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Show de Talentos encerra programação do Mês do Servidor

de Outubro

SEGUNDA

AniversariantesLegítima Defesa 

Preparação 
psicológica

Foi em tom de MPB, samba, rock 
e forró que as comemorações 
alusivas ao Dia do Servidor foram 
encerradas, na última quinta-feira 
(25), no Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5. O Show de 
Talentos animou a noite, no palco 
montado no estacionamento do 
Tribunal, próximo ao bicicletário. 

uando você ouvir 
um alarme tocan-

do, hoje (29), não se 
assuste. Não se trata de 
uma emergência, mas 
de um exercício simu-
lado de abandono de 
área, programado pela 
Subsecretaria de Apoio 
Especial (SAE) do Tribu-
nal Regional Federal da 
5ª Região –TRF5, para 
simular situações, como 
incêndios, em que é 
necessário agir rapida-
mente, porém com a calma neces-
sária para não provocar acidentes 

Os colegas fizeram questão de 
prestigiar as apresentações de An-
dré Garcia, Lúcia Carvalho, Valfrido 
Santiago, Edson, Lisiane Ramalho, 
Wolney Mororó, Letícia Nogueira, 
Raquel Falcão, Tarcísio Joffily, Síl-
vio Ferreira e Meidson. A atração 
final foi o grupo de forró Regente 
Joaquim, que tem entre os inte-
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grantes o servidor Geral-
do Ferreira. Também não 
podia faltar a animação 
do DJ Nando. A novidade 
deste ano foi o serviço de 
food trucks, com hambúr-
gueres, petiscos e outros 
quitutes. 

Brigada de incêndio: simulação de 
abandono de área será realizada hoje

Ednalva Costa Marinho 
VIRTUS

nem pânico. Toda a ação será 
orientada pelos integrantes da Bri-

gada de Incêndio do TRF5, que 
estarão em todos os andares, 
vestindo coletes reflexivos.. Os 
servidores, por sua vez, terão 
que evacuar o prédio e se des-
locar para os pontos de en-
contro. A simulação vai ocorrer 
a partir das 15h45. 
Capacitação – Os brigadistas 
passarão por um treinamento 
antes da simulação de aban-
dono de área, que será realiza-
do das 14h às 15h30, na Sala 
das Turmas Norte. Na ocasião, 
serão distribuídas as tarefas. A 

capacitação prevê também a ava-
liação do exercício.

Marinha - O desembargador 
federal Élio Siqueira represen-
tou o TRF5 na cerimônia militar 
alusiva à comemoração dos 
161 anos da Escola de Apren-
dizes-Marinheiro. A solenidade 
foi realizada sexta-feira (26), 
pela manhã, naquela unidade 
da Marinha.

Os agentes de segurança do 
TRF5 assistiram, na tarde da úl-
tima quinta-feira (25), à palestra 
intitulada “Legítima Defesa e Uso 
Diferenciado da Força”, proferida 
pelo juiz federal Tiago Antunes 
de Aguiar, diretor da Subseção 
Judiciária Federal de Caruaru/
PE. O evento foi realizado na Sala 
Capibaribe e foi aberto pelo co-
ordenador dos Juizados Especiais 
Federais, desembargador federal 
Élio Siqueira Filho.

Os estagiários de nível médio do 
TRF5 assistiram, na tarde de sexta-
-feira (26), na Sala Capibaribe do 
TRF5, à palestra “Como treinar 
seu cérebro para o dia do Enem”, 
proferida pelo servidor Eduardo 
Victor Menezes, da Diretoria Geral. 
O evento foi destinado aos jovens 
que estão na reta final de prepara-
ção para as provas do Exame Na-
cional do Ensino Médio. Segundo 
Eduardo, “basicamente, é uma pa-
lestra sobre inteligência emocional, 
como lidar com os aspectos intra-
pessoais e interpessoais para o dia 
da prova. Trabalhar os pensamen-
tos para colocar todas as variáveis 
que estão se apresentando, como 
uma vantagem competitiva”.


