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Aniversariantes

Desembargadores federais são homenageados pelo TRE-PE

Esmafe promove capacitação em 
liderança para magistrados Exposição “Infância Refugiada”

Personalidades e instituições que 
prestaram serviços relevantes à 
justiça eleitoral foram homenage-
adas, segunda (30), pelo Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-PE), com a 
Medalha do Mérito Eleitoral Frei 
Caneca. O presidente do TRF5, 
desembargador federal Mano-
el Erhardt (centro), prestigiou o 
evento, ao lado dos desembarga-

dores federais Vladimir Carvalho, 
que também exerce a função de 
desembargador eleitoral titular no 
TRE-PE, e Élio Siqueira (1º e 2º da 
esq p/ dir, respectivamente). Foram 
agraciados com a medalha de ouro 
o desembargador federal Cid Mar-
coni, além dos desembargadores 
eméritos do TRF5 Araken Mariz e 
Nereu Pereira dos Santos Filho, re-

Despedida – O assessor jurídico da Assessoria Especial da Presidência do 
TRF5, Allyson Bezerra (centro), recebeu, ontem,  uma homenagem pela sua 
despedida do TRF5. O servidor, que é analista judiciário do Tribunal, nome-
ado em 2015, foi aprovado em concurso para procurador do município do 
Recife, onde assumirá o cargo, ainda este mês. 

Foi inaugurada, na última segun-
da-feira (30/07), no edifício-sede 
da Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB), localizado na cidade de 
João Pessoa, a exposição fotográfi-
ca “Infância Refugiada”, que retrata 
o cotidiano de crianças e adoles-
centes palestinos refugiados em 
países do Oriente Médio, como 
Turquia, Líbano e Síria. A mostra 
reúne 27 imagens da fotógrafa e 
estudante de Relações Interna-
cionais Karine Garcêz. O trabalho 

Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região – 

Esmafe oferece, nos meses 
de agosto e setembro, o 
curso presencial “Programa 
de Desenvolvimento de Li-
derança para Magistrados”, 
a ser realizado no Empresa-
rial RioMar Trade Center, lo-
calizado no bairro do Pina, 
Recife/PE. A capacitação 
visa ao aperfeiçoamento 
dos magistrados na ciên-
cia administrativa, como 
conhecimento complementar à 
atuação na atividade judicante. As 

aulas serão ministradas pelo pro-
fessor Jorge Menezes, pesquisador 

especializado no desenvol-
vimento de competências 
para liderança e Training 
Design Specialist.
Programa – O curso abor-
dará os seguintes módulos: 
“Explorando as fronteiras 
da liderança”, “Inteligência 
emocional e gestão de con-
flitos” e “Máxima Performan-
ce na gestão de Resultados”. 
O primeiro será realizado 
nos dias 6 e 7/08; o segun-
do nos dias 22 e 23/08 e o 

último no dia 4/09, no horário de 
8h às 12h e de 14h às 18h. A Justiça Federal em Petrolina, em 

parceria com o INSS e a Procura-
doria Federal, promoverá, nos dias 
4, 11, 18 e 25/08, pela manhã, o 
Curso de Direito Previdenciário. O 
curso será gratuito, mas no ato da 
inscrição deverão ser entregues 
2kg de alimentos não perecíveis, 
a serem encaminhados a entida-
de beneficente. Os interessados 
podem se inscrever até hoje, pre-
sencialmente, no Setor de Apoio 
Administrativo da Justiça Federal 
em Petrolina. Serão ofertadas 80 
vagas. Com informações da JFPE.

presentado pela filha, a procurado-
ra de Pernambuco Larissa Santos.

conta com o apoio da ONG Al 
Wafaa Campaing, da Holanda, 
que auxiliou as idas de Karine aos 
campos de refugiados desde 2012.  
Em parceria com o projeto Foto-
grafia Tátil, da Universidade Fede-
ral do Ceará (UFC), já foi viabiliza-
da a apresentação da exposição 
em várias cidades brasileiras. As 
fotografias podem ser conferidas, 
gratuitamente, das 9 às 18h dos 
dias úteis, até o dia 17 de agosto. 
Com informações da JFPB. 


