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Socioeducativa

Reutilizando garrafas plásticas 

Presidência do TRF5 disciplina recesso forense

de Novembro

QUARTA

Aniversariantes

Diretores da Esmafe fazem planejamento 
pedagógico para 2020  

diretor da Escola de 
Magistratura Fede-

ral da 5ª Região (Esmafe), 
desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira, se 
reuniu, ontem (26), com os 
seis diretores dos núcle-
os da Esmafe das Seções 
Judiciárias vinculadas, com 
o objetivo de discutir o 
planejamento pedagógico para 
2020. Entre os tópicos abordados 
na pauta, está a submissão para 
credenciamento, na Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados – Enfam, de três cursos 
inéditos, a serem desenvolvidos a 
partir do próximo ano. Um deles é 
o “Neurolaw” - campo de pesquisas 
emergentes acerca da neurociên-
cia sob a visão jurídica -, que deve 
acontecer no núcleo da Esmafe da 
Seção Judiciária do Rio Grande do 
Norte (SJRN). Os outros dois cursos 
serão sobre Crimes Cibernéticos e 
Direito Previdenciário. Capacitações 
sobre temas como Inteligência Ar-
tificial, Direito Internacional – Nova 
Lei de Imigração e Judiciário e De-
senvolvimento Sustentável devem 

O

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 inicia, no pró-
ximo dia 20/12, o recesso foren-
se, que vai até o dia 6/1/2020. 
De acordo com a Portaria n. 
441/2019, publicada, ontem 
(26), no Diário Eletrônico da 
Justiça Federal da 5ª Região, o 

Vânia Regina Pinto de Carvalho
Subsecretaria de Precatórios

adequação orça-
mentária também 
alcançou a Esmafe, 
que sofrerá uma 
redução de 25% 
em seus recursos 
financeiros. Para 
se adaptar, a pro-
posta é aumentar a 
oferta de cursos na 

modalidade a distância, segundo o 
coordenador da Esmafe, Luiz Albu-
querque. “Esse corte nos obriga a 
procurar formas mais eficazes de 
realizar nossos cursos. ‘A distância’ 
não é preciso deslocar magistrados, 
eles realizam o curso em suas pró-
prias Seções Judiciárias”, ponderou.

Tribunal funcionará em regime de 
plantão, das 13h às 17h, de se-
gunda a quinta, e das 9h às 13h, 
nas sextas-feiras. Nesse período, 
serão decididos apenas os feitos 
que não impliquem perecimen-
to do direito e outras medidas 
que requeiram urgência, os quais 

deverão ser ajuizados, obrigato-
riamente, por meio eletrônico, 
ainda que o processo em Primei-
ro Grau tramite em autos físicos. 
Durante o recesso, o atendimento 
a advogados será feito pela Divi-
são de Distribuição, pela Secre-
taria Judiciária e pela equipe de 

ganhar novas edições em 2020. A 
retomada da publicação da revista 
da Esmafe também foi abordada, 
ressaltando a adequação normativa 
ao programa Qualis – Capes, para 
alcance da melhor classificação de 
periódicos científicos. 
Orçamento 2020 – O debate sobre 

desembargadores e servidores 
plantonistas. Não haverá plantão 
na Subsecretaria de Recursos 
Especiais, Extraordinários e Ordi-
nários, na Subsecretaria do Ple-
nário, nas Divisões de Turmas, na 
Seção de Taquigrafia e na Seção 
de Jurisprudência.

Novos Servidores - A Presidência do 
TRF5 empossou, ontem (26), três no-
vos servidores aprovados no último 
concurso, realizado em 2017. Caio 
Santana da Costa, Amanda Bezerra 
de Lima e Alexandre Marcolino Alves 
reforçarão as equipes da Autogestão 
em Saúde e da STI, respectivamente.

Às vezes, é inevitável fazer uso de 
containers e embalagens plásticas. 
Quando não puder evitar o consu-
mo desses materiais, que tal rea-
proveitar as garrafas plásticas de 
forma criativa e sustentável? Exis-
tem várias opções para reutilizar 
toda a garrafa ou as partes combi-
nadas. Seguem algumas dicas: 
• horta caseira vertical - utilize as 
garrafas usadas como recipiente 
para verduras e ervas, uma boa 
opção principalmente para am-
bientes com pouco espaço; 
• vaso de plantas - use a criativi-
dade para fazer vasos para as suas 
plantas de pequeno porte, como 
algumas suculentas e cactos; 
• portas-treco - reaproveite as gar-
rafas PET para organizar pequenos 
itens em casa, como canetas, lápis, 
tesouras, clips, chaves etc.; 
• estojo - com o fundo de duas 
garrafas PET é possível fazer um 
estojo com zíper para o transporte 
de pequenos objetos; 
• luminária ecológica - com mais 
de 100 garrafas PET pequenas é 
possível fazer uma luminária boni-
ta e ecologicamente correta.

Os estagiários do Programa de 
Nível Médio participam, nesta 
sexta-feira (29), da oficina de Pre-
venção de Infecções Sexualmente 
Transmissíveis. A atividade aconte-
cerá na Esmafe e tem início às 13h, 
com palestra da assistente social 
do Centro de Testagem e Aconse-
lhamento da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Caruaru, Giselda 
Melo. A coordenação do Programa 
ressalta a importância da partici-
pação de todos os aprendizes.


