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Exposição

Curso sobre Introdução ao Direito, Estrutura e Competência da JF 

Consulta pública

de Agosto

QUARTA

Aniversariantes
Palestra sobre medicina do esporte 
marca comemorações no TRF5

Dia dos Pais

TRF5 promoveu, na 
tarde de ontem (6), 

a palestra “A medicina 
do esporte: o que ela 
pode fazer por sua saú-
de”, em comemoração 
ao Dia dos Pais, cele-
brado no próximo do-
mingo (11). O evento, 
uma parceria do Núcleo 
de Assistência à Saúde 
(NAS) com o Núcleo de 
Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH), con-
tou com a participação do médico 
Rodrigo Moreira Sales, mestre em 
Medicina Esportiva (UNIFESP-
-EPM), médico colaborador do 
Comitê Paraolímpico Brasileiro 
(Paraolimpíadas do Rio 2016) e 
médico do futebol profissional do 
Clube Náutico Capibaribe desde 
2017. O diretor-geral do TRF5, 
Edson Santana, ao abrir o evento, 
agradeceu a presença do público 
e ressaltou que a ação integra o 
Programa de Qualidade de Vida 
do Tribunal. Em seguida, Rodrigo 
Sales iniciou a palestra pontu-

O

Estão abertas até a próxima 
sexta-feira (9) as inscrições para 
o curso à distância sobre Intro-
dução ao Direito, Estrutura e 
Competência da Justiça Federal, 
promovido pelo Centro de Estu-
dos Judiciários do Conselho da 

propiciar a familiarização com os 
conceitos e as terminologias do 
Judiciário de forma a aperfeiçoar 
os serviços prestados pela Justi-
ça Federal. As inscrições podem 
ser feitas no portal do CJF: www.
cjf.jus.br.

ando a importância da Medicina 
do Exercício. “Existe uma correla-
ção entre pessoas que praticam 
exercícios físicos viverem melhor. 
Quem deseja viver bem precisa 
aderir a uma rotina de atividades 

Justiça Federal (CEJ/CJF). O curso, 
que tem início no dia 19/8 e pre-
visão de conclusão em 20/9, tem 
carga horária de 30 horas-aula e é 
destinado aos servidores da Justi-
ça Federal não especializados em 
Direito. A ação de capacitação visa 
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físicas, pois, por inter-
médio delas, é possível 
controlar os sintomas de 
doenças crônicas, dimi-
nuir a incidência de pro-
blemas cardiovasculares 
e, até mesmo, prevenir o 
câncer”, ressaltou. O mé-
dico ainda abordou te-
mas como medicina do 
exercício, treinamento, 
longevidade associada 
ao uso de anabolizantes, 

entre outros.
Mais atividades – Ao final da pa-
lestra, os servidores participaram 
de um sorteio de brindes, de um 
lanche especial de confraternização 
e realizaram exercícios laborais.

O TRF5 sedia, até a próxima sexta-
-feira (9), no hall de entrada do 
edifício-sede, a exposição foto-
gráfica “Arte no Órgão”, de Misael 
Godoy. As obras expostas estarão 
à venda e o valor arrecadado será 
destinado à Casa de Acolhimen-
to Ana Ataíde, ONG que cuida de 
crianças em situação de abando-
no, na cidade de Salgueiro.

Aniversário do TJPE – O presi-
dente do TRF5, desembargador 
federal Vladimir Carvalho, re-
cebeu, na tarde de ontem (6), a 
visita do presidente do Tribunal 
de Justiça de Pernambuco (TJPE), 
Adalberto de Oliveira, que entre-
gou o convite para as solenidades 
de comemoração do 197º aniver-
sário do TJPE. As atividades acon-
tecem entre os dias 12 e 18/8. 
Também participaram do encontro 
o desembargador do TJPE Stênio 

Termina hoje (7) o prazo para res-
ponder à consulta pública sobre as 
metas que deverão ser prioritárias 
para a Justiça Federal em 2020. 
Magistrados, servidores, advoga-
dos, membros do Ministério Públi-
co e cidadãos podem participar da 
pesquisa, disponível na intranet e 
no site do TRF5. Os participantes 
deverão opinar sobre oito metas, 
podendo, inclusive, propor altera-
ções. Entre os temas pertinentes 
à Justiça Federal de 1º e 2º graus 
estão conciliação, corrupção, im-
probidade administrativa e susten-
tabilidade.

Neiva e o juiz assessor especial da 
Presidência daquela Corte, Sílvio 
Romero Beltrão.


