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CNJ realiza II Encontro Nacional de 
Comunicação do Poder Judiciário

Esmafe promove seminário “Direitos das Minorias”

Tribunais devem 
enviar dados sobre 
precatórios 

Servidores da JFAL fazem exames de 
prevenção ao câncer bucal 

P

de Agosto19
TERÇA

Juiz Federal Hélio Sílvio 
Ourem Campos

SJPE
Luciana de Morais Arruda
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Jonas de Souza Lima
Setor de Manutenção de Veículos
Jaelson Rodrigues Ferreira
Subsecretaria de Precatórios
Isnaldo Marques da Silva
Oficina
Ana Aline Batista de Araújo
Distribuição

Aniversariantes
rofissionais que atuam nas 
Secretarias e Assessorias de 
Comunicação dos Tribunais de 

todo o país e de órgãos públicos 
federais estarão reunidos, hoje e 
amanhã, no II Encontro Nacional 
de Comunicação do Poder Judi-
ciário. O evento, promovido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
atende exigência da Resolução 
n.85/CNJ, que apregoa que o apri-
moramento da comunicação com 
o público externo deve ser um dos 
objetivos estratégicos do Judiciário. 
No primeiro dia, serão discutidos 
diversos temas, tais como: o geren-
ciamento de crises, campanhas ins-
titucionais exitosas, relacionamento 
com a imprensa e a integração dos 
órgãos de comunicação dos tribu-
nais, entre outros. A iniciativa tem o 
objetivo de aprimorar a divulgação, 
de forma sistemática, em lingua-
gem acessível e didática, os direitos 
do cidadão e os serviços colocados 
à sua disposição pelo Poder Judici-
ário. Durante o evento, A secretária 
Executiva da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (Enfam), Maria Rai-

munda Mendes da Veiga, 
explicará aos profissio-
nais a nova parceria que 
será estabelecida com os 
tribunais para a realiza-
ção de media training de 
juízes e desembargadores. 
O encontro acontece, das 
8h30 às 18h, na sede do 
Conselho da Justiça Fede-
ral, em Brasília.
Redes Sociais - O se-
gundo dia, será dedicado ao II 
Workshop de Redes Sociais do 
Poder Judiciário, uma das vedetes 
da comunicação na atualidade. No 
centro das discussões temas re-
lacionados com o funcionamento 
dessas redes, além de apresentação 

de cases exitosos. Na programação 
também estão inseridas as pales-
tras: “Redes sociais: obrigação ou 
tendência?”, “Quais esforços valem 
a pena em redes sociais”, “Como 
construir linha editorial para redes 
sociais” e “Webwriting e jornalismo 
em tempo real”, entre outras.

Nos dias 01 e 02 de setembro, a 
Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe), em par-
ceria com a Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE) promove o 
seminário “Direitos das Mino-
rias”. O encontro tem o objetivo 
de discutir assuntos relacionados 

com cotas raciais, direitos dos in-
dígenas, inclusão de pessoas com 
deficiência e reconhecimento de 
relações homoafetivas. Na opor-
tunidade, também serão avaliadas 
as políticas públicas em relação às 
minorias no Brasil, bem como será 
discutido o papel do Judiciário no 

desafio da inclusão de grupos 
de minorias na sociedade e no 
mercado de trabalho. Durante o 
evento, a desembargadora fe-
deral emérita Margarida Canta-
relli profere palestra sobre “Re-
conhecimento da união estável 
entre pessoas do mesmo sexo”. O 

seminário será realizado no audi-
tório do edifício-sede da JFPE.

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL), em parceria com Coope-
rativa Uniodonto Maceió, está 
proporcionando aos servidores 
exames de prevenção à saúde 
periodontal e câncer bucal. A 
iniciativa tem o propósito de 
orientar os servidores sobre os 
procedimentos utilizados para 
prevenir a doença. “Como o 
câncer oral tem se expandido 
bastante, realizamos exame deta-
lhado para checar alguma anor-

Termina na próxima semana, o pra-
zo para que os tribunais federais, 
estaduais e trabalhistas enviem ao 
Sistema de Gestão de Precatórios 
(SGP) informações sobre a dívida 
total de União, estados, Distrito 
Federal e municípios com preca-
tórios. Segundo a conselheira Ana 
Maria Amarante, esses dados são 
essenciais para que o Conselho 
Nacional de Justiça formule estu-
dos e políticas adequadas ao de-
senvolvimento do Poder Judiciário.

malidade em toda região cervical, 
na tireoide e área linfática”, expli-
ca o dentista Eclivan Marcelo. FOTO: CNJ
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