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Servidores devem preencher formulários para capacitações externas

Novos juízes
visitam a obra
da transposição 
do São Francisco

de Abril

TERÇA

TRF5 realiza posse solene de Leonardo 
Carvalho

Aniversariantes

Juíza Federal Moniky Mayara 
Costa Fonsêca Dantas

SJRN
Denise Santos Resende
Divisão de Comunicação Social

cearense Leonar-
do Henrique de 

Cavalcante Carvalho 
foi empossado, sole-
nemente, ontem (24), 
como desembargador 
federal do TRF5. A so-
lenidade contou com a 
presença de familiares, 
amigos, colegas e diversas autori-
dades do meio jurídico, legislativo 
e executivo. Compuseram a mesa 
o presidente do TRF5 em exercício, 
desembargador federal Cid Marco-
ni, o presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (PMDB-CE), o governador 
do Estado de Pernambuco Paulo 
Câmara, os ministros do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) Luiz Alberto 
Gurgel de Faria e Marcelo Navarro 
Ribeiro Dantas, dentre outras auto-

ridades. Carvalho foi conduzido ao 
auditório do Pleno do TRF5 pelos 
desembargadores federais Lázaro 
Guimarães e Élio de Siqueira, res-
pectivamente o decano e o benja-
mim do TRF5. O desembargador 
federal Roberto Machado saudou o 
mais novo integrante da casa refe-
rindo-se a um convívio desde 2003, 
quando ambos integraram o Tri-
bunal Regional Eleitoral do Ceará. 
“Convicto de que esta nova traje-

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos – NDRH 
reforça a importância do pre-
enchimento dos formulários 
“Solicitação de Participação em 
Evento Externo de Capacitação” 

e do “Termo de Compromisso do 
participante”, necessários para 
ser efetivada a capacitação dos 
servidores do TRF5 em eventos 
externos. Os formulários estão 
disponíveis na Intranet, dentro do 

menu “Unidades”, no submenu 
“Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos”, e devem ser 
encaminhados ao NDRH, atra-
vés do SEI, pois o mesmo ainda 
não dispõe de formulário próprio 

tória profissional de Vos-
sa Excelência continuará 
sendo coroada de júbilo e 
êxito, que sempre nortea-
ram o seu caminho, reite-
ro, em meu nome e no de 
todo o Colegiado, os mais 
sinceros votos de congra-
tulações e de sucesso em 
suas novas atribuições”.  
Agradecimento - Após 

as outras saudações, a palavra foi 
franqueada ao recém empossado, 
que fez muitos agradecimentos, 
dentre eles, aos familiares que o 
apoiaram na jornada. “A vida nos 
proporciona desafios que somente 
a coragem, a perseverança, a hu-
mildade e a serenidade são capa-
zes de superá-los. Essas virtudes 
lapidam minha trajetória pessoal e 
profissional”, afirmou Carvalho.

para esta finalidade. Mais in-
formações estão disponíveis na 
instrução normativa nº 1/2015, 
publicada no Diário Eletrônico 
Administrativo do TRF5 de 28 de 
julho de 2015. 

“Depressão: vamos conversar” é o 
titulo da campanha lançada pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), neste mês de abril. No mun-
do, mais de 300 milhões de pessoas 
vivem com depressão, dentre elas, 
11 milhões de brasileiros. A enfer-
midade tem alto custo social, mas 
costuma ser pouco conhecida. Isso 
se deve ao estigma a ela associado. 
Na contramão dessa tendência, o 
NAS chama atenção para campanha 
da OMS, que incentiva a discussão 
em torno do tema. Somente rom-
pendo o silêncio e falando sobre a 
doença se pode diminuir o precon-
ceito que retarda e dificulta o trata-
mento. Até mesmo os quadros mais 
severos de depressão podem ser 
superados com tratamento adequa-
do. O NAS dispõe de uma rede de 
profissionais de saúde mental cre-
denciados ao Tribunal para atender 
os servidores e seus dependentes. 
A unidade também indica serviços 
de referência para pessoas impos-
sibilitadas de arcar com o custo do 
tratamento.  Informações no pró-
prio Núcleo ou pelo ramal 9296.

NAS divulga
campanha da OMS

Os novos juízes federais subs-
titutos de Pernambuco Au-
gusto César de Carvalho Leal, 
Katherine Bezerra Carvalho 
de Melo e Lianne Pereira da 
Motta Pires Oliveira visitaram 
a obra da transposição do Rio 
São Francisco, percorrendo de 
Sertânia até Monteiro/PB, na 
última quarta (19). A ativida-
de faz parte da formação dos 
novos juízes e pretende apre-
sentar a realidade de situações 
que enfrentarão no dia a dia 
da atividade judicante. (Com 
informações e foto da 28ª Vara 
em Arcoverde-PE).


