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Aniversariantes

Juiz Federal Guilherme
Masaiti Hirata Yendo

O desembargador federal José Baptista
de Almeida Filho (presidente do TRF da
5ª Região) realiza hoje, à tarde, em Ara-
caju, reunião trimestral com os diretores
de Foro das Seções Judiciárias de
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe. Na atual
gestão, os encontros foram descentrali-
zados de modo a atender todos os seis
Estados de abrangência da 5ª Região e
já ocorreram reuniões em Campina
Grande, Recife, Maceió e Natal. Nesta
sexta-feira, às 9h, no município de

Estância
(situado no
litoral Sul de
Sergipe à
distância de 56
km de Aracaju),
o presidente do
TRF5 inaugura
a sede própria
da Justiça
Federal. Também participam da soleni-
dade o juiz federal Carlos Rebêlo Júnior
(diretor do Foro da Seção Judiciária de

Presidente reúne diretores de Foro e inaugura
nova sede em Estância

O seminário “Processo
Penal: Reforma no Código
e nos Paradigmas – em
Busca da Eficiência Penal”,
promovido pela Escola de
Magistratura Federal da 5ª
Região, acontece hoje e
amanhã, na sede da
Esmafe5. O encontro será aberto pela
desembargadora federal Margarida
Cantarelli, às 16h desta quinta-feira, e
contará com a presença do ministro
Nilson Naves (STJ), diretor-geral da

Escola Nacional de Forma-
ção e Aperfeiçoamento
de Magistrados (Enfam).
O evento reúne magistra-
dos de Pernambuco, Pa-
raíba, Alagoas e Sergipe
e faz parte do Plano Na-
cional de Aperfeiçoamento

e Pesquisa para Juízes Federais (PNA).
O mesmo seminário será oferecido aos
servidores do TRF5, no final deste mês,
e para magistrados do Rio Grande do
Norte e Ceará, em setembro.

Começa hoje seminário sobre Processo Penal

Sergipe) e as juízas federais Lidiane
Bomfim Pinheiro de Meneses (diretora
da Subseção de Estância) e Andréa
Márcia Vieira de Almeida.

O Espaço Jurídico promove, quinzenal-
mente, nas quintas-feiras, um debate
informal sobre temas da atualidade. Após
o debate, é servido um coffe break e
acontece a participação de artistas
regionais. Trata-se do Café Jurídico,
realizado das 17h às 18h30, alternando
entre as sedes da Boa Vista e de Boa
Viagem. O projeto já se encontra no
segundo ciclo e cada ciclo é composto
por três palestras. O evento é gratuito
para os alunos do Espaço, que oferece
desconto aos servidores do TRF5.

Espaço Jurídico realiza
debate às quintas

O Núcleo de Desenvolvimento de
Recursos Humanos lançou uma
campanha com o objetivo de formar
um cadastro de instrutores internos
nesta Corte. A idéia visa promover
capacitações e treinamentos para
servidores do Tribunal e, para isso,
foram solicitados especialistas nas
áreas Jurídica, Administrativa e de
Informática. Nos dias 21 e 22 de
agosto, das 8h30 às 17h30, na sede
da Esmafe5, será realizado o curso de
Formação para Instrutores Internos.
Quem quiser ingressar no quadro de
instrutores do TRF5 deverá se
inscrever até amanhã, no NDRH.
Informações: 9818.

NDRH cadastra
instrutores até amanhã

Doações de sangue
A servidora Elizabeth Lins (Revista)
solicita aos funcionários do TRF5 a
doação de qualquer tipo sanguíneo
ao IHENE, em nome de Maria Clara
Pinheiro de Albuquerque Melo, que

se encontra no Hospital de Fraturas.

O servidor Augusto (Jurisprudência)
também pede a solidariedade dos

colegas com doação de sangue ao
IHENE, em nome de seu pai,

Jarbas Benedicto D´Almeida, que
está na UTI do Hospital Português.
O telefone do IHENE é 3302.4189.


