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Esmafe-RN promove curso de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

Carlos Rebêlo recebe Medalha Frei Caneca

de Agosto

QUARTA

NAS promove campanha para alertar 
sobre a depressão

epressão é o tema da cam-
panha anual da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em 2017. 
Pensando nisso, o Núcleo de As-
sistência à Saúde (NAS) do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 promove o projeto Saúde 
Mental em Foco, que compreen-
de uma série de ações, visando a 
divulgar informações sobre esta 
doença. Todas as quintas-feiras 
do mês de agosto, por exemplo, a 
Coluna do NAS no Jornal TRF Hoje 
terá a depressão como tema prin-
cipal. Em paralelo, será divulgada 
a campanha “Conversando sobre 
depressão”, que aborda a doen-
ça no ambiente de trabalho, bem 

Aniversariantes
Começou, ontem (1º), o Curso 
Combate à Corrupção e à Lava-
gem de Dinheiro, que faz parte 
do Programa Nacional de Ca-
pacitação e Treinamento para o 
Combate à Corrupção e Lavagem 
de Dinheiro (PNLD), do Ministério 
da Justiça. O evento está sendo 

como a importância do 
apoio da família e as for-
mas de tratamento. O Pla-
no de Ação do NAS conta, 
também, com a divulgação de 
informações através do e-mail 
institucional, palestras e oficinas. 
Depressão - Segundo os dados 
da OMS, 5,8% da população 
brasileira sofre com depres-
são, afetando um total 
de 11,5 milhões de brasi-
leiros, sendo o Brasil o país com 
maior prevalência da doença na 
América Latina.  No mundo todo, 
a estimativa é que mais de 300 
milhões de pessoas tenham de-
pressão. Entre os sintomas, o sen-

e municipal) e delegados da Polícia 
Federal. Além do tema principal, foi 
discutida a cooperação jurídica in-
ternacional e recuperação de ativos 
como instrumento de combate ao 
crime. O evento segue até o dia 4, 
das 9h às 17h30, no auditório da Jus-
tiça Federal do Rio Grande do Norte.

realizado pela Escola de Magis-
tratura Federal do Rio Grande do 
Norte (Esmafe-RN), em parceria 
com o Ministério da Justiça. Parti-
cipam magistrados e servidores do 
Poder Judiciário Federal e Estadual, 
membros do Ministério Público, 
auditores (âmbito federal, estadual 

timento de tristeza, culpa, ansieda-
de e fadiga. Depressão é a doença 
mais incapacitante do mundo, de 
acordo com a OMS, e afeta pesso-
as de todas as idades e qualquer 
estilo de vida.

Juiz Federal  
André Dias Fernandes

SJCE
Ariobaldo Melo dos Santos 
SERVIS

O desembargador federal Carlos 
Rebêlo será agraciado, hoje (2), 
com a Medalha do Mérito Eleitoral 
Frei Caneca, classe ouro, outorgada 
pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (TRE-PE). O ministro 
Humberto Martins, do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), e o juiz fe-
deral Ubiratan de Couto Maurício, 
da Justiça Federal em Pernambuco, 
também serão agraciados. Dividi-
da em três classes - ouro, prata e 
bronze - a comenda foi instituída 
em 1990, pela Resolução nº 5/90, e 
presta, anualmente, uma homena-
gem às pessoas que se destacaram 
e realizaram um trabalho voltado 
para a população e para a socie-

Visitas - O presidente em exercício 
do TRF5, desembargador federal 
Cid Marconi, visitou, ontem (1º),  
alguns setores da Corte, como as 
secretarias Judiciária e Administra-
tiva; as subsecretarias do Pleno, de 
Tecnologia da Informação (STI), de 

dade. A solenidade de entrega da 
Medalha será realizada às 17h, no 
Pleno do TRE. 

Orçamento e Pessoal; a Divisão de 
Comunicação Social, a Biblioteca, a 
Distribuição e o DataCenter. Hoje, 
ele pretende dar continuidade às 
visitas, que têm o objetivo de co-
nhecer os setores e os servidores 
que neles trabalham. 


