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O
Ginástica Laboral está entre as ações 
do Programa Qualidade de Vida do TRF5

de Maio30
SEXTA

Marcelo Navarro conclui “Curso de Formação de Formadores”

Reunião de dirigentes de RH 

combate ao sedentaris-
mo é um dos destaques 

do Programa Qualidade de 
Vida do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5. 
Entre as ações planejadas 
para acontecer no segundo 
semestre deste ano, está a 
Ginástica Laboral. O Termo 
de Referência, elaborado 
pela Comissão de Qualidade 
de Vida do TRF5, juntamente com 
o Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS), para contratação de empre-
sa para executar as ações prevê a 
realização de três sessões sema-
nais de ginástica laboral, cada uma 

com 15 minutos. As turmas serão 
formadas por, no mínimo, cinco e, 
no máximo, 12 pessoas. De acordo 
com a coordenadora do Programa 
de Qualidade de Vida do TRF5, Iara 
Sales, os educadores  físicos e o 

NAS farão avaliação em 30 ser-
vidores inscritos no programa. 
“O objetivo é promover  a mu-
dança de hábitos de servidores 
sedentários, dentro do próprio 
ambiente de trabalho”, explicou 
Iara. A coordenadora acrescen-
tou que o foco não é apenas a 
prevenção de Lesão por Esfor-
ços Repetitivos (LER e DORT), 
mas também ações que comba-

tam o desgaste mental promovido 
pelo trabalho. O serviço de ginás-
tica laboral encontra-se em pro-
cedimentos iniciais para licitação.  
A previsão é de que tenha início a 
partir do segundo semestre.

O diretor da Esmafe, desembar-
gador federal Marcelo Navarro, 
participou, no período de 12 a 
23/05, nas cidades de Paris e 
Bordeaux, do “Curso de Forma-
ção de Formadores”, oferecido 
pela Escola Nacional da Magis-
tratura da França, em convênio 
firmado com a Escola Nacional 

de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados (Enfam). A Escola 
Nacional de Magistratura da Fran-
ça, a mais conceituada do mundo 
jurídico internacional, é presidida 
pelo procurador da República da 
França em Nantes Xavier Ronsin. 
Participaram do curso cerca de 30 
magistrados da Alemanha, Argé-

lia, Brasil, Estônia, França, Itália e 
Laos. Dentre os temas abordados 
no curso, “Ética e Deontologia”, 
“Técnica de realizações de audiên-
cias” e “Métodos pedagógicos da 
atividade da magistratura”. Para 
o desembargador, foi uma rica 
experiência. “Há diferenças entre 
a formação dos magistrados fran-

ceses e os nossos. Lá, por exem-
plo, são formados juntos juízes e 
membros do Ministério Público, 
além da forma de recrutamento 
muito diversa da nossa. Mas, sem 
dúvida, um curso bastante subs-
tancioso, principalmente do pon-
to de vista pedagógico”, elogiou 
o desembargador.

Aniversariantes

Ministro Francisco Falcão 
STJ/CNJ

Desembargador Federal 
Manoel de Oliveira Erhardt
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Ivone Monteiro de Albuquerque
Divisão da 2ª Turma
Cláudia Fernanda Carvalho Chagas
Núcleo de Gestão Documental
Elaine Maria Bezerra Pereira
ESMAFE5

Sábado, dia 31 de maio
Felipe Paiva Chaves da Cruz
Subsecretaria de Pessoal

Marco Antonio Malafaia
Secretaria Administrativa / CPL
Rivânio Alves dos Santos
Divisão da 2ª Turma
Ericson Silberstein P. Maniçoba
Gab. Des. Fed. Barros Dias
Cláudia Regina Alves da Silva
Gab. Des. Fed. Marcelo Navarro
Alexsandro Ferreira da Silva
Jardim

Domingo, dia 1º de junho
Maria Olívia Maciel Farias
Gab. Des. Federal Geraldo Apoliano
Rodrigo Pereira da Cunha
Tecnologia da Informação
Josenilton Oliveira da Cunha
Marcenaria

O diretor da Subsecretaria de 
Pessoal, e a diretora do Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH) do TRF da 5ª 
Região, respectivamente, Onal-
do Mangueira e Soraya Portugal, 
participarão da Reunião de Diri-

gentes de Recursos Humanos do 
Conselho da Justiça Federal (CJF) 
e dos Tribunais Regionais Fede-
rais, que será realizada na segun-
da e na terça-feira da próxima 
semana (2 e 3 de junho), no CJF, 
em Brasília.

Xavier Ronsin e 
Marcelo Navarro


