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O
Exposição de 
orquídeas 

Avisos das Turmas

Palestrantes dão dicas para organizar vida financeira

de Junho

TERÇA

Reportagem da Revista Argumento ganha 
Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 

Aniversariantes
Paulo Leonardo Santana Ferreira
Divisão da 4ª Turma
Juliana Moreira Soares Amaral
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt
Vinícius Gomes Duda
Gab. Des. Federal Edilson Nobre

Tribunal Re-
gional Fede-

ral da 5ª Região 
– TRF5 foi o gran-
de vencedor, na 
categoria Repor-
tagem Escrita, do 
Prêmio Nacional 
de Comunicação e 
Justiça 2016, en-
tregue, na noite da 
última sexta-feira 
(17), em Belém-Pa-
rá. A reportagem 
“Canabidiol: a luta 
jurídica pela saú-
de”, de autoria de 
Felipe de Oliveira e 
Alessandro Moura, foi publicada na 
edição nº 11 da Revista Argumento, 
editada pela Divisão de Comuni-
cação Social do TRF5. O evento fez 
parte da programação do XII Con-
gresso Brasileiro dos Assessores de 
Comunicação da Justiça (Conbras-
com), realizado desde 2005, e que 
reúne assessores de comunicação 
dos órgãos do Poder Judiciário e 
do Ministério Público de todo país 
e das associações de magistrados 

e procuradores, ob-
jetivando discutir a 
comunicação pública 
no âmbito do Poder 
Judiciário. A premia-
ção foi recebida pela 
diretora da Divisão de 
Comunicação Social 
do TRF5 e editora da 
Revista Argumento, 
Isabelle Câmara, que 
trará na bagagem a 
segunda estatueta da 
Deusa da Justiça.
Prêmios – O Prêmio 
Nacional de Comu-
nicação e Justiça de 
2016 teve 177 traba-

lhos recebidos, avaliados por 12 
jurados, dentre acadêmicos e pro-
fissionais da área de comunicação. 
O TRF5 foi finalista em duas cate-
gorias, do total de 15: Mídia Im-
pressa, com a Revista Argumento, 
que ficou em segundo lugar; e  em 
Reportagem Escrita, concorrendo 
com duas reportagens, respectiva-
mente, primeira e segunda coloca-
das - Canabidiol: a luta jurídica pela 
saúde” e “Combate à Corrupção”. O 
TRF5 já conquistou o 1º lugar em 
2013, na categoria Revista, também 
com a Argumento, e chegou à final 
nos anos de 2012 e 2015, com o 
jornal mural TRF Hoje, o TRF na Tela 
e a revista.

A Comissão Socioam-
biental do TRF5 pro-
move, hoje (21), das 8h 
às 17h, no hall de entrada do 
Tribunal, uma nova exposição 
de orquídeas da Associação 
Orquidófila de Pernambuco 
(ASSOPE).

A partir de hoje (21), as sessões 
de julgamentos da Quarta Turma 
começarão às 13h30. O colegiado é 
composto pelos desembargadores 
federais Edilson Nobre (presidente), 
Lázaro Guimarães e Rubens Canuto.

As Divisões da Primeira e Terceira 
Turmas lembram que, na próxima 
quinta-feira (23/06), não haverá ses-
são de julgamentos, em virtude da 
alteração do expediente nesse dia, 
por meio do Ato 227/2016. 

Para além do lugar comum, da-
queles conselhos banais que 
todo mundo dá, a palestra sobre 
planejamento financeiro familiar, 
realizada ontem (20), na Sala das 
Turmas Sul, do TRF5, foi mais que 
teórica, foi efetiva. Com experiên-
cia na área de finanças, os espe-
cialistas Gustavo Maia e Eduardo 

Armsbrut Ribeiro abordaram o 
tema “Viva em paz com seu dinhei-
ro”. Falando de sonhos, em lugar 
de objetivos; apontando a necessi-
dade de uma descrição detalhada 
da situação financeira pessoal; e 
insistindo na prioridade de uma 
mudança de comportamento, os 
palestrantes buscaram identificar as 

fontes de receitas e gastos, 
sugerindo técnicas que dire-
cionem o suado dinheirinho 
para uma poupança de re-
sultados. Ao final do evento, 
foi agendada uma consulta 
pessoal com 16 servidores 
que demonstraram interesse 
na consultoria gratuita.

Tradição - 
Funcionários 
terceirizados 

promoveram, 
ontem, o tra-
dicional café 
da manhã de 

São João.


