geração vem
sendo operado pelo repórter
cinematográfico Carlos Medeiros, que
atuou na TV Globo durante 25 anos e
hoje é contratado pelo Conselho,
juntamente com a repórter Nadya
Alencar.

A última Quinta Jurídica do ano, que
se realizará às 17h do dia 9 de
dezembro no Salão do Pleno, vai abrir
espaço em sua hora de arte para os
poetas do Tribunal - magistrados e
servidores. Uma dupla de atores do
teatro pernambucano interpretará os
poemas selecionados, e os três
poetas mais aplaudidos receberão
premiação especial. Além da leitura
dramatizada dos poemas, a Escola
de Magistratura Federal (Esmafe)
pretende imprimir uma brochura dos
poemas que comporão o recital.
Assim, se você é poeta, ainda que
bissexto, encaminhe seu texto hoje
mesmo aos cuidados de Humberto
Vasconcelos ou Nancy Freitas, na
Esmafe. A palestra do evento ficará
por conta da presidente do TRF/5ª
Margarida Cantarelli, que vai discorrer
sobre o tema
“Administração
do Judiciário”,
destacando
aspectos
administrativos
de sua gestão
como
presidente
desta Corte.

Os servidores do
TRF/5ª já respiram o
clima natalino. A de-
coração de Natal já
toma conta dos

gabinetes, com
suas árvores

decoradas e
guirlandas.
Magistrados e
servidores já
providenciam
a impressão
de seus

cartões de boas-
festas. A harmonia
está no ar.

Diretores de Informática do Superior de
Justiça (STJ), do Conselho da Justiça
Federal (CJF) e das Subsecretarias de
Informática dos cinco TRFs estiveram
reunidos nesta Corte para analisar
proposta final do processo de
certificação digital e padronização das
estruturas de pessoal nas cinco regiões.
O encontro foi presidido pelo juiz federal
da 4ª Região, Sérgio Garcia, e marcou a
criação da Comissão de Padronização

da Plataforma
Tecnológica da
Justiça Federal,
cujo objetivo é unir
esforços na área
de Informática.


