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Magistrados iniciam o Curso de Formação de Formadores

Solidariedade 

Vacinação

de Maio

QUARTA

Aberta a votação para representantes 
dos servidores no COGESP Aniversariantes

Eudes Cavalcante Silva 
Divisão de Comunicação Social - Via Legal
Áurea Elisabete M. V. Pires 
SERVIS
Luiz Carlos dos Santos 
SERVIS
Tiago Ferreira das Chagas 
TERCLIMA

Projeto visa à
inovação no
setor públicostá aberta a vota-

ção para eleição 
de representantes dos 
servidores que irão 
compor o Comitê de 
Gestão de Pessoas 
(COGESP) no âmbito 
da Justiça Federal na 
5ª Região. O colegiado 
terá, em sua composi-
ção, no mínimo, quatro 
magistrados e quatro servidores, 
sendo dois magistrados eleitos por 
votação direta entre os juízes do 
primeiro grau; e dois servidores 
também eleitos por votação direta. 
A lista dos candidatos que poderão 

ser votados é composta por qua-
tro servidores do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 e uma 
da Justiça Federal em Pernambu-
co (JFPE):  Aleksandros El Aurens 
Meira de Souza, Fabio Rodrigo de 

Teve início, ontem, na Sala Capi-
baribe do TRF5, o Curso Forma-
ção de Formadores, promovido 
pela Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistra-
dos (Enfam), em parceria com a 
Escola Judicial de Pernambuco e 
a Escola de Magistratura Federal 
(Esmafe) do TRF5. Participam da 
capacitação juízes federais que 

atuam em Pernambuco e juízes 
estaduais vinculados ao Judi-
ciário nos estados de Pernam-
buco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Ceará. A programação 
do Nível 1 aborda a Formação 
de Base Docente. O Módulo1, 
iniciado ontem, versa sobre os 
elementos da atividade docen-
te no contexto da magistratura. 

Esta etapa do curso será concluída 
amanhã (18).

O térreo do TRF5 recebe até esta 
sexta-feira (19), das 11 às 17h, uma 
feira de produtos artesanais or-
ganizada pelo Núcleo de Apoio à 
Criança com Câncer (NACC). Os ar-
tigos, que incluem bolsas, toalhas, 
biscoitos, chaveiros e camisas, são 
confeccionados por voluntárias do 
NACC. O dinheiro arrecadado será 
utilizado para ajudar no funciona-
mento da instituição, que acolhe 
crianças e adolescentes em trata-
mento contra o câncer. O NACC 
fornece suporte às crianças e suas 
famílias, com auxílio de fisiotera-
peutas, assistentes sociais e pro-
fessores, entre outros profissionais. 
Para mais informações sobre como 
ajudar ou se tornar voluntário, é só 
entrar no site www.nacc.org.br ou 
pelo telefone (81) 3267-9200.

A diretora da Divisão de Comu-
nicação Social do TRF5, Isabelle 
Câmara, está participando do 
Recife GovJam, versão local do 
Global GovJam, um projeto sem 
fins lucrativos voltado para ino-
vação no setor público. Times em 
diferentes localidades do mundo, 
sob um mesmo tema, trabalharão 
48 horas para solucionar os desa-
fios enfrentados pelo setor públi-
co. O evento teve início ontem  e 
reúne, até amanhã, participantes 
de vários órgãos da administração 
pública.

Paiva Henriques, Fernanda 
Bezerra Cavalcanti Marques 
Montenegro, Rouseane Leti-
cia Chaves de Oliveira (JFPE) 
e Soraria Maria Rodrigues 
Sotero Caio.
Escolha  - A votação tem 
como base a Resolução nº 
240 - CNJ e poderá ser rea-
lizada até a próxima sexta-
-feira (19/05). Para votar é 

simples, basta acessar a Intranet, 
clicar no “banner” COGESP, fazer a 
autenticação utilizando o login e 
senha que usamos para o acesso 
ao contracheque, escolher um dos 
candidatos e clicar em votar.

Homenagem - Em nome do TRF5, o 
desembargador federal Élio Siqueira 
prestou homenagem, ontem (16), aos 
profissionais de Enfermagem e Servi-
ço Social que trabalham no TRF5. Os 
dias 12 e 15/05 são dedicados, res-
pectivamente, àqueles profissionais. 
Na ocasião, estiveram presentes a 
assistente social e ex-servidora Tere-
zinha Meira, que fundou juntamente 
com servidores do TRF5 o Grupo de 
Apoio e Recuperação da Criança e do 
Adolescente (Garça); Arthemísia San-

tiago, Etelvina Tedin, respectivamen-
te, assistente social e enfermeira do 
NAS/TRF5, além de Albertina Pereira, 
com formação na área de Serviço 
Social, lotada no gabinete do desem-
bargador Leonardo Carvalho.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) informa que amanhã (18) 
será realizada apenas a vacina-
ção contra a gripe. As doses das 
vacinas pneumococos 23 valente 
e herpes zóster serão aplicadas 
em outra oportunidade, cuja data 
será informada pelo NAS. O ho-
rário da imunização continua das 
10h às 13h. Mais informações 
pelo ramal 9296.


