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SEGUNDA

Evite usar copos descartáveis
Os copos descartáveis têm como 

origem o petróleo, uma fonte não 
renovável, e causam grande impac-
to ambiental. Prefira garrafinhas ou 
canecas, no lugar dos descartáveis.

Fonte: http://tmf-ambientalista.blogspot.com 
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Magistrados participam de treinamento de 
mídia com profissionais de comunicação

Justiça Federal da 5ª Região intensifica 
treinamentos sobre PJe

Cursos na  
plataforma EaD

Paulo Gadelha recebe homenagem póstuma na Semana do Advogado

Aniversariantes

Juíza Federal Karla de 
Almeida Miranda Maia

SJCE
Ana Maria Nascimento Caldas Lins
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti
Sérgio Caetano da Silva
Divisão da 4ª Turma
Luiz Carlos Targino Dantas
Diretoria Geral
Terezinha Ana Chagas de Sales
SOSERVI

Treinamento realizado em abril

Dia Nacional da Saúde

Seção Judici-
ária do Ceará 

(SJCE) sedia, de 
hoje até a quarta-
-feira (7/08), o 
“Treinamento de 
Mídia para Magistrados”. Durante 
o encontro, os magistrados par-
ticiparão de atividades práticas, 
aulas teóricas, debates e palestras 
ministradas pelo desembargador 
federal Marcelo Navarro (diretor 
da Esmafe), pelo juiz federal Le-
onardo Resende Martins (SJCE) e 
por profissionais de comunicação 
do Conselho da Justiça Federal, 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região –TRF5, da Justiça Fe-

deral no Ceará e da imprensa 
cearense. Do TRF5, participam o 
desembargador federal Marcelo 
Navarro e a diretora da Divisão 
de Comunicação Social, Isabelle 
Câmara.
Qualificação - O “Treinamento 
de Mídia para Magistrados” tem o 
objetivo de orientar os juízes para 
o relacionamento com a assesso-
ria de comunicação social, com os 
órgãos de imprensa e, ao mesmo 

tempo, conscientizá-los quanto 
à importância da comunicação 
institucional da Justiça Federal e 
da construção de uma política de 
comunicação. No encontro, serão 
abordados temas como otimiza-
ção do relacionamento entre a 
imprensa e o judiciário, situações 
de crise, a Justiça Federal enquan-
to fonte produtora de notícias e o 
papel da imprensa e das assesso-
rias de comunicação social.

A Justiça Fede-
ral na 5ª Região 
está intensifi-
cando os trei-
namentos sobre 
a aplicação do 
Processo Judi-
cial Eletrônico 
(PJe) na sede do 
TRF5 e nas seções e subseções 
judiciárias. As capacitações são 
voltadas para advogados e servi-
dores das seções e subseções ju-
diciárias, da Secretaria Judiciária 
do TRF5 (Turmas e Pleno) e dos 
gabinetes dos desembargadores 
federais. Hoje e no dia 19/08, 
acontecem treinamentos para 

advogados, a 
partir das 14h, 
no TRF5. Nos 
dias 8 e 15/08, 
a capacitação 
será voltada 
para os servido-
res da Secreta-
ria Judiciária, já 

nos dias 13, 20 e 27/08 será a vez 
dos servidores dos gabinetes. Na 
última sexta-feira, a Justiça Fe-
deral em Alagoas (JFAL) iniciou o 
cronograma de capacitações que 
serão realizadas, até o dia 18/10, 
em Maceió e nas subseções judi-
ciárias de Arapiraca, Santana do 
Ipanema e União dos Palmares.

A Associação dos Advogados 
de Campina Grande promove, a 
partir de quarta-feira (7), a 34ª 
Semana do Advogado. Nesta 
edição, o evento homenageia o 
desembargador federal emérito 
Paulo Gadelha, falecido em março 
passado. A Semana do Advogado 

será realizada na 
sede da Federação 
das Indústrias do 
Estado da Paraíba 
(FIEP), em Campina 
Grande, e contará 
com participação 
de juízes, promo-

tores, advogados e 
demais autoridades 
do meio jurídico e 
político. Os interes-
sados podem fazer 
a inscrição através 
do telefone: (83) 
3321-6918.

O NDRH informa que, a partir 
de hoje (5), estão abertas as pré-
-inscrições para os cursos de Te-
oria e Prática de Docência Online 
(35 horas/aula), Atualização em 
Gramática da Língua Portugue-
sa (50 horas/aula), Introdução ao 
Direito Constitucional (30 horas/
aula), Ética (20 horas/aula), Aten-
dimento ao Público (20 horas/
aula), Gestão de Processos aplica-
da ao Judiciário (30 horas/aula), 
Desenvolvimento de Competên-
cias Gerenciais (30 horas/aula) e 
Introdução à EaD (20 horas/aula). 
Os interessados devem realizar a 
pré-inscrição pela página da intra-
net/calendário de eventos. Todas 
as aulas serão disponibilizadas na 
modalidade a distância, através da 
plataforma Moodle do TRF5. 


