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Abertas as inscrições para o curso Formação de Magistrados Gestores da JF

Exposição termina 
amanhã

de Outubro

TERÇA

Aniversariantes

Despedida

A Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região – Esmafe, em par-
ceria com o Núcleo Seccional do 
Rio Grande do Norte, está com 
inscrições abertas para o curso 
presencial de Formação de Magis-

fogo é muito pode-
roso. E é imprevisí-

vel o que pode acontecer 
em um prédio como esse, 
caso ocorra incêndio”. 
Com essas palavras, o 
major aposentado Acioly, 
do Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar de Pernam-
buco e diretor da empresa 
Treinandos, começou sua 
instrução preparatória para 
o exercício de abandono 
de área, realizado ontem à 
tarde (29), no edifício-sede do Tri-
bunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5. Soado o alarme, co-
meçou a ação de retirada de todas 
as pessoas presentes ao Tribunal, 

trados Gestores da Justiça Federal. 
A capacitação será realizada de 12 a 
14/11, na Sala de Oficinas do Cen-
tro de Formação Judicial da Justiça 
Federal no Rio Grande do Norte, 
em Natal. Estão sendo oferecidas 30 
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vagas para magistrados. O objetivo 
da capacitação é oportunizar aos 
juízes federais elegíveis para o car-
go de direção do foro para o biênio 
2019/2021 uma discussão e apren-
dizado estruturados em conceitos 

Mais de 300 pessoas participam da 
simulação de abandono de área no TRF5

João Marcelo Holmes Silva
Gab. Des. Federal Leonardo Carvalho

que desceram pelas escadas e se 
concentraram no segundo estacio-
namento, sempre com orientação 
da Brigada de Incêndio, hoje com-
posta por 49 membros. 

Pesar - Faleceu, na manhã do último 
sábado (27), o desembargador fede-
ral emérito Francisco Geraldo Apo-
liano Dias. Ele estava hospitalizado 
há mais de um mês e veio a óbito 
em razão de múltiplas debilidades. 
Geraldo Apoliano ingressou no TRF5 
em 1996 e presidiu a Corte durante 
o biênio 2001-2003, período em que 
os Juizados Especiais Federais (JEFs) 
foram instalados na 5a Região. O 
desembargador emérito se aposen-
tou em maio de 2015.

A dentista Alda Barreto foi sur-
preendida, ontem (29), com 
uma homenagem dos colegas 
do Núcleo de Assistência à Saú-
de (NAS). Amanhã é seu último 
dia de trabalho no TRF5, após 
25 anos dedicados ao Tribunal. 
A dentista já estava em abono 
de permanência desde 2013 e 
tinha tempo de contribuição an-
terior ao Tribunal. “Saio com senti-
mento de gratidão. A convivência 
no TRF5 foi muito gratificante. 
Sentirei perder a convivência diária 
com os colegas”, ressaltou Alda.

Quem ainda não conferiu a expo-
sição “A arte após o labor” tem até 
amanhã para ver as telas e foto-
grafias dos servidores do TRF5. Os 
trabalhos estão expostos no hall 
do edifício-sede do Tribunal.

e métodos modernos de gestão, 
parametrizados com os cenários in-
terno e externo da Justiça Federal da 
5ª Região. As inscrições podem ser 
realizadas até o dia 5/11, pelo site 
da JFRN: www.jfrn.jus.br/esmafe/.

Orientações – Já no es-
tacionamento, Acioly 
orientou os servidores. Em 
uma situação real de in-
cêndio, as pessoas devem 
se deslocar sempre pelas 
escadas, do lado direito e 
segurando o corrimão, em 
direção ao andar térreo, de 
forma rápida, contudo sem 
correr, assegurou. As mu-
lheres que estiverem usan-
do sapatos de salto alto, 
enfatizou o major, devem 

retirá-los. Outra recomendação é 
deixar todas as portas corta-fogo 
fechadas. Ao final da simulação, 
os brigadistas se reuniram para 
avaliar o treinamento.


