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ESMAFE 5

Dia do Patrimônio Histórico

m tempos 
de acesso 
a qualquer 

tipo de informa-
ção com apenas 
um “click”, o 
Tribunal Re-
gional Federal 
da 5ª Região – 
TRF5, por meio 
do Núcleo de 
Desenvolvimen-
to de Recursos 
Humanos (NDRH) e da Subsecre-
taria de Tecnologia da Informação 
(STI), realiza o Dia da Segurança 
da Informação. O evento aconte-
cerá em 30 de agosto, no Pleno do 
TRF5, e tem por finalidade cons-
cientizar os servidores e gestores 
para o uso ético e mais seguro da 
Internet, por meio das seguintes 
palestras: “Conscientização em 
Segurança da Informação”; “Direito 
Digital e Gestão de Riscos Eletrô-
nicos”; “Política de Segurança da 
Informação e Cartilha”; “Privacida-
de na Era Digital”; e “Movimento 
Criança Mais Segura na Internet”. 

Todas as palestras serão ministra-
das pelos advogados Patrícia Peck 
e Victor Haikal, do Escritório Patrí-
cia Peck Pinheiro Advogados, con-
siderado um dos mais especializa-
dos em Direito Digital, Gestão de 
Riscos e Segurança da Informação 
do Brasil. Os interessados devem 
efetuar suas inscrições até o dia 
29 deste mês, acessando a intra-
net do TRF5/Próximos eventos. Em 
seguida, é só escolher uma das 
opções de palestra. As inscrições 
também estão facultadas a pesso-
as de fora do TRF5. Mais informa-
ções no NDRH, ramal 9818.

NDRH e STI promovem o Dia 
da Segurança da Informação Será realizado de amanhã (18) até 

o dia 20 de agosto, no Pleno do 
TRF da 5ª Região - TRF5, o “Curso 
de aperfeiçoamento sobre Refor-
ma Política e os novos  Standards 
do Direito Eleitoral”, promovido  
conjuntamente pela Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe), Escola Judiciária Elei-
toral (EJE-PE) e pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB – PE). 
A abertura do curso, cujo objetivo 
é refletir sobre a Reforma Política, 
tema em discussão no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputa-

dos, ficará a cargo do presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima. O 
vice- presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fialho, 
o diretor da Esmafe, desembar-
gador federal Manoel Erhardt e 
os desembargadores federais Luiz 
Alberto Gurgel de Faria, Lázaro 
Guimarães, Francisco Cavalcanti 
e Edilson Nobre participarão do 
evento. Entre os temas aborda-
dos estão o “Fim das coligações 
e candidatura avulsa” e o “Fim da 
reeleição e o mandato de 5 anos.

Curso no TRF5 debate a Reforma Política

O núcleo sergipano da Esmafe5 
está com inscrições abertas, até o 
dia 25, para o curso “Técnicas de 
conciliação e composição de con-
flitos”, ministrado pelos professo-
res Roberto Bacellar e André Gom-
ma. O curso é parte integrante 
do Plano Nacional de Aperfeiço-
amento e de Pesquisa para Juízes 
Federais (PNA) e visa enriquecer 
o conhecimento dos magistra-
dos em relação à composição de 
conflitos, estimulando a utilização 

O restaurante Terraço Buo-
nafina está oferecendo uma 
ceia composta por alimentos 
da gastronomia regional. Pra-
tos como inhame, macaxeira, 
batata doce, tapiocas, bolos, 
pamonha, mungunzá, cartola 
agora podem ser degustados 
no restaurante, de segunda a 
quinta-feira, das 16h às 18h.

Novo cardápio 
no restaurante

de métodos conciliatórios. O trei-
namento será realizado nos dias 
29 e 30 de agosto, das 8h às 18h, 
no Salão Nobre da Justiça Federal 
em Sergipe. Durante o curso serão 
abordados temas sobre resolu-
ção de conflitos, procedimentos 
autocompositivos, arbitragem e 
mediação, além de situações prá-
ticas da atividade judicante. Mais 
informações no site www.jfse.jus.
br/esmafe ou pelo telefone (79) 
3216-2326.

Técnicas de conciliação na Esmafe/SE


