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QUINTA

Juízes federais das
Seções Judiciárias
vinculadas participam,
até amanhã, do curso
“Formação de
Multiplicadores em
Mediação e Técnicas
Autocompositivas”,
promovido pela
Esmafe5 em parceria
com a Secretaria de
Reforma do Judiciário
(Ministério da Justiça) e Escola
Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam). O curso acontece das

Magistrados participam de curso sobre mediação
8h30 às 18h30, no
Hotel Dorisol, em
Jaboatão dos
Guararapes. A
solenidade de
abertura do evento,
nesta quarta-feira,
contou com a

participação
do desem-
bargador
federal Lázaro
Guimarães
(diretor da
Esmafe5) e
dos

representantes das instituições
parceiras: Marcelo Vieira
(Assessoria de Reforma do
Judiciário) e Marcos Degaut
Pontes (secretário da Enfam).
O desembargador federal Néfi Cordeiro
(TRF4) e os magistrados André Azevedo
(juiz de Direito da Bahia) e Eduardo
Picarelli (coordenador seccional dos
Juizados Especiais Federais do Rio
Grande do Sul) serão instrutores do
curso, que é coordenado pelo juiz
Roberto Bacellar (diretor da Escola de
Magistratura do Paraná) e faz parte do
Plano Nacional de Aperfeiçoamento e
Pesquisa para Juízes Federais (PNA).

Gestores de RH dos cinco
tribunais regionais federais
e do Conselho da Justiça
Federal, envolvidos no
projeto SIGJUS (Sistemas
Integrados de Gestão da
Justiça Federal), participa-
ram de oficinas de implan-
tação de processos pa-
drão na área de RH, com vistas à unifor-
mização de procedimentos. Realizado
semana passada em Brasília, o evento

visa preparar as unida-
des administrativas para
receberem o novo sis-
tema de gestão de
Pessoas (SGP). Do TRF5
participaram os diretores
Onaldo Mangueira
(Pessoal), Magnus
Medeiros (Núcleo de

Planejamento), Rosilene Diniz (NDRH),
Rafael Pereira (Divisão de Magistrados) e
a servidora Glaucineide Bezerra (Pessoal).

Gestores de RH participam de oficinas sobre SIGJUS
Uma parceria entre o Tribunal e a
Emlurb está proporcionando a limpeza
do manguezal às margens do Rio
Capibaribe, nos trechos do edifício-
sede e do Anexo I. Nesta quarta-feira,
a Prefeitura do Recife disponibilizou
um caminhão, um contêiner e dez
homens para fazer a capinação e a
retirada dos entulhos no mangue. O
trabalho é feito através do sistema de
coleta seletiva, que consiste em recolher
resíduos recicláveis (papel, plástico,
vidro e metal), separados no próprio local

Comunicado

Quem precisa imprimir o crachá de
identificação para ingresso no TRF5
já pode procurar a Seção de
Editoração Eletrônica (15º andar),
das 12h às 19h. Após a impressão,
é necessário fazer a biometria com a
equipe da Recepção, no térreo do
edifício-sede. Informações com
André (9005) ou Rachel (9045).

Crachás

Limpeza do manguezal

para facilitar o reaproveitamento. O
serviço, que prossegue hoje, conta com
a colaboração da equipe da Soservi.
Informações: 9430.
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