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Aniversariantes
Hoje: Karina de Alencar Serrano 
Barbosa Marques (13ª Vara), Hélida 
Campos Ferreira Mesquita (Guanam-
bi), Aparecida Ramos dos Santos Sil-
va (23ª Vara) e Lucas Novais Marinho 
(15ª Vara). Amanhã: Altenir da Silva 
Carvalho (22ª Vara), Daniela de Araú-
jo Rocha (1ª Vara), Gabriel Valença 
Pires (2ª Vara), Luciene Alves Costa 
Trindade (10ª Vara), Simone Schiti-
ni de Araújo Góes (5ª Vara), Renata 
Faria Rolemberg Ribeiro (13ª Vara), 
Rodrigo Mendes Cruz (Campo For-
moso), Amanda Silva Fernandes de 
Souza (Bom Jesus da Lapa), Adriele 
de Oliveira Alves de Castro (NUCGP) 
e Pedro Pires Café (Turma Recursal).
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Setembro Amarelo, mês
da prevenção do suicídio

Setembro é o mês mundial de preven-
ção do suicídio, chamado também de Se-
tembro Amarelo. O assunto que já foi um 
tabu muito maior, ainda enfrenta grandes 
dificuldades na identificação de sinais, 
oferta e busca por ajuda, justamente pe-
los preconceitos e falta de informação.

O ano de 2017 foi um marco na-
cional nesse quesito com a ocorrência 
de alguns fatores que colaboraram a 
população como um todo a dar mais 
atenção ao tema e procurar informa-
ções. Em 2018, o CVV (www.cvv.org.
br), uma das entidades mobilizadoras 
do Setembro Amarelo no Brasil, progra-
mou diversas atividades em todas as 
cidades nas quais possui um de seus 
mais de 90 postos de atendimento.

Alguns exemplos são caminhadas, 
palestras, balões amarelos, pontos tu-
rísticos e edifícios públicos iluminados, 
distribuição de folhetos e atendimentos 
em locais públicos.

Carlos Correia, voluntário e porta-
-voz do CVV comenta que é o período 
mais intenso para todos os voluntários 
da instituição. “Nos preparamos desde 
o início do ano para aproveitar esse im-
portante momento de falar sobre pre-
venção do suicídio e, aos poucos, que-
brar alguns tabus”, comenta.

Correia comenta que os 32 suicídios 
que ocorrem diariamente no país, média 
de 1 morte a cada 45 minutos, é algo 
que pode ser reduzido. “Perceber que a 
pressão interna está muito elevada, que 
o copo está para transbordar e, nesse 
momento ou antes disso, pedir e aceitar 
ajuda é muito eficiente. Conversar com 
alguém, seja conhecido ou desconheci-
do, de forma acolhedora e sem críticas 
já ajudaria essa pessoa a superar aquele 
momento.” O voluntário do CVV com-
plementa que muitas vezes as pessoas 
precisam de acompanhamento médico 
e/ou psicológico, mas que o serviço do 
CVV atua em situações de crises como 
complemento a esse tratamento.

O movimento Setembro Amarelo, 
mês mundial de prevenção do suicídio, 
iniciado em 2015, visa sensibilizar e 
conscientizar a população sobre a ques-
tão. Visite www.setembroamarelo.org.br.

 (Fonte: cvv.org.br)

Estão abertas as inscrições
para o Prêmio Conciliar é Legal

Nessa segunda-feira, dia 9 de setem-
bro, o Conselho Nacional de Justiça abriu 
as inscrições à 10ª edição do Prêmio 
Conciliar é Legal, que reconhece as boas 
práticas que contribuem com a efetiva 
pacificação de conflitos e com a melhoria 
e a eficiência do Poder Judiciário. O re-
gulamento do Prêmio está disponível no 
portal do CNJ, bem como o formulário 
que deve ser preenchido para inscrição 
até o dia 13 de setembro.

Houve uma mudança na edição des-
te ano que vedou a inscrição da mesma 
prática em várias categorias e esclareceu 
que a prática inscrita deverá ser validada 
pelo órgão central do respectivo Tribunal. 
Além disso, o formulário não será envia-
do se algum dos campos obrigatórios não 
for preenchido. O projeto que deu origem 
à prática e às evidências de sua aplicabi-

lidade devem ser 
anexados direta-
mente no formu-
lário, nos campos 
específicos.

Conciliar é Le-
gal - Criada pelo 
CNJ, em 2010, 
como parte da 
Semana Nacional 
de Conciliação, a 
premiação está 
alinhada à Re-
solução CNJ n. 

125/2010, que dispõe sobre a Política 
Judiciária Nacional de tratamento ade-
quado dos conflitos de interesse no âm-
bito do Poder Judiciário.

O prêmio busca estimular, identificar, 
premiar e disseminar a realização de 

ações de modernização no Poder Judici-
ário que colaborem para a aproximação 
dos integrantes, sua efetiva pacificação e 
consequente aprimoramento da Justiça, 
além de proporcionar a visibilidade das 
práticas de sucesso para maior mobiliza-
ção nacional em favor da conciliação e 
da mediação, contribuindo para a ima-
gem de uma Justiça sensitiva, pacifica-
dora e eficiente junto à opinião pública 
em geral.

Podem se inscrever tribunais, magis-
trados, instrutores de mediação e conci-
liação, instituições de ensino, professo-
res, estudantes, advogados, empresas ou 
qualquer ente privado desde que sejam 
apresentadas ideias de práticas auto-
compositivas executadas individualmen-
te ou em grupo.

Fonte: CJF

Conheça o Portal da Escola
de Magistratura (ESMAF)

Ambiente virtual de interação que 
pretende dinamizar a formação continua-
da dos juízes federais: esse é o portal da 
Esmaf On-Line. Com a proposta de co-
nectar os mais de 500 magistrados dis-
tribuídos entre as 14 Seções Judiciárias 
do TRF1 com vistas ao intercâmbio de 
experiências e à busca de soluções co-
ordenadas para as grandes questões da 
Justiça Federal, a Esmaf criou o slogan 
- #conectandoexperiências.

O portal oferece salas de discussão, 
capacitações na modalidade a distância 
(EaD), vídeos de eventos realizados pela 

Esmaf e produções científicas dos ma-
gistrados. Para 2019, já se encontram 
programados cinco cursos de EaD, todos 
credenciados pela Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magis-
trados (Enfam).

Além disso, nas sete salas de deba-
te (Direitos Humanos e Direito Ambien-
tal, Centros de Inteligência, Conciliação, 
JEFs, Competência Cível e Execução 
Fiscal, Competência Criminal, e Gestão 
Judicial e Processo Eletrônico), os juízes 
podem dialogar sobre questões afetas à 
jurisdição e compartilhar boas práticas 
administrativas e jurisdicionais.

Na plataforma, os usuários também 
terão rápido acesso a serviços disponi-
bilizados pela Biblioteca do TRF1 como 
consultas bibliográficas e solicitação de 
pesquisas de doutrina e de jurisprudência.

Acesse: https://ead.trf1.jus.br/esmaf/


