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TRF5 promove palestra sobre preparação para o Enem

Obra homenageia 
Francisco Queiroz

Palestra

de Outubro

QUARTA

Aniversariantes

Muitos estagiários de nível mé-
dio do TRF5 estão na reta final 
de preparação para as provas 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), que serão apli-
cadas nos dia 4 e 11 de novem-
bro. Para auxiliar os estudantes, 

comum, em casos de incên-
dio, pessoas correndo, com 

medo e atordoadas. Em situações 
assim, o treinamento e o manejo 
de algumas técnicas podem pro-
mover  a calma necessária para o 
gerenciamento da situação. Com 
o objetivo de divulgar procedi-
mentos que podem salvar vidas, 
a Subsecretaria de Apoio Espe-
cial do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 realizará, na 
segunda-feira (29), um exercício 
simulado de abandono de área. Os 
alarmes de incêndio irão soar, mas 
não haverá fogo. Todos os que 
trabalham no Tribunal serão orien-
tados pelos integrantes da Briga-
da de Incêndio, em cada andar, a 

a Seção de Acompanhamento de 
Estágio de Nível Médio do TRF5 
promove a palestra “Como treinar 
seu cérebro para o dia do Enem?”, 
que será realizada na sexta-feira 
(26), a partir das 16h, na Sala 
Capibaribe. O servidor da Dire-

realizar uma saída ordeira do 
prédio. Após o exercício, todos 
os funcionários voltarão nor-
malmente aos seus trabalhos.
Programação - Para a simula-
ção, está programada, das 14h 
às 15h30, na Sala das Turmas 
Norte, uma orientação da Briga-
da de Incêndio para o exercício 
e a distribuição de tarefas. Às 
15h45 será acionado o alarme. 
Os integrantes do Tribunal par-
ticiparão, deslocando-se para 
os pontos de encontro, orienta-
dos pelos brigadistas. Ao final, 
a partir das 16h, haverá, na Sala 
das Turmas Norte, uma reunião 
dos brigadistas para avaliação 
do exercício.

toria Geral do TRF5, Eduardo 
Victor Menezes, é o convidado 
para debater o assunto com os 
jovens. Servidores com filhos 
que realizarão o exame podem 
trazê-los para participar do en-
contro. 

Sem sustos: TRF5 promove exercício 
simulado para casos de incêndio

Juiz Federal Sérgio José 
Wanderley de Mendonça

SJAL

Flávia Regina Peixoto Santana 
Gab. do Des. Federal Leonardo Carvalho
Carlos David Farias de Oliveira
Digitalização
Everaldo Vieira da Silva 
VIRTUS

Dia do Aviador - O presidente do TRF5, desembargador federal Manoel 
Erhardt, participou, na segunda-feira (22), da reunião solene em come-
moração ao Dia do Aviador e aos 30 anos do Centro Integrado de Defesa 
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – Cindacta 3. A cerimônia foi realizada 
na Assembleia Legislativa de Pernambuco – Alepe. Ontem (23), Erhardt 
prestigiou as comemorações no Cindacta 3, que também prestou numa 
homenagem ao Dia do Aviador. 

O Diretor da Subseção Judiciária 
Federal de Caruaru, Juiz Federal 
Tiago Antunes de Aguiar, apresen-
tará a palestra “Legítima Defesa 
e Uso Diferenciado da Força na 
Atividade Policial”. O evento será 
realizado na Sala Capibaribe do 
edifício-sede do TRF5, na quinta-
-feira (25), das 14h às 17h. A ini-
ciativa faz parte da atualização dos 
conhecimentos dos agentes de 
segurança do Tribunal, bem como 
para os servidores da área de se-
gurança do TRT, TJPE, TRE e SJPE.

O Instituto 
de Advo-
gados de 
Pernambu-
co (IAP) e 
a Livraria 
Cultura 
promove-
rão o lan-
çamento 
do livro 
em home-

nagem aos 40 anos de docência 
do professor Francisco Queiroz, 
desembargador federal emérito 
do TRF5. O evento será realizado 
no dia 29 de outubro, às 19h30, 
na Livraria Cultura do Shopping 
RioMar. A obra, intitulada “Direito 
Administrativo e os Desafios do 
Século XXI”, é um lançamento da 
editora Forum e tem como coor-
denadores Andry Matilla Correa, 
Theresa Christine de Albuquer-
que Nóbrega e Walber de Moura 
Agra.


