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Dia da Comunidade Social

Dia do Divino

Ministro do STJ
inaugura Esmafe
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Programa de Gestão
de Pessoas no TRF

Pratos do Dia

Happy-hour no Restaurante amanhã

Dobradinha
Peixe à portuguesa

Bife à caçarola
Charuto

Moela de frango
Pastelão misto

O técnico judiciário Emanoel Rosa dos
Montes, natural de Borborema (PB),
trabalha desde 92 no setor de distri-
buição. Tendo entrado no TRF em 89,
assumiu funções também na Secretaria
Judiciária, Taquigrafia e
Jurisprudência. Forma-
do em Pedagogia pela
UFPE, Rosa do Monte
diz que um dos maiores
prazeres que tem é
tocar guitarra e cantar
na Igreja Evangélica.

O curso de Direito Eleitoral,
promovido pela Escola de Magistra-
tura da 5ª Região, será concluído
amanhã. O juiz eleitoral Roberto
Maia, coordenador da propaganda
nas eleições municipais deste ano,
no Recife, ministra a aula de
encerramento. Paralelo ao curso
instalou-se um laboratório com
duas sessões já programadas. A
primeira acontece na primeira
semana de agosto, quando vão ser
discutidas as questões das
convenções partidárias e registro
das candidaturas majoritárias e
proporcionais. A segunda sessão
está prevista para novembro, após
as eleições.

O Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal, em parceria
com o TRF/5ª e as Seções Judiciárias,
preparou um programa de desenvol-
vimento gerencial que vai ajudar a
conhecer e revelar todo o potencial dos
diretores e supervisores da região. O
Super-Você – Programa de Gestão de
Pessoas por Competências - já foi
aplicado entre os multiplicadores, que são
psicólogos da 5ª Região com experiência
em Recursos Humanos, focado em
treinamento. Esses multiplicadores do
Super-Você vão observar os participantes
das novas turmas para ajudar a traçar o
perfil de cada um. O programa foi
realizado em dois dias, no Park Hotel, em
Boa Viagem e na Escola de Magistratura.

Estão prorrogadas até 15 de setembro as
inscrições para o concurso de monografia
promovido pelo
TRF/5ª, sobre o
tema “O Papel
Social da Justiça
Federal: Garantia de
Cidadania”.
O concurso é
alusivo aos 15 anos
desta Corte.
Informações:
www.trf5.gov.br

Monografia

A partir das
12h de
amanhã, o
restaurante
panorâmico do
TRF/5ª estará
movimentando
mais um
almoço
musical. A
apresentação

a cargo do cantor e violonista Ephrem
Antônio Barbosa de Brito, voz e violão,
integrante do grupo Som Versátil, que
se apresenta todos os domingos no
restaurante Flor do Jucá, na Madalena.
Ephrem é filho de Tonhé, fundador do
Conjunto Pernambucano de Choro.
Este é o segundo happy-hour promo-
vido pelo empresário Carlos Moura,
como forma de animar as tardes das
sextas-feiras. Vale a pena conferir!

O ministro José Augusto Delgado, do
STJ, vai proferir a aula inaugural do
Núcleo Seccional da Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região (Es-
mafe/5ª), no Rio Grande do Norte. A
aula acontece dia 18 de junho, a partir
das 9h30, na sede da Justiça Federal
em Natal, tendo como tema “Aspectos
Controvertidos Contemporâneo do
Mandado de Segurança”. A presidente
do TRF/5ª, desembargadora Margarida
Cantarelli, e o diretor da Esmafe/5ª,
desembargador Luiz Alberto Gurgel,
abrem a solenidade. São palestrantes,
ainda, os desembargadores Ridalvo
Costa, Francisco Cavalcanti, Geraldo
Apoliano, Francisco Wildo, Paulo
Roberto e Marcelo Navarro.
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