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Seminário contra 
o racismo

de Março

QUARTA

NAS promove palestra sobre violência entre 
jovens para estagiários de nível médio

Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 promove, na 

próxima segunda-feira (26), a pa-
lestra “Cultura de Paz e Não Vio-
lência entre Jovens e Adolescen-
tes”, destinada aos estagiários de 
nível médio do Tribunal. O encon-
tro é mais uma iniciativa  do Plano 
de Ação do NAS, dentro do módu-
lo “Incentivo à solidariedade e pre-
venção da violência no trabalho”. A 
palestra, que acontece das 15h30 
às 16h30, no auditório da Esmafe, 
será ministrada pela psicóloga e 
psicoterapeuta Júlia Melo. A pro-
fissional abordará temas como a 
importância da temática da não 
violência para jovens e adolescen-
tes, destacando os principais tipos 
de violência a que os jovens estão 

Desembargador do TRF5 e juízes federais participam de Jornada de Direito Civil

expostos, como o “bullying” e a 
intolerância. Em seguida, apre-
sentará os pilares da Cultura de 
Paz e as formas de resolução 
não violenta de conflitos. 
Acompanhamento – Numa 
ação conjunta, a palestra com-
põe um dos momentos da reu-
nião socioeducativa, promovida 
periodicamente pela Seção de 
Estágio de Nível Médio com os 
jovens. Os encontros consistem 
no monitoramento dos adoles-
centes não apenas no ambiente 
de trabalho, mas também nos 
âmbitos da escola e da família. 
Os aprendizes têm entre 16 e 18 
anos, todos oriundos de escolas 
públicas e que tiveram destaque 
nas atividades escolares.
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Aniversariantes

O Conselho da Justiça Federal 
promove, nos dias 26 e 27 de abril, 
em Brasília, a VIII Jornada de Direi-
to Civil, que vai reunir magistrados, 
professores, representantes de di-
versas carreiras jurídicas e estudio-

Dica cultural

sos do Direito Civil para analisar 374 
propostas de enunciados e 43 de 
mudanças legislativas. O desembar-
gador federal Rogério Fialho (TRF5) 
atuará como coordenador científico 
da comissão Parte Geral, que terá 

como secretário executivo o juiz 
federal auxiliar das Turmas, André 
Granja (JFAL). Os trabalhos serão 
coordenados pelo corregedor-geral 
da Justiça Federal, ministro Raul 
Araújo. O juiz federal Bruno Carrá 

A Defensoria Pública da União em 
Recife (DPU-PE) convida magis-
trados, servidores e estagiários do 
TRF5 para participar do Seminário 
“Defensoria Pública e Movimentos 
Sociais: Negritudes, Identidade e 
Luta contra o Racismo”, que acon-
tece amanhã (22), das 9h às 17h, 
na sede da DPU, no Recife (Avenida 
Manoel Borba, 640, Boa Vista). As 
palestras abordarão temas como “A 
solidão da mulher negra”, “A resis-
tência quilombola”, “O extermínio 
da Juventude Negra” e “As faces do 
Racismo Institucional”. A entrada é 
gratuita, mas condicionada à lota-
ção de 120 pessoas. O evento con-
ta, ainda, com o apoio do Fórum 
de Juventude Negra de Pernambu-
co (FOJUNEPE) e da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). 

(JFCE) atuará como secretário exe-
cutivo geral. Os enunciados aprova-
dos na VIII Jornada serão publicados 
e as propostas de reforma legislativa 
serão encaminhadas ao Congresso 
Nacional. (Com informações do CJF). 

Banco do Brasil - Já está em 
funcionamento, após mudança 
de local, o Posto de Atendi-
mento Avançado do Banco do 
Brasil. A unidade, que continua 
no térreo do edifício-sede do 
TRF5, ao lado da Caixa Econô-
mica Federal, conta agora com 
um espaço mais amplo, para 
dar mais conforto aos clientes. 
Dois terminais de autoaten-
dimento estão disponíveis na parte 
externa do Posto. O horário de fun-

A exposição fotográfica O Sertão vai 
virar mar, da pernambucana Patrícia 
Patriota, é a dica cultural da semana. 
A mostra será aberta amanhã (22), 
no Espaço SinsPire Cultural (Praça 
do Arsenal, no Bairro do Recife), 
com cerca de 10 mil fotografias, que 
trazem imagens do Sertão ao Litoral 
do Estado, registradas pelas lentes 
de um celular e com a temática da 
água. A exposição segue até o dia 
31 de março, das 10h às 19h. Artis-
tas e grupos musicais farão apresen-
tações durante os dias da mostra. 
A entrada é gratuita. Informações: 
www.osertaovaivirarmar.com

cionamento permanece o mesmo: 
das 12h às 16h.


