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Teletrabalho:
Evitando o isolamento

Presidente do TRF5 se reúne com diretores de Foro da 5ª Região

Posse no TRE-PE 

de Abril

SEGUNDA

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Aniversariantes

TRF5 sediou, na quinta 
e sexta-feira (4 e 5) da 

semana passada, a X Jorna-
da Internacional de Direito e 
Justiça, promovida pela Es-
cola de Magistratura Federal 
da 5ª Região – Esmafe, em 
parceria com a Universidade 
Federal de Sergipe (UFS) e 
a Universidade de Buenos 
Aires (Argentina).  O evento 
reuniu magistrados, estudantes de 
Direito e grandes nomes da área 
jurídica. A abertura contou com a 
presença do presidente do TRF5, do 
corregedor-regional e do diretor da 
Esmafe, respectivamente, Vladimir 
Carvalho, Carlos Rebêlo e Rogério 
Fialho. O diretor da Escola destacou 
a importância das atividades da uni-

X Jornada Internacional de Direito e Justiça 
reúne grandes nomes da área jurídica

O presidente do TRF5, desembargador 
federal Vladimir Carvalho, reuniu direto-
res de foro das Seções Judiciárias da 5ª 
Região e gestores das unidades adminis-
trativa e judiciária do Tribunal, na última 
quinta-feira (4), em um dos primeiros 
compromissos do magistrado na gestão 
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dade. “Além da missão específica de 
capacitação na magistratura federal, 
a Esmafe também tem entre suas 
missões realizar eventos acadêmicos 
em parceria com outras instituições. 
Então, o nosso objetivo não é ape-
nas o nosso público interno, mas 
também a comunidade acadêmica e 
os operadores do direito”, salientou 

Fialho. Diretores de Foro da 5ª 
Região, desembargadores fede-
rais e a desembargadora emé-
rita do TRF5, Margarida Canta-
relli, participaram do evento.
Palestras - A programação 
contou com mais de 10 pales-
tras, com juristas do Brasil e da 
Argentina. Um dos palestrantes 
foi o desembargador Leonar-
do Carvalho, que abordou o 

tema “O Direito na Era do Admirável 
Mundo Novo: a Revolução Tecno-
lógica e seu Impacto Atual e Futuro 
no Campo Jurídico”.  A Jornada con-
tou com o apoio da Universidade 
Federal de Pernambuco, da Faculda-
de Damas - PE, da Academia Sergi-
pana de Letras Jurídicas e da Univer-
sidade Católica de Pernambuco.

Quem realiza teletrabalho pode fi-
car mais isolado social e profissio-
nalmente. Para que isso não ocor-
ra, o teletrabalhador pode tomar 
alguns cuidados, tais como:
• Manter periodicamente contatos 
presenciais com o grupo de traba-
lho; 
• Evitar dirigir-se à chefia e aos co-
legas exclusivamente por telefone 
ou por meios informatizados;
• Procurar participar das atividades 
e eventos sociais promovidos no 
local de trabalho;
• Engajar-se em atividades de de-
senvolvimento profissional (cursos, 
palestras e treinamentos) ofereci-
dos na própria sede do Órgão;
• Optar pelo teletrabalho em tem-
po parcial (limitado a alguns dias 
da semana);
• Ampliar seus laços de convivên-
cia fora do trabalho.

O desembar-
gador federal 
Edilson Nobre 
tomará posse 
como membro 
efetivo do Tri-
bunal Regional 
Eleitoral de 
Pernambuco 
(TRE-PE), para 
o biênio 2019/2021, como repre-
sentante da Justiça Federal. A ce-
rimônia acontecerá hoje (8), às 9h, 
no auditório do Pleno no edifício 
sede do TRE-PE, no bairro Derby, 
no Recife.

do biênio 2019/2021. O objetivo foi apre-
sentar um panorama da situação da Cor-
te sob vários aspectos, como orçamento, 
pessoal, entre outros. Participaram da 
reunião os juízes federais diretores de 
Foro Alcides Lima (CE), André Monteiro 
(AL), Bruno Teixeira (PB), Carlos Wagner 

Ferreira (RN), Frederico Azevedo (PE) e 
Ronivon de Aragão (SE). As juízas fede-
rais auxiliares da Presidência e da Corre-
gedoria, respectivamente, Joana Carolina 
Lins Pereira e Isabelle Marne Cavalcanti 
de Oliveira Lima, e integrantes da equipe 
da Presidência acompanharam a reunião. 


