
Jornal Mural Diário Produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Elias Roma Filho, Jonas Lucas, Suzan Vitorino e Tayza Lima 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara 

Maio2
Edição nº 1687

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

Aniversariantes

SEGUNDA

Fo
to

: I
nt

er
ne

t

TRF5
é 

o 

Wilza Helena Aprígio Carvalho
Autuação e Informação Processual
Daniela Pimentel Lopes
Gab. Des. Marcelo Navarro

você

José Maria Lucena

Dia Nacional do Ex-combatente

Hoje, ao entrar nas dependências do TRF5, você deve ter se 
deparado com uma exposição de quadros no hall do prédio. 
Trata-se da mostra Artistas Pernambucanos, que conta com 
40 telas de vários artistas da terra, entre eles Fábio Siasa e Ze-
nilda Miranda. Apesar de a exposição ter temática livre, alguns   
artistas aproveitaram a chegada do dia das mães para expor 
quadros figurativos com imagens de mãe e filho, como o que 
ilustra essa matéria, intitulado “Amor de Mãe”, de Alice Caval-
cante. Outros preferiram abordar paisagens, formas abstratas 
e natureza morta em suas obras. Todos os artistas utilizam a 
técnica óleo sobre tela. Os quadros ficam expostos até o dia 
13 deste mês, das 9h às 18h. Mais informações com a curado-
ra Fátima Silva, nos telefones (81) 9197-7649 / 8558-3655.

Artistas pernambucanos expõem no TRF5

A partir de hoje, as edições do pro-
grama Via Legal voltarão a ser exibi-
das no hall de entrada do TRF5. As 
reportagens podem ser vistas na TV 
que está afixada em frente aos ele-
vadores do piso térreo. O Via Legal, 
que é produzido pelo Conselho da 
Justiça Federal (CJF) em parceria com 
os cinco TRFs, trata de temas como 
direitos humanos, cidadania, meio 
ambiente, moradia e saúde. A ação 
está sendo coordenada pela Divisão 
de Comunicação Social.

O NDRH deu início ao programa de 
capacitação de servidores 2011. No 
período de 2 a 5 de maio, será rea-
lizado o Curso de Redação Oficial, 
em parceria com o TRT da 6ª Região. 
Ainda para o mês de maio, estão 
previstos o curso de Outlook 2007, 
com os instrutores internos Johnma-
ry Araújo e André Garcia, e o curso 
de Legislação de Pessoal, com a professora 
Vânia Prisca, que possui larga experiência 
na área. O NDRH informa também que está 
montando o curso de Atualização em Ges-
tão Organizacional. Os cursos serão realiza-
dos no prédio da ESMAFE5. Mais informa-
ções e inscrições através da intranet e do 
ramal 9818.

Segundo a diretora da 4ª turma, Telma 
Lisot de Miranda, a analista judiciária 
Edna Gonçalves Barbosa é a “mãezona” 
do setor, sempre cuidando das pessoas e 
do ambiente. “Eu priorizo o trabalho em 
equipe. O importante é a harmonia e uma 
convivência fraterna no trabalho”, fala a 
analista. Ela faz parte do TRF5 desde a 
sua fundação e já passou por vários seto-
res como a Biblioteca, a Jurisprudência, o 
Protocolo e está na 4ª Turma desde a sua 
inauguração, em 2000. Fora do Tribunal, 
Edna está dando a maior força ao filho 
Davi, que este ano presta vestibular para o 
curso de Direito.

Via Legal no TRF5

Começa hoje o curso “Recursos: teoria e es-
pécies de acordo com o projeto de código 
do processo civil”, ministrado pelo professor 
e desembargador federal Francisco Barros 
Dias, no Empresarial Cais. Promovido pela 
Lato Sensu - Escola Jurídica, o curso é desti-
nado a estudantes e profissionais do Direito 
e acontece até o dia 20 de junho, às segun-
das-feiras, das 19h às 21h30. O Empresarial 
Cais fica na Rua do Brum, 196, Bairro do Re-
cife. Informações: (81) 9180-5222 ou através 
do site: www.latosensuescolajuridica.com.br.

Cursos à vista

Atualização em 
Processo Civil

Visando reconhecer e valori-
zar a capacidade feminina de 
conciliar maternidade e vida 
profissional, o TRF5 home-
nageia suas servidoras com 
o projeto Mães TRF 2011, 
organizado pela Secretaria 
Administrativa e o Núcleo de 
Cerimonial e Relações Públi-
cas. O evento, que acontece 
nos dias 4 e 6 de maio, tem 
como objetivos prestigiar 
as servidoras que são mães 
e promover reflexões sobre 
os desafios da feminilidade. 
No dia 4, a Sala das Turmas 
Sul será palco do debate 

“O desafio de amamentar e 
trabalhar – uma missão im-
possível?”, com a participação 
de Marcelle Mello, enfermeira 
obstetra e consultora em alei-
tamento materno do IMIP, e 
da servidora Nélia de Paula, da 
Subsecretaria de Precatórios, 
representando o ISTHAR – Es-
paço para Gestantes. O deba-
te acontece às 10h. No dia 6, 
também às 10h, será realizada 
a palestra “Mulher, Profissio-
nal, Mãe: papéis conciliáveis?”, 
com a servidora Lúcia Caval-
canti, que é psicóloga e mes-
tre em Psicologia da Família.

Homenagem às mães servidoras

Mãezona 
da 4ª Turma


