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Magistrados fazem visita técnica à TV Sergipe

Inscrições 
Prorrogadas

Atividade física na 
maturidade

Abertas as inscrições para o IV Fonacrim

de Julho20
SEGUNDA

J

Fabiano de Oliveira Rodrigues
Gab. Des. Conv. Alexandre Luna Freire

Aniversariantes

á estão 
abertas 

as inscrições 
para a par-
ticipação no 
Seminário de 
Direito Penal 
e IV Fórum 
Nacional dos Juízes Criminais – 
Fonacrim. Os eventos serão reali-
zados na Seção Judiciária de San-
ta Catarina, em Florianópolis, de 
23 a 25 de setembro. Para fazer 
a inscrição, o interessado deve 
acessar a página do Conselho da 
Justiça Federal na internet: www.
cjf.jus.br. No ano passado, a Esco-
la de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe) e a Seção Judici-
ária de Pernambuco (SJPE) sedia-
ram o III Fonacrim, que teve entre 

os palestrantes o juiz federal da 
Seção Judiciária do Paraná, Sér-
gio Moro, responsável pela ação 
penal que processa os acusados 
na Operação Lava Jato. De acordo 
com a juíza federal Carolina Souza 
Malta (SJPE), coordenadora cientí-
fica da edição realizada na capital 
pernambucana, o evento reuniu 
o maior número de participantes, 
com 95 juízes de todo o país, com 
aprovação de 14 enunciados.
Delação Premiada - De acordo 

com a progra-
mação prelimi-
nar, o evento 
contará com a 
participação de 
ministros do Su-
perior Tribunal 
de Justiça (STJ), 

entre os quais, Luiz Alberto Gur-
gel de Faria, que já atuou como 
desembargador federal no Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5. O magistrado presidirá o 
Painel 2 do dia 24/09, intitulado  
“Medidas Cautelares e Dever de 
Motivação e Audiência de Custó-
dia”. A palestra inaugural, no dia 
23/09, ficará a cargo do ministro 
do STJ, Sebastião Reis Júnior, que 
abordará o tema “Delação Pre-
miada”.

Magistrados Federais que par-
ticiparam do Treinamento de 
Mídia da Justiça Federal em 
Sergipe realizaram visita técnica 
à TV Sergipe na última quarta 
(15), quando conheceram toda 
a estrutura da emissora, da FM 
Sergipe e do Portal G1 - Sergipe. 

O objetivo do evento foi apresen-
tar aos juízes a complexidade da 
produção jornalística, e suas fases 
de produção: redação, filmagem 
e edição. A visita foi acompanha-
da por jornalistas do sistema de 
comunicação, que esclareceram 
todos os questionamentos. Ao 

final, o grupo foi recepcionado 
pelo diretor presidente da emis-
sora, Albano Franco. O curso de 
Media Training foi promovido 
pelo Núcleo Seccional da Esco-
la de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe).
Com informações da JFSE.

É cada vez maior o número de 
pessoas maduras que procuraram 
se exercitar regularmente. São 
adultos que estão entre a juven-
tude e a velhice, e que conhecem 
bem os benefícios dos exercícios, 
tanto em termos físicos, quanto 
emocionais. Dos fatores modifi-
cáveis, a atividade física é o maior 
determinante da qualidade de 
vida na maturidade, perdendo 
apenas para o tabagismo. Além 
dessa consciência, aqueles que 
praticam exercícios nesta fase da 
vida devem respeitar suas limita-
ções e procurar evoluir nos trei-
nos de modo gradual. Em qual-
quer situação, e principalmente 
para os mais velhos, a prática de 
exercícios deve ser acompanhada 
por um profissional. Atividades 
como caminhada, alongamento, 
natação, musculação e ciclismo 
são as mais procuradas. A razão 
dessa predileção reside no fato 
de que essas modalidades pro-
porcionam satisfação e elevam o 
bem-estar, além de contribuírem 
para o aumento da confiança em 
si mesmo e da autoestima.

Foram prorrogadas, até o dia 
31/07, as inscrições para a oitava 
edição do Concurso de Monogra-
fias, promovido pelo Núcleo ala-
goano da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região – Esmafe, 
que, este ano, presta homenagem 
ao desembargador federal Paulo 
Cordeiro. O objetivo do concurso é 
estimular a discussão sobre o papel 
do juiz no Novo Código de Proces-
so Civil (CPC), sendo realizado na 
categoria profissional e estudante. 
As inscrições devem ser feitas sob 
pseudônimo do autor, na Seção de 
Treinamento e Desenvolvimento da 
Justiça Federal em Alagoas (JFAL). 
Para a categoria profissional, es-
peram-se trabalhos sobre o tema: 
“O Papel do Juiz no Novo Código 
de Processo Civil”. Já na categoria 
estudante, os trabalhos deverão 
estar relacionados a qualquer tema 
de atuação da Justiça Federal. O 
regulamento do concurso pode ser 
acessado no site da Justiça Federal 
em Alagoas: www.jfal.jus.br.


