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Juiz Federal Hélio Sílvio 
Ourem Campos 

SJPE – Recife

Jonas de Souza Lima
Setor de Manutenção de Veículos
Jaelson Rodrigues Ferreira
Subsecretaria de Precatórios
Isnaldo Marques da Silva
SOSERVI - Oficina

Sábado (20)
Adriana Soares de Souza
SOSERVI - Limpeza

Domingo (21)
Maria Etelvina Natário T. de Sá Leite
Núcleo de Assistência à Saúde
Adriano Novaes Cabral
Subsecretaria de Apoio Especial

Dia do Artista de Teatro

omeçou ontem 
(18), no Pleno do 
TRF5, o “Curso de 

Aperfeiçoamento so-
bre Reforma Política e 
os novos Standards do 
Direito Eleitoral”, pro-
movido pela Escola de 
Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe5), 
em conjunto com a 
Escola Judiciária Elei-
toral de Pernambuco (EJE-PE) e a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-PE). Na solenidade de aber-
tura, o diretor da Esmafe5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
além de dar as boas vindas aos 
participantes, lembrou a impor-
tância do evento para o aperfei-
çoamento da magistratura sobre 
a Reforma Política tão almejada 
por toda sociedade. O magistrado 
destacou ainda a importância da 
parceria entre as escolas judiciais 
para discutir temas de relevância 
não só para a magistratura, mas 
para toda sociedade. Com foco 
na Reforma Política que está em 
tramitação no Senado Federal e 
na Câmara dos Deputados, o Cur-
so reúne magistrados, servidores, 

políticos, advogados com atuação 
na Justiça Eleitoral e pessoas da 
sociedade interessadas no tema.
Palestras - No primeiro painel, 
presidido pelo desembargador 
federal Rogério Fialho, o professor 
Walber de Moura Agra (EJE-TSE) 
proferiu palestra sobre “Cláusu-
la de desempenho”. O professor 
discorreu sobre partidos políticos 
e governos de coalizão. Ele ainda 
citou algumas “mitigações” das 
causas de barreiras, entre elas o 
fundo partidário, propaganda po-
lítica e decisões judiciais, exempli-
ficando a discussão em torno das 
vagas de suplência e a fidelização 
partidária. O curso sobre Reforma 
Política prossegue hoje e na ma-
nhã de sábado, dia 20.

TRF5 sedia Curso sobre Reforma Política

A propaganda eleitoral e a fi-
delidade partidária dominam 
a manhã desta sexta-feira no 
Curso de aperfeiçoamento so-
bre Reforma Política e os novos 
Standards do Direito Eleitoral. 
O desembargador federal Fran-
cisco Cavalcanti fará a primeira 
exposição, abordando a propa-
ganda eleitoral. Em seguida, a 
fidelidade partidária será discu-
tida. Filiação partidária e domi-

Francisco Cavalcanti palestra 
hoje sobre propaganda eleitoral

O presidente 
do TRF5, de-
sembargador 
federal Paulo 
Roberto de 
Oliveira Lima, 
recebeu na 
manhã de 
ontem (18) uma visita de corte-
sia do presidente do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 6ª Região 
(TRT6), sediado em Pernambuco, 

desembar-
gador André 
Genn de As-
sunção Bar-
ros. Durante 
o encontro, 
os magis-
trados dis-

cutiram sobre as determinações 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e outros assuntos de inte-
resses comuns.

cílio eleitoral abrem a sessão de 
painéis da tarde. Na sequencia, 
será realizada uma palestra sobre 
financiamento público de cam-
panha e limite de gastos. O dia 
será encerrado com exposição e 
debates sobre o tema Sistemas 
Eleitorais. No sábado, os debates 
abordarão os pilares constitu-
cionais da Reforma Política, en-
cerrando com um painel sobre o 
processo eleitoral.

Presidente do TRT6 visita TRF5

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) adverte sobre o aumento 
na ocorrência de hipotireoidismo 
- a diminuição do funcionamento 
da glândula tireoide. Existem vá-
rias formas do hipotireoidismo se 
manifestar: aumento do colesterol, 
queda de cabelo, fadiga, aumento 
do peso corporal e sonolência. O 
diretor do NAS, o médico Cláudio 
Pereira, alerta sobre a necessida-
de de investigar a disfunção. “Os 
sintomas são comuns e as pessoas 
se enganam no diagnóstico e na 
busca de soluções. A avaliação de 
um paciente com suspeita da dis-
função deve ser feita por um pro-
fissional. As pessoas que se sintam 
em dúvida sobre ter a patologia, 
podem procurar o NAS”.


