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Marcelo Navarro participa de sessão solene do 
centenário do América na AL/RN

JFRN presta homenagem a Francisco 
Barros Dias

Feriado

SJSE promove treinamento de Mídia 
para magistrados
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Quinta-feira, 16 de julho
Francisco José B. de Aguiar Pessoa
Gab Des Fed Conv Alexandre Luna Freire
Carla Andréa Pereira Firmino
Divisão de Protocolo e Distribuição

Aniversariantes

Núcleo Seccional da Escola 
de Magistratura Federal da 
5ª Região (Esmafe) em Ser-

gipe promove, até hoje, o curso de 
Media Training para Magistrados. 
A capacitação tem como objetivo 
preparar os juízes para estabele-
cer um relacionamento adequado 
com a imprensa, tendo em vista o 
fato de serem eles porta-vozes da 
Justiça Federal, e assim, também 
responsáveis pela imagem do Ju-
diciário perante a opinião pública. 
O treinamento está sendo coorde-
nado pelo juiz federal e diretor do 
Núcleo Seccional da Esmafe em 

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, participou, ontem, na 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte,  da sessão 
solene em comemoração aos 
100 anos de fundação do Amé-
rica Futebol Clube. O evento 

contou com a participação dos 
dirigentes do clube, torcedores, 
autoridades do mundo esportivo 
e das administrações municipais 
e estaduais. Em seu discurso, 
Marcelo Navarro fez uma alusão 
à representatividade da cor da 
bandeira do time com uma série 
de símbolos. “É a cor do sangue, 

Sergipe, Fernando 
Stefaniu; pela Dire-
tora de Comunica-
ção Social do TRF5, 
Isabelle Câmara, 
e pelas jornalis-
tas Adriana Dutra, 
Dione Tiago e Roberta Bastos, res-
pectivamente do TRF2, Ministério 
Público Federal do Distrito Federal 
e do Conselho da Justiça Federal. 
Programação - Durante três dias, os 
12 participantes puderam assistir a 
palestras que tratavam sobre temas 
como “Mídia e Judiciário”, “Mídias 
Sociais: riscos e oportunidades”, 

A Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte (JFRN) 
vai homenagear, sexta 
(17), o desembargador 
federal emérito Francisco 
Barros Dias, que se apo-
sentou do TRF5 no dia 20 
de abril. Ele foi titular da 
3ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Rio Grande 
do Norte (SJRN), até 2009, 
quando foi empossado como de-
sembargador federal do TRF5. A 
solenidade será realizada a partir 

da revolução, da vida. O peque-
no grupo que fundou o América 
se tornou uma nação”, destacou. 
Navarro também citou, além das 
vitórias e conquistas, o desempe-
nho das equipes no futebol ama-
dor e de salão e ainda a impor-
tância dos eventos promovidos 
dentro da sede social do América 

entre outras, ministradas pelos pro-
fissionais das assessorias de impren-
sa do Judiciário e do mercado. Eles 
também realizaram atividades práti-
cas como simulação de entrevistas, 
oficina para enfrentamento de crise 
e visitaram a TV Sergipe, afiliada da 
Rede Globo, para conhecer a dinâ-
mica de um veículo de comunicação.  

O expediente no Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região - TRF5 
será alterado nesta quinta-feira 
(16), por causa do feriado mu-
nicipal de Nossa Senhora do 
Carmo, padroeira da cidade do 
Recife. De acordo com o Ato nº 
00025, assinado no dia 22 de 
janeiro de 2015, pelo então pre-
sidente da Corte, desembargador 
federal emérito Francisco Wildo, 

o funcionamento será suspenso. 
O retorno das atividades do TRF5 
ocorrerá na sexta-feira (17). O 
documento prevê, ainda, que a 
alteração no horário não se aplica 
aos servidores que trabalham em 
regime de plantão, estabelecendo 
também que os prazos processu-
ais, com vencimentos no período, 
ficam prorrogados para o dia 17 
de julho.

das 10h30, no auditório da JFRN, e 
é aberta a toda a comunidade. (Com 
informações da JFRN).

para a formação da identidade 
dos potiguares. (Com informações 
da ASCOM da AL/RN)


