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Dia da Telefonista

Dia do Guarda-Vidas

Lázaro fala sobre
importância
das assessorias
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Pratos do Dia

Margarida abre Encontro Nacional

Conselho aprova tecnologia da informaçãoBanda de Pífanos
recebe jornalistas

Bode guisado
Carne-de-sol

Fava com charque
Delícia de frango
Lombo recheado

Filé de peito
Cavala branca

Creme de macaxeira
Bata doce frita

José Francisco Macena, conhecido pe-
los amigos da Comunicação Social ape-
nas como “Chico”, ingressou no TRF em
90 e desde então integra o setor. No
princípio, ajudou a implementar as ativi-
dades da Comunicação Social na casa

e agora cuida da parte
administrativa de sua
Seção. Macena é técnico
judiciário com formação
em Administração pela
Universidade Católica de
Pernambuco.

Sobremesas Regionais
Paçoca

Rapadura

Reunido neste
Tribunal sob a
presidência do
ministro Edson
Vidigal, o
Conselho da
Justiça Federal
aprovou ontem
proposta de
resolução que
institui a
organização das atividades de
tecnologia da informação e comunicação

(TIC), em forma de
sistema (Sijus).
Este sistema será
formado pelos
órgãos de TIC do
Conselho, dos
cinco TRFs e de
suas seccionais. A
partir daí será feita
a integração dos
bancos de dados

de todas essas instituições em conjunto
com o STJ.

Participantes do V Encontro Nacional
foram recebidos no TRF/5ª por uma
banda de pífanos de Caruaru. O grupo
executou no foyer desta Corte clássicos
do forró nordestino, como Mulher
Rendeira e Asa Branca, entre outros. A

banda de pífanos é
uma das mais
representativas
manifestações
culturais de
Caruaru.

A presidente do TRF/5ª, Margarida
Cantarelli, abriu ontem no TRF/5ª o V
Encontro Nacional de Assessores de
Comunicação do Judiciário e Ministério
Público. Na primeira palestra, o
presidente do TRF/4ª, Vladimir Freitas,
falou sobre importância do atendimento
dos magistrados à Imprensa. “O juiz tem
o dever de informar tudo à mídia”,
ressaltou, lembrando que seria “muito
importante um encontro como este
também para os juizes”. Por sua vez, o
diretor do Foro da Seção Judiciária do
Rio Grande do Norte, juiz federal Ivan
Lira, também destacou a importância das
Assessorias de Comunicação. A função
dos jornalistas é mostrar aos juízes como
adotar uma linguagem mais simples. Para
Ivan Lira, já se vai longe o tempo em que

O desembargador federal do TRF/5ª
e jornalista Lázaro Guimarães, disse
ontem na abertura do V Encontro
que “a informação é pressuposto de
liberdade, assim, jornalistas e juízes
estão na mesma trincheira da
defesa da informação”. Para Lázaro,
a Assessoria de
Comunicação, na
medida em que
passa a informação
para a sociedade,
contribui para a
formação da
consciência social
de todo um povo.

as Assessorias de Imprensa eram
ocupadas por profissionais de
outras áreas. “Hoje a profissiona-
lização na área de comunicação é
mais que necessária”, argumentou.
A presidente do Fórum Nacional de
Comunicação e Justiça, Edvânia
Kátia, também defendeu a
importância das Assessorias de
Comunicação no Judiciário.


