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Diretoria da Esmafe debate planejamento 
de capacitações para 2016 

disponibilidade 
orçamentária 

para o ano de 2016 
dará o tom da pauta 
da reunião que a di-
retoria da Escola de 
Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esma-
fe) promove, ama-
nhã (3/03), às 14h, 
na sede da própria 
Escola, com o ob-
jetivo de planejar o 
calendário de cursos 
e capacitações para este ano, alte-
rado em razão da redução de cus-
tos. Sob a coordenação do diretor 

da Esmafe, desembargador federal 
Manoel Erhardt, a reunião contará 
com a participação, por videocon-

O coordenador da Autorida-
de Central Brasileira relativa 
à Convenção da Haia sobre 
os Aspectos Civis do Seques-
tro Internacional de Crianças, 
Francisco George Lima, es-
teve, ontem (1º/3), na Presi-
dência do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, 
acompanhado pelos advoga-
dos da União Carlos Eduardo 
Lima e Nereida Del Águila, para 
solicitar que ações relativas a 
essa convenção passem a ser 
julgadas por varas especializa-
das em cada seção judiciária. 
Pediu-se ainda que o tema fosse 
incluído no programa do curso 
de formação inicial dos juízes 

federais. Os representantes da 
União foram recebidos pelo vice-
-presidente do TRF5, desembar-
gador federal Roberto Machado, 
acompanhado do juiz auxiliar da 
Presidência, Leonardo Resende, 
e, em seguida, pelo corregedor 
do TRF5, desembargador federal 
Fernando Braga.

ferência, dos diretores 
de núcleos seccionais da 
Esmafe, representando 
todas as seções judiciá-
rias da Região.
Redução de custos - En-
tre os tópicos da pauta, 
eventos que serão pro-
movidos em conjunto 
com outras instituições, 
ênfase no Ensino a Dis-
tância (EaD) – como 
medidas de economia 
-, e credenciamento de 

cursos junto à Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (Enfam).

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região está organizando uma 
exposição fotográfica para home-
nagear todas as suas servidoras, 
estagiárias e terceirizadas, em 
comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher. Para isso, a Divisão de 
Comunicação Social está agen-
dando horários para as sessões 
de fotos com todos os setores, 

que começam amanhã e vão até 
a próxima sexta (4). As áreas que 
ainda não marcaram a hora para 
o “click” podem se adiantar e ligar 
para o ramal 9011. A exposição 
está prevista para ocorrer de 11 
a 18 de março, no hall do térreo 
do edifício sede. Em breve, outras 
programações para o dia serão 
divulgadas.

O Sindicato dos Trabalhadores do 
Poder Judiciário Federal em Pernam-
buco (Sintrajuf-PE) convida os servi-
dores do Judiciário para participarem, 
hoje, às 19h, do debate sobre desfi-
liação da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT). O evento será realizado 
na sede do sindicato, na Rua do 
Pombal, no bairro de Santo Amaro.

Ontem (1), o desem-
bargador federal Cid 
Marconi fez uma vista 
de cortesia aos juízes 
federais da Justiça 
Federal em Pernambu-
co (JFPE). Na ocasião, 
ele conheceu o Espaço Memória e 
as instalações do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc).


