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Energia elétrica e Justiça foi tema de palestras na JFPE                 
Na terça-feira (27), representantes do 
Grupo Neoenergia e Aneel estiveram na 
sede da JFPE para apresentações sobre o 
setor elétrico e o Judiciário brasileiro. 
Durante  a  abertura do evento,  o  
superintendente de Relações Institucionais 
do Grupo Neoenergia, João Paulo 
Rodrigues, destacou a importância de 
juízes, procuradores e advogados para a 
garantia da segurança jurídica da empresa, 
além de apresentar um panorama de 
funcionamento do grupo e tendências de 
investimento. “O setor elétrico está 
passando por uma modernização muito 
intensa, impulsionada pela própria 
sociedade e suas mudanças de hábitos”, 
ressaltou. Foram apresentadas as palestras 
"Tarifa de energia: revisão e reajuste 
tarifário” com o superintendente de 
regulação do Grupo Neoenergia, Fabiano 
Rosa, e "Direito da energia elétrica/Visão 
geral do setor elétrico”, ministrada pelo 
procurador-geral da Aneel, Luiz Eduardo 

Agentes de segurança são capacitados  para combate e prevenção de incêndios         

Diniz Araújo, que também apresentou os 
órgãos responsáveis pela coordenação, 
controle, fiscalização e regulação dos 
sistemas de geração e distribuição de 
energia, o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS) e Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), respectivamente.  

Inscrições abertas para cursos do Programa de  Desenvolvimento Gerencial 2019          

Estão abertas, até o dia 10 de setembro, as 
inscrições para cursos a distância 
v i n c u l a d o s  a o  P r o g r a m a  d e  
Desenvolvimento Gerencial 2019. Os 
gestores que não realizaram o Curso 
Análise de Perfil (16h), oferecido no 
primeiro semestre deste ano, deverão optar 
pelos cursos cujo somatório seja igual ou 
superior a 30 horas/aula. Os gestores que já 
realizaram o referido treinamento 

bastam cumprir  a  carga  horár ia  
complementar, com o mínimo de 14 
horas/aulas. O período de realização dos 
cursos autoinstrucionais é de 16 de 
setembro a 18 de outubro. Entre os cursos  
oferecidos estão o de Assertividade nas 
relações interpessoais, e Outlook como 
ferramenta gerencial. Mais informações e  
link para inscrições encontram-se 
disponíveis na publicação da  intranet. 

Duas turmas de agentes de  segurança 
lotados no Polo 3, que abrange as 
Subseções Judiciárias do Recife, Jaboatão 
dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, 
Goiana e Palmares, participaram da 
capacitação sobre atendimento pré-
hospitalar e combate e prevenção de 
incêndios. O treinamento foi realizado nos 
dias 26 e 27/08 para a primeira turma e nos 
dias 28 e 29 para a segunda turma, na sede 
da Seção Judiciária de Pernambuco. Além 
dos módulos teóricos, nos exercícios 
simulados para apagar o fogo foram 
utilizados extintores de incêndio com carga 
de água, de pó químico e de dióxido de 
carbono (Co2). Anteriormente, os agentes 

do polo 2, que atuam nas Subseções 
Judiciárias de Caruaru, Garanhuns e 
Arcoverde, passaram pela capacitação,  em 
Caruaru, assim como o  Polo 1, que abrange 
as Subseções de Salgueiro, Oricuri e 
Petrolina. O segundo módulo do curso, 
intitulado “uso diferenciado da força 
voltado para controle de acesso aos edifícios 
da Justiça Federal em Pernambuco (JFPE)”,  
teve como instrutores os supervisores de 
Segurança da JFPE, Leandro Pontes da 
Silva, e do Serviço Diferenciado de 
Inteligência (SDI), Ana Cláudia de Lima. 
Outra formação também concluída foi a do 
curso a distância de Legislação Aplicada, 
sob a tutoria de Rodrigo Hazin .

Em tempos de insegurança econômica, a 
dúvida sobre como e onde investir as 
economias pode tornar-se comum. Assim, 
pensando em orientar magistrados e 
servidores, a Esmafe e a JFPE realizam a 
palestra “Educação financeira e formas de 
investimento”, ministrada pela juíza 
federal e vice-diretora do Foro da JFPE, 
Carolina Souza Malta. O curso, que totaliza 
8 horas/aula, será ministrado em turma 
única e dividido entre os dias 13 e 16 de 
setembro, das 13h30 às 17h30.

Serão abordados temas como elaboração de
 orçamento, definição de objetivo e opções 
de investimento de acordo com o perfil do  
investidor. O evento será realizado no 
auditório do Setor de Treinamento, no 3º 
andar do Anexo II. Os magistrados e 
servidores interessados devem solicitar 
inscrição via email: esmafe@jfpe.jus.br, 
com nome completo e local de lotação. Um 
questionário será enviado para que as 
pessoas preencham antes de assistir ao 
curso.

JFPE e Esmafe realizam palestra sobre educação 
financeira e formas de investimento         

Após as apresentações, a juíza federal da 
JFPE e diretora da Escola de Magistratura 
F e d e r a l  ( E s m a f e ) ,  s e c c i o n a l  d e  
Pernambuco, Danielle Souza Cavalcanti, 
conduziu a mesa de debates formada pela 
diretora jurídica do Grupo Neoenergia, Lara 
Pial, e o procurador  Luiz Eduardo Diniz.
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