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(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia da Instituição do
Direito de Voto à Mulher

O município de Cabo de
Santo Agostinho, situado no
litoral Sul de Pernambuco,
vai sediar o VI Encontro
Regional para Juízes
Federais da 5ª Região, que
começa na próxima quinta-
feira e segue até o dia 8 de
novembro, no Centro de
Convenções do Eco Resort
Cabo. O evento é promovido
pelo Tribunal e Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região (Esmafe5), com
apoio da Caixa Econômica Federal.
Durante três dias, juízes dos Estados de
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe estarão
debatendo questões pertinentes à 5ª

PNA reúne magistrados da 5ª Região

Região, tendo como tema central “A
Constituição de 1988 e a Efetividade da
Cidadania”. O encontro faz parte do
Plano Nacional de Aperfeiçoamento e de
Pesquisa para Juízes Federais (PNA) e
entre os objetivos está a integração entre
magistrados dos seis Estados. Os

desembarga-
dores federais
José Baptista
de Almeida
Filho (presiden-
te do TRF5), Margarida
Cantarelli (diretora da
Esmafe) e Rogério
Fialho (coordenador
científico) dirigem a
solenidade de abertura

do Encontro, na próxima quinta-feira, às
17h. A juíza federal Taís Schilling Ferraz
(auxiliar da Presidência do Supremo
Tribunal Federal) ministra a conferência
inaugural “Instrumentos Constitucionais
de Racionalização do Processo: Reper-
cussão Geral e Súmula Vinculante”.

Foi realizada na última quinta-feira, na
Sala das Turmas, a cerimônia de
conclusão do Curso de Formação de
Brigada de Emergência. Os 83
servidores participantes, do Tribunal e
da Seção Judiciária de Pernambuco,
receberam os certificados
correspondentes as 24 horas/aula
ocorridas no Centro de Ensino e
Instrução do Corpo de Bombeiros. A

solenidade contou com
a presença do Tenente
Coronel do Centro,
Lamartine Barbosa. “É
importante que cada
concluinte se
conscientize da
responsabilidade e se considere um
agente de prevenção e combate a
incêndios e acidentes nos prédios do

TRF5 e da
Seção Ju-
diciária”,
falou o
diretor da
Subsecre-

taria de Apoio Especial,
Rivo Ribeiro. O evento foi encerrado
pelo juiz federal Frederico Azevedo,
diretor de Foro da SJPE.

A Diretoria Geral (DG) está coletando os
trabalhos de conclusão de cursos de
pós-graduação e mestrado dos
servidores do TRF5 para compor o link
“produção científica”. A DG informa que,
em breve, as informações estarão
disponíveis na internet. Mais informações
com Ricardo ou Geneci, no ramal 9287.

DG disponibilizará
produção científica de
servidores do TRF5

Na próxima semana, a Seção
Judiciária de Pernambuco (SJPE)
sediará o Congresso Defesa do
Meio Ambiente do Trabalho:
Dignidade da Pessoa Humana. O
evento, promovido pela Escola

Superior do Ministério Público da
União, tem o objetivo de discutir a falta
de entendimento sobre o direito à
saúde no trabalho. O congresso vai
explorar o tema a partir da Constituição
Federal, estudando o papel do
Ministério Público do Trabalho,
deveres do empresariado e ações
regressivas contra danos ao ambiente
laboral. O evento ocorrerá no auditório
da SJPE, no período de 4 a 6 de
novembro. Informações pelo site
www.esmpu.gov.br.

SJPE sedia congresso
sobre saúde no trabalho
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