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Meio Ambiente
Um ar condicionado sujo represen-

ta 158 quilos de gás carbônico a 
mais na atmosfera por ano.

Esmafe promove nova turma do curso 
“Desenvolvimento Gerencial para Magistrados”

Francisco Wildo participa de sessão extraordinária 
no Colégio de Presidentes 

Vacinação contra 
hepatite B

Aniversariantes

Juiz Federal Gustavo de 
Paiva Gadêlha

SJPB

Antônio Pereira Cavalcanti
Seção da Reprografia

Sábado, dia 9 de agosto
Josely Merces de Melo Santana
Gab. Des. Fed. Marcelo Navarro

Domingo, dia 10 de agosto
José Tadeu de Góes
Divisão de Protocolo e Distribuição
Marcos Antônio Diniz Motta Júnior
Informática

Segunda-feira, dia 11 de agosto
Alex Demóstenes de Jesus F. de Lima
Gab. Des. Fed. Marcelo Navarro
Erison Ferreira Gomes
Informática

de Agosto8

Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região 

(Esmafe) promove, na se-
gunda e terça-feira (11 e 12), 
a segunda turma do curso 
“Desenvolvimento Gerencial 
para Magistrados”, no Hotel 
Vila Rica, em Boa Viagem – 
Recife/PE. O treinamento, 
ministrado pelo pesquisador 
e professor Jorge Menezes, 
contará com a participação 
de 20 magistrados, na maioria 
juízes federais substitutos recém-
-empossados. Dividida em três 
módulos, a capacitação atende 
à Resolução da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados (ENFAM), que 
institui o Plano Nacional de Aper-
feiçoamento e de Pesquisa para 
Juízes Federais (PNA), para fins de 
aperfeiçoamento e vitaliciamento. 
Nesse primeiro módulo, os partici-
pantes discutem o tema “Liderando 
Equipes de Alto Desempenho”.
Encontros - O segundo e terceiro 
módulos serão realizados nos dias 
25 e 26/08 e 8 e 9/09, respectiva-
mente, com a discussão dos temas 

“Inteligência emocional e gestão de 
conflitos” e “Máxima performance 
na gestão de resultados”. A primei-
ra turma do curso “Desenvolvimen-

A

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, 
participa, hoje, da sessão extraor-
dinária do Colégio de Presidentes 
dos Tribunais Regionais Federais 
(TRFs). O encontro será reali-
zado na sede do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em Brasília/
DF, a partir das 14h. Na sessão, 

presidida pelo ministro Felix Fis-
cher, será apreciada a proposta 
orçamentária da Justiça Federal 
para 2015. Também serão julgados 
processos administrativos refe-
rentes a servidores e magistrados 
federais e projetos institucionais, 
além de propostas de atos norma-
tivos que regulamentam questões 

administrativas da Justiça Federal. 
O Colégio é formado pelos cinco 
desembargadores federais que 
presidem os TRFs: Cândido Ribeiro 
(1ª Região) Sergio Schwaitzer (2ª 
Região), Fábio Prieto de Souza (3ª 
Região), Tadaaqui Hirose (4ª Re-
gião) e Francisco Wildo (5ª Re-
gião).

O Núcleo de Assistência à 
Saúde (NAS) prossegue com a 
campanha de vacinação con-
tra a hepatite B, voltada para 
os servidores terceirizados. 
O Setor de Enfermagem do 
NAS informou que a segunda 
dose da vacina foi finalizada 
na última terça-feira (5/08). 
Quem já tomou as duas pri-
meiras doses deverá completar 
o esquema vacinal até o final 
do ano, para garantir a imuni-
zação.  De acordo com o NAS, 
em outubro está prevista uma 
campanha de vacinação anti-
tetânica. As vacinas serão dis-
ponibilizadas pelo Programa 
Nacional de Imunização (PNI) 
e serão aplicadas em magistra-
dos, servidores, estagiários e 
terceirizados.

to Gerencial para Magis-
trados” ocorreu entre os 
meses de maio e junho e 
contou com a participa-
ção de 14 juízes federais 
das seções judiciárias da 
5ª Região. O treinamento 
tem os objetivos de for-
talecer a cultura gerencial 
participativa e inovadora, 
agregar novos conheci-
mentos e despertar novas 

ideias nos participantes, de manei-
ra que eles possam gerenciar de 
forma mais eficiente suas equipes 
de trabalho.


