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SEGUNDA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Juiz Federal André
Carvalho Monteiro
SJPE

Wallace José Medeiros Ribeiro
Assistência Psicológica
José Ricardo Lages Lins
Diretoria Geral
Diego Henrique Campos
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Dia da Saúde e Nutrição
Dia da Integração Nacional

Presidente reúne diretores de Foros
das Seções Judiciárias.

Após discussão de vários
aspectos técnicos sobre o
que a Imprensa espera de
uma assessoria de
comunicação do Poder
Judiciário, os assessores de
comunicação da Justiça
Federal, reunidos em Brasília,
durante os dias 26 e 27,
concluíram que a
aproximação entre o judiciário
e a imprensa passa pelo
desempenho dos assessores
de comunicação. Os participantes
também avaliaram que para os jornalistas
entenderem como funciona a Justiça o
juiz deve auxiliá-lo na compreensão das
suas decisões e, por sua vez, o
profissional de imprensa deve auxiliar o
juiz a entender como funciona o
jornalismo quando há interesse público.
Quanto às perspectivas para a produção
audiovisual no Judiciário, o consenso
entre os profissionais foi de que a tarefa
de produzir para rádio e TV deve ser de
pessoal qualificado. Esses foram alguns
dos encaminhamentos retirados no 3º
Encontro dos Assessores de
Comunicação da Justiça Federal,

A relação da Imprensa com o
Judiciário foi discutida em Brasília

realizado pelo Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça
Federal (CEJ/CJF).

O Supremo Tribunal Federal abriu
espaço para uma exposição de 45
fotos do baiano Gervásio Baptista. O
fotógrafo reuniu fotografias já
conhecidas e algumas do arquivo
pessoal que contam a história dos
últimos 50 anos do país. Baptista é um
dos fotógrafos oficiais do STF. A

exposição vai até o
dia 18 de abril e é
aberta ao público de
segunda a sexta-feira
das 13h às 18h. Nos
sábados, domingos
e feriados o horário é
de 10h às 17h30.

Já está funcionando o sistema
de recurso extraordinário eletrô-
nico do Tribunal Regional Fede-
ral da 2ª Região, no Rio de Ja-
neiro. A ferramenta foi desen-
volvida em parceira com o Con-
selho Nacional de Justiça para
agilizar a tramitação e o julga-
mento dos processos que são
enviados ao Supremo Tribunal
Federal (STF). Além disso, o
sistema, já usado no STF, vai
reduzir os custos com papel. A
inauguração do novo recurso foi feita
pela ministra Ellen Gracie, presidente do
STF. Segundo ela, em dois anos o Judi-
ciário viverá outra realidade. O resultado
será a melhoria do serviço para o cidadão.

TRF2 inaugura
Recurso Eletrônico

STF expõe fotos de Gervásio Baptista

A Receita Federal
alerta para o
crescente o número de
fraudes praticadas no
meio eletrônico, incluindo
as relações de comércio
virtual. Inexistência do
vendedor, falta de entrega do
produto, emissão de nota
fiscal falsa são alguns dos
exemplos mais comuns de
crimes praticados. Desconfiar
de preços muito atrativos
(abaixo de mercado), de
depósitos em contas-corrente
de titularidade diferente do
vendedor, como forma de
pagamento dos valores
negociados, pode ajudá-lo a
realizar uma boa compra.
Fonte: Site da Receita Federal


