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Doações de sangue
Paciente precisa, urgentemente, de
transfusão de sangue do tipo B ne-
gativo. A doação deve ser feita ao

Hemope, em nome de Franklin
Delano Correia da Nóbrega. Infor-

mações:  3227.3415 ou 3465.8351.

Esmafe5 se destaca em ranking
nacional
A Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região
(Esmafe5) conquistou
posição de destaque no
ranking nacional relativo
ao credenciamento de
cursos de atualização
para juízes, ocorridos
em 2008. De acordo
com a avaliação realiza-
da pela Escola Nacional
de Formação e Aperfei-
çoamento de Magistrados (Enfam), a Es-
mafe5 obteve o 1º lugar entre as cinco es-
colas federais sendo a que mais creden-
ciou cursos de atualização, com um total
de dez cursos autorizados no período.
Também ficou com o 3º lugar geral dentre
as 25 unidades de ensino analisadas, inclu-
indo as escolas de magistratura estaduais.
A Escola tem como atribuição promover
atividades de capacitação para os juízes
federais da 5ª Região. A diretora da Esma-
fe5, desembargadora federal Margarida
Cantarelli, atribui a conquista “à estratégia
de estruturar os cursos a partir de suges-
tões dos magistrados, de modo que os
Projetos de Capacitação atendam às reais
necessidades. Além disso, cabe desta-
car a colaboração e dedicação dos direto-

Avaliação de
desempenho tem
novas regras
A partir do dia 29 de janeiro,
entra em vigor a Resolução nº
43 que institui, no âmbito do Conselho e
da Justiça Federal de primeiro e segun-
do graus, as novas regras para aprova-
ção dos servidores em estágio
probatório, bem como para aptidão à
progressão funcional e à promoção na
carreira. O novo sistema de avaliação,
denominado SIADES (Sistema Integrado
de Avaliação de Desempenho Funcional)
vai substituir o SUADES e PROGED,
tem o objetivo de facilitar os procedimen-
tos de planejamento, acompanhamento e
avaliação, permitindo aos gestores
acompanharem, de forma sistemática e
contínua, o desempenho de seus servi-
dores. Mais informações: www.jf.jus.br.

res dos Núcleos da Escola nos
seis Estados, que não medi-
ram esforços para tornarem
efetivas as atividades”.

PNA - O Programa Nacional de Aperfeiçoa-
mento de Magistrados (PNA) determina
uma carga horária obrigatória de 60 horas
anuais para os vitaliciandos e de 40h/ano,
para os demais juízes. Em 2008, os cur-
sos promovidos pela Esmafe5 contaram
com uma freqüência de 100% dos inician-
tes e 84% dos demais magistrados. Para
facilitar a participação nos cursos, a Esma-
fe5 firmou convênios com escolas de ma-
gistratura de cinco Estados da Região (AL,
CE, PE, RN e SE), além da Universidade
Federal do Ceará e Escola de Magistratura
do Trabalho. Ainda fechou um convênio
com a Escola Superior de Magistratura de
Pernambuco, que possibilitou a participa-
ção dos juízes estaduais em dois cursos
promovidos na sede da Esmafe5.

Até sexta-feira, as bibliotecas do Sesc
(Santo Amaro, Santa Rita, Casa Ama-
rela e Piedade) estarão recebendo li-
vros usados, didáticos ou de literatura,
que estejam em bom estado de con-
servação. Para cada livro entregue o
doador recebe um cupom, que será
trocado por outro livro na feira Troca-
Troca de Livros. O evento visa incenti-
var a leitura e ajudar famílias carentes
com filhos em idade escolar. A Feira
acontece no dia 31 de janeiro, das 8h
às 12h, no Sesc de Santo Amaro.

Troca-troca de livros

Os servidores que ainda não tomaram a
segunda dose da vacina contra a hepatite
dos tipos A e B devem procuram o Setor
de Saúde/DAMS, para completarem o
esquema vacinal. O descumprimento
dos prazos deixa a pessoa vulnerável à
doença. Informações: 9297

DAMS aplica 2ª dose da
vacina contra hepatite


