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O Núcleo de
Assistência à
Saúde (NAS)
inicia, na
próxima
segunda-feira,
a campanha de
Bem-estar na
Maturidade. A
programação
começa com o
I Curso de
Orientações
para Cuidados
com Idosos. A
iniciativa,
desenvolvida
em parceria com a Universidade
Católica de Pernambuco (Unicap), traz
informações sobre longevidade e
qualidade de vida e abordagem de
estratégias a serem utilizadas diante
das alterações comportamentais do
idoso. Com carga horária de 10h/aula, o
curso será ministrado pela professora
Ana Luiza Rodrigues da Costa. As aulas
serão realizadas, das 18h às 20h30,
nos dias 24, 25 e 31 de maio e no dia
1º de junho, na Sala das Turmas.

“Bem-estar na
Maturidade” inicia
na segunda-feira

Para a segurança dos servidores do
TRF5, a Diretoria Geral (DG) pede
que a Subsecretaria de Apoio
Especial (SAE) seja informada se
alguém conseguir ingressar nas
instalações da instituição com a
finalidade de solicitar qualquer tipo
de doação. A DG informa que é
proibida a entrada de desconhecidos
no edifício-sede e anexos com a
finalidade de angariar recursos. No
caso de alguém demonstrar
necessidade de ajuda, o servidor
deverá encaminhar o solicitante a
SAE ou entrar em contato com os
ramais 9376/ 9004 para confirmar se
as informações são verdadeiras e
então fazer a doação.

Servidores devem
encaminhar cobradores
de doação à SAE

Preocupado em reduzir os danos
causados pelo mercúrio, material

tóxico que polui o meio ambiente e
traz danos à saúde, o TRF5 está

descaracterizando lâmpadas que
possuem essa substância. A

iniciativa reflete a preocupação da
instituição em contribuir para a

preservação da natureza.

Lâmpadas fluorescentes tratadas

O presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Luiz Alberto Gurgel de
Faria, conduziu, na tarde de ontem, a
cerimônia de posse dos dez novos
magistrados aprovados no X
Concurso Público para Juiz Federal
Substituto da 5ª Região. A solenida-
de realizada no Pleno, contou com a
participação dos desembargadores
do TRF5, autoridades da área
jurídica, servidores, amigos e
familiares dos novos integrantes do
Poder Judiciário Federal. Após
assinarem o termo de posse, coube a
primeira colocada no concurso público,
Flávia Tavares Dantas, discursar em
nome dos novos juízes. Em seu
pronunciamento a magistrada citou
trechos do livro “Eles, os juízes, vistos

por um advogado”. Em seguida, o deca-
no desta Corte e presidente da Comissão
Organizadora do Concurso, desembar-
gador federal Lázaro Guimarães, saudou
os novos integrantes da 5ª Região
destacando a relevância do papel do juiz
em promover e zelar pela paz social. Ao

final da solenidade, a recém-
empossada Emanuela
Mendonça Santos
homenageou a servidora
Lúcia Carvalho (secretária da
Comissão Organizadora do
Concurso). Os juízes
federais vão assumir cargos
em Varas Federais dos seis
Estados que integram a 5ª
Região.

Juízes federais substitutos
tomam posse no TRF5


