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TRF5 e DPU promovem seminário sobre luta contra o câncer

Novo Processo Penal 
em debate na JFCE

de Outubro

QUINTA

V Olimpíada da JF da 5ª Região 
começa nesta sexta-feira (27)

partir de amanhã (27), o Cír-
culo Militar no Recife abre as 

portas para receber a V Olimpíada 
da Justiça Federal da 5ª Região, 
com atividades esportivas que 
seguem até o domingo (29). O 
evento, que reúne magistrados, 
servidores, terceirizados e estagi-
ários, é, além de uma competição 
esportiva, um momento de confra-
ternização entre os que compõem 
a Justiça Federal na 5ª Região. Este 
ano, a grande novidade é a reali-
zação do Show de Talentos dentro 
das atividades das Olimpíadas. 
Tanto a programação esportiva 
como a cultural farão parte das 
homenagens ao Dia do Servidor 

Aniversariantes

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, em parceria 
com a Defensoria Pública da 
União (DPU), realizam, na pró-
xima segunda-feira (30), o se-
minário “O papel do sistema de 
justiça brasileiro na luta contra o 
câncer: perspectivas e desafios”, 
cujo objetivo é discutir a ne-

(28/10). O Show de Talentos, que 
começa às 17h do sábado, prome-
te levar muita diversão aos presen-
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VIRTUS

o desembargador federal Edilson 
Nobre comporá a mesa sobre 
o respeito ao saber médico e a 
busca pelo resultado útil do pro-
cesso judicial. O evento acontece 
das 8h às 17h, na Sala Capibaribe, 
no edifício-sede do TRF5. As ins-
crições, gratuitas, serão feitas no 
local, com vagas limitadas. 

cessidade de interação entre De-
fensoria Pública, Poder Judiciário, 
Ministério Público e órgãos res-
ponsáveis pela gestão da saúde, 
especialmente, no que diz respeito 
ao tratamento do câncer. O pre-
sidente do TRF5, desembargador 
federal Manoel Erhardt, participará 
da abertura do evento. À tarde, 

tes ao evento. Outra novidade é 
que a equipe do Núcleo de Assis-
tência à Saúde (NAS) dará suporte 
médico durante toda competição. 
Quatro médicos estão escalados 
e irão se revezar nos três dias de 
atividades esportivas.
Entrega de camisas – O Comitê 
Olímpico Regional informa que as 
camisas da Olimpíada serão entre-
gues nesta quinta (26), das 13h às 
18h, e na sexta (27) das 9h às 12h,  
na Divisão de Gestão Estratégica 
e Estatística (DG), 8º andar, por 
Eduardo Victor (Ramal 9287) ou 
Vanessa (Ramal 9907). Após esse 
prazo, as camisas só serão entre-
gues no Círculo Militar.

Estação do Cais - A banda Es-
tação do Cais, que tem em sua 
formação três servidores do 
TRF5, faz apresentação gratuita 
amanhã (27), no Poço das Artes 
(Rua Álvaro Macedo, 54, Poço da 
Panela). Participam do grupo os 
servidores André Garcia (Edito-
ração), Lúcia Carvalho (Gestão 

O desembar-
gador federal 
Fernando Bra-
ga participa, 
hoje (26) e 
amanhã (27), 
do seminário 
“Novo Pro-
cesso Penal: 
Garantismo 
e Eficácia da 
Persecução”. 
O evento acontece na Justiça Fe-
deral no Ceará (JFCE) e tem como 
objetivo debater a dinâmica do 
moderno processo penal, sob os 
aspectos do garantismo e da efi-
cácia da persecução penal, diante 
da realidade da nova legislação 
anticorrupção. Também participam 
dos debates o ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), Rogé-
rio Schietti, e o juiz federal Danilo 
Fontenelle (JFCE). 

Documental) e Valfrido Santiago 
(Secretaria Judiciária). No reper-
tório, jazz, bossa nova e músicas 
autorais. O show começa às 20h. 


