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Doação de Sangue
A servidora Maria da Graça Reis 

Braga, da Subsecretaria de Recursos 
Especiais, Extraordinários e Ordi-

nários (SREEO), solicita doação de 
sangue (qualquer tipo sanguíneo) 

em nome de seu familiar, Aluysio. A 
doação deve ser realizada no He-

mato (Av. Lins Petit, 264 - Boa Vis-
ta). Os doadores deverão avisar que 
o paciente é do Hospital Unimed 3.

Segurança: Marcelo Navarro solicita apoio ao governador 
de Pernambuco 

Falecimento do jurista Nelson Saldanha
Magistrados concluem curso de 
desenvolvimento gerencial
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Aniversariantes

agistrados da 5ª Região en-
cerram, hoje (14), o terceiro 
e último módulo do Progra-

ma de Desenvolvimento Gerencial 
para Magistrados, oferecido pela 
Escola de Magistratura Federal da 
5ª Região (Esmafe). A capacitação, 
que vem sendo realizada no Vila 
Rica Hotel, em Boa Viagem, tem 
por objetivo oferecer ferramentas 
que possibilitem a avaliação do 
modo como energias e recursos 
estão sendo investidos para o al-
cance de metas e resultados, com 
a discussão em torno dos princí-

O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, e o diretor da Subse-
cretaria de Apoio Especial (SAE), 
General Nílson Ananias, foram 
recebidos, na manhã do últi-
mo sábado (11), no Palácio do 
Campo das Princesas, pelo go-
vernador do estado de Pernam-

buco, Paulo Câmara. O objetivo 
do encontro foi solicitar apoio 
para a instalação de um Núcleo 
de Assistência Militar no TRF5, 
visando a cumprir o que deter-
mina a Resolução Nº 176/2013 
do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), que institui o Sistema 
Nacional de Segurança do Poder 
Judiciário.  O governador sinali-

pios fundamentais do alto desem-
penho, o planejamento de ações 
por meio de cenários estratégicos, 
o mapeamento de problemas e a 
criação de soluções, dentre outros. 
As aulas estão sendo ministra-
das pelo professor e pesquisador 
Jorge Menezes, que tem vasto 
conhecimento na área de desen-
volvimento de lideranças. 
Nova turma - Os servidores que 
atuam junto aos magistrados que 
estão concluindo o curso terão 
a oportunidade de participar do 
treinamento em Desenvolvimento 

Faleceu, na última sexta-feira (10), 
o advogado, professor universitá-
rio, escritor, poeta e membro da 
Academia Pernambucana de Letras 
(APL) Nelson Saldanha, 82, por 
falência múltipla dos órgãos. Em 
2004, Saldanha recebeu a meda-
lha da Ordem do Mérito Pontes de 
Miranda, a mais alta condecoração 
concedida pelo TRF5 a personali-
dades merecedoras de distinção 
nos estudos relativos ao Direito 
ou que tenham prestado rele-
vantes serviços à Justiça Federal. 
Solidarizando-se com a família, o 
presidente do TRF5, desembarga-

zou positivamente 
ao pedido. Já nes-
ta semana, haverá 
reuniões entre o 
General Ananias 
e o secretário de 
Defesa Social, 
Alessandro Carva-
lho, para tratar do 
assunto. 

Gerencial. A Esmafe vai oferecer 
uma turma a partir do próximo 
mês. Nos dias 3 e 4/08, serão 
ministradas as aulas do primeiro 
módulo; nos dia 17 e 18/08, os 
servidores terão o segundo módu-
lo, concluindo o terceiro e último 
módulo no dia 1º de setembro.

dor federal Mar-
celo Navarro, em 
nome do Tribunal, 
enviou uma coroa 
de flores e pres-
tou condolências 
durante o velório 
realizado no sába-
do (11) na APL.

Lançamento - O presidente do TRF5,  desembargador federal Marcelo Navarro (D), pres-
tigiou, na noite da última quinta-feira (9), o lançamento do livro do acadêmico e médico 
pernambucano Waldênio Porto (E), intitulado  “Do Tejo ao Capibaribe”, biografia de Armê-
nio Dias (C), dono do tradicional restaurante Leite. O evento foi realizado na biblioteca do 
Hospital Real Português, no bairro do Paissandu, área central do Recife.


