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Dia do Bancário

Dia da Cidadania

Tribunal entra em
recesso e nomeia
Turma de Férias

Edição nº 54

Chaer: Noticiário jurídico está em alta

Margarida recebe
troféu do Fórum

Qualidade prepara
Mostra Regional

PrPrPrPrPraaaaatos do Diatos do Diatos do Diatos do Diatos do Dia

Marlene Abreu, baiana de Salvador, to-
mou posse no TRF em 1990. Concur-
sada como técnica judiciária, Marlene foi
diretora da Subsecretaria de Planeja-
mento. Hoje, é supervisora de acór-
dãos no gabinete do Desembargador

Lázaro Guimarães. Co-
mo se dedica ao estudo
do Espanhol, diz que “se
estiver nos planos de
Deus, após me aposen-
tar, serei missionária
pela América Latina”.

Coordenador regional do Escritório da
Qualidade (EQ), o juiz federal Élio
Wanderley de Siqueira estará presidindo
hoje na Seção Judiciária de Sergipe o I
Encontro Regional do Escritório da Quali-
dade. Durante o evento, que reúne repre-
sentantes do Conselho Gestor do EQ,
das seis Seções Judiciárias da 5ª Região,
serão definidas as linhas da I Mostra
Regional de Trabalhos da Qualidade, que
acontecerá em setembro, no TRF/5ª.

A partir do dia 2, início do recesso
judiciário, o Tribunal passa a adotar
novo horário de funcionamento du-
rante este mês: das 13h às 18h, de
segunda a quinta-feira. Às sextas-
feiras fica mantido o horário das 8h
às 13h. A decisão foi ratificada on-
tem durante Sessão do Pleno.
Turma de Férias - Durante o reces-
so, o TRF estará julgando proces-
sos urgentes através de sua Turma
de Férias integrada pelos
desembargadores federais Ridalvo
Costa, José Maria Lucena e Geraldo
Apoliano.

Lasanha a 4 queijos
Maminha na chapa

Filé de peito na chapa
Filé de peixe na chapa

Rocambole de carne

A presidente do TRF/5ª, Margarida
Cantarelli, foi homenageada pelo Fórum
Nacional de Assessores de Comunica-
ção do Judiciário e Ministério Público
com um troféu. A homenagem prestada
pela presidente do Fórum, Edvânia Kátia,
é um reconhecimento ao apoio dado pela
magistrada à realização do V Encontro
Nacional da categoria.

O jornalista Márcio
Chaer, diretor do site
“Consultor Jurídico”,
encerrou ontem o V
Encontro Nacional
de Assessores de
Comunicação do
Judiciário e
Ministério Público
com uma palestra
sobre “A Linguagem
Jurídica e sua
Dificuldade de Comunicação com a
Sociedade”. Na oportunidade, disse que
“os assessores precisam escrever de
maneira que o leitor compreenda a
notícia jurídica de forma clara, mas
vencer dificuldades é tarefa de todo

jornalista”. Na
avaliação do
palestrante, “o
assessor de Comu-
nicação tem que
deixar de ser pedin-
te e passar a ser
alvo de cobiça, por-
que a demanda pelo
noticiário jurídico
está em alta no jor-
nalismo brasileiro”.

De acordo com Chaer, o material produ-
zido pelas assessorias de Comunicação
do Judiciário e Ministério Público não é
release, é notícia. “Release é o que a
Coca-Cola envia para os jornais”,
ironizou.

O TRF/5ª sedia na manhã de hoje o En-
contro sobre a Apresentação de Pesquisa
de Ambiência Organizacional, que reúne
cerca de duzentos servidores da Delega-

cia da Receita Federal no Recife. A
diretora-regional da Escola de Ad-
ministração Fazendária Glória Gue-
des estará à frente do encontro.

Receita promove Encontro no TRF


