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Mulheres realizam mamografias gratuitas no TRF5

Turmas Recursais Treinamento

de Dezembro

SEGUNDA
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Combate à 
Corrupção

Escola de Magistratura Fe-
deral da 5ª Região – Esmafe 

promove, a partir de hoje (10), o 
Curso “Formação de Formado-
res”, que vai reunir juízes federais 
da 5ª Região que desejam atuar 
em atividades de ensino, como 
capacitação continuada e cursos 
de formação inicial. As aulas, que 
acontecem até quarta-feira (12), 
terão como facilitadores o juiz fe-
deral Vladimir Vitovsky (2ª Região) 
e a juíza federal Cintia Brunetta, da 
Seção Judiciária do Ceará. Dentre 
os conteúdos que serão abordados 
durante a programação estão: “A 

Esmafe promove curso “Formação de 
Formadores”

docência no contexto da magis-
tratura”, “Planejamento de ensino 
no contexto da magistratura” e 
“Os Métodos ativos, afirmativos e 
interrogativos”. Além dos magis-

Quase 40 mulheres realizaram 
exames gratuitos de mamogra-
fia, na última quinta-feira (6), 
durante uma ação promovida 
pelo TRF5, em parceria com a 
Prefeitura da Cidade do Recife 
(PCR). Um mamógrafo móvel foi 
instalado no estacionamento do 
Tribunal e uma equipe da Secre-
taria de Saúde da PCR realizou 

as avaliações em mulheres com 
idades entre 50 e 69 anos. O obje-
tivo foi estimular a prevenção do 
câncer de mama e alertar para a 
importância do diagnóstico pre-
coce da doença. Os resultados 
dos exames devem sair em 30 
dias. O laudo ficará disponível na 
Policlínica Centro (PAM Centro), 
na Rua 1º de Março, 90, no bairro 

trados, participam 
também, como 
convidados, ser-
vidores da Esmafe 
e das seccionais, 
além de professo-
res que já atuam 
no núcleo de ensi-
no da Escola. 
O curso – O Cur-
so de Formação 

de Formadores possui três níveis, 
sendo este o de Nível 1, que prevê 
três módulos. A expectativa é de 
que todos os módulos sejam con-
cluídos até o final do ano que vem. 

de Santo Antônio. Mais informa-
ções pelo telefone 3355.6377.

Aposentados - A Se-
cretaria Administrativa 
do TRF5 promoveu, 
na última quinta-feira 
(6), mais um encon-
tro entre servidores 
aposentados que 
compuseram o qua-
dro do Tribunal. Durante o evento, 
que contou com a participação da 
servidora aposentada do Tribunal, 
a psicóloga e gerontóloga Auxi-
liadora França, os participantes 

O Pleno do TRF5 aprovou, na últi-
ma quarta-feira (5/12), por unani-
midade, a indicação de juízes fe-
derais para assumir a presidência e 
suplência de Turmas Recursais dos 
Juizados Especiais Federais  (JEFs) 
da 5ª Região no biênio 2019/2020. 
Os magistrados tomam posse em 
janeiro do próximo ano.

Agentes do Grupo de Segurança 
Operacional do TRF5 participa-
ram do treinamento em Domínio 
e Submissão de Pessoas na Ati-
vidade Policial, cujo objetivo foi 
capacitar agentes da JFPE, TRT6 
e TRF5 em técnicas de imobiliza-
ção e condução de indivíduos que 
representam ameaça à segurança 
institucional. Dentre os participan-
tes, estava o juiz federal da JFPE, 
Tiago Aguiar. Os Instrutores da 
Academia Nacional de Polícia con-
duziram exercícios práticos e teó-
ricos para desenvolver habilidades 
de defesa e proteção a todos que 
frequentam os tribunais e que es-
tejam em situações de ameaça. A 
capacitação foi realizada no perío-
do de 4 a 7/12, na sede da Polícia 
Federal em Pernambuco.

O vice-presidente do TRF5, de-
sembargador federal Cid Marconi, 
e o desembargador federal con-
vocado Leonardo Resende par-
ticipam, hoje (10), do Fórum de 
Combate à Corrupção, promovido 
pela Seção Judiciária do Ceará. O 
evento, que acontece no auditório 
da JFCE, tem o objetivo de traçar 
um panorama sobre as ações de 
combate ocorridas em 2018 e de 
debater os desafios e as opor-
tunidades na luta anticorrupção. 
Na semana passada, Cid Marconi 
participou dos debates sobre a 
“Judicialização da Saúde Pública 
no Brasil”, também promovido 
pela JFCE.

conversaram e realizaram uma di-
nâmica, com o objetivo de estimular 
os participantes à prática do autoco-
nhecimento e de se colocar diante 
de novos desafios.


