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Esmafe sedia seminário sobre Direito da Regulação 

Aprovado relatório da correição na SJSE

Presidente prestigia homenagem na CMR

Rogério 
Fialho recebe 
condecoração 
da Aeronáutica

de Outubro

TERÇA

Inscrições abertas para terceira turma 
do curso Brigada de Incêndio

s interessados em partici-
par da terceira turma do 

curso Brigada de Incêndio, que 
será realizado nos dias 6 e 8/11, 
das 8h30 às 17h, na Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Re-
gião (Esmafe), devem entrar em 
contato, até o dia 31/10, com o 
Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, através do e-mail 
ndrh-treinamento@trf5.jus.br. O 
objetivo do curso é formar briga-
distas, para que possam auxiliar 
no controle de emergências, no 
edifício-sede e anexos. A primeira 
turma concluiu a capacitação na 

Aniversariantes

A Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe) recebe, na 
próxima sexta-feira (27), o semi-
nário “Direito da Regulação”, pro-
movido pela Escola da Advocacia 
Geral da União do Estado de Per-
nambuco. O evento, que aconte-
ce das 8h30 às12h e das 14h às 

sexta-feira (20), já o segundo gru-
po iniciou o treinamento ontem e 
conclui hoje (24). A formação tem 
como instrutor o diretor da Equipe 
Treinandos Ltda/ME e Major RR 
do Corpo de Bombeiros Militar de 

Juiz Federal Sérgio José 
Wanderley de Mendonça

SJAL 
Flávia Regina Peixoto Santana
Gab. do Des. Fed. Leonardo Carvalho
Carlos David Farias de Oliveira
Digitalização
Everaldo Vieira da Silva 
VIRTUS

escolaagu.pe@
agu.gov.br. O 
evento é gratui-
to. Os debates 
abordarão temas 
como regulação 
portuária, regulação da energia 
elétrica e do petróleo e gás. 

17h, será destinado a advogados, 
magistrados, membros do Ministé-
rio Público, procuradores, servido-
res públicos, assistentes jurídicos, 
bacharéis e estudantes de Direito. 
Os interessados podem realizar 
a inscrição até hoje (24).  Para se 
inscrever, basta enviar e-mail para 

Pernambuco, Ronaldo Acioli da 
Silva, que é, também, consultor 
e instrutor em segurança do 
trabalho, com especialização 
em oficial bombeiro militar  
(CBMSP).
Conteúdo - As aulas são teó-
ricas e práticas, com tópicos 
sobre ações preventivas contra 
a ocorrência de sinistros e mi-
nimização de seus efeitos, res-
postas rápidas em situações de 

emergências, evacuação rápida e 
segura das pessoas que estão no 
prédio, emprego adequado e efi-
caz dos sistemas postos à dispo-
sição, a exemplo de extintores de 
incêndio, mangueira, entre outros. 

Na última quarta-feira (18/10), o 
Pleno do TRF5 aprovou, por una-
nimidade, o relatório da correição 
ordinária realizada na Seção Judi-
ciária de Sergipe (SJSE), apresen-
tado pelo corregedor-regional, 

O presidente do TRF5, 
desembargador federal 
Manoel Erhardt, partici-
pou, na última sexta-feira 
(20), da solenidade de 
entrega da Medalha do 
Mérito José Mariano ao 
desembargador Bartolo-
meu Bueno, do Tribunal 
de Justiça de Pernambuco 
(TJPE), ocorrida na Câmara Munici-
pal do Recife. A medalha distingue 
e condecora autoridades e perso-

O desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira foi 
condecorado, ontem (23), 
com medalha da Ordem do Mérito 
Aeronáutico, no grau de comen-
dador. A distinção é uma forma 
de reconhecer serviços prestados 
à Aeronáutica por personalidades 
e organizações civis  e militares, 
brasileiras ou estrangeiras. A ceri-
mônia, que também comemorou 
o Dia do Aviador e da Força Aérea 
Brasileira, foi realizada no Quartel 
General do II Comando Aéreo Re-
gional, em Boa Viagem. 

desembargador federal Paulo Cor-
deiro. Os processos físicos da SJSE 
foram correicionados no período 
de 30/05 a 9/06 deste ano, já os 
virtuais/eletrônicos passaram por 
análise entre os dias 26 a 30/06. 

nalidades que tenham prestado 
serviços relevantes ao Poder Legis-
lativo ou ao município do Recife.


