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Dia do Obstetra

Dezesseis juízes federais de 
Alagoas, Sergipe, Pernambu-
co, Paraíba e Ceará realizarão 
um mutirão no Juizado Especial 
Federal (JEF) - 6ª Vara Federal/
Alagoas, nos dias 15, 16 e 17 
deste mês, com o objetivo de 
acelerar a prestação jurisdicional 
e desafogar a pauta de proces-
sos existentes. Os magistrados 
federais vão fazer audiências 
para resolver 1.125 processos, 
todos de natureza previdenciária, dos quais 
90% visam a concessão de aposentadorias, 
a maioria de pessoas carentes. “Os Juizados 

Especiais Federais atuam para 
atender, sobretudo, os anseios 
da população que encontra, 
assim, a possibilidade de ob-
ter benefícios que muitas vezes 
foram indeferidos indevidamente 
pelo INSS”, ressalta o juiz federal 
coordenador do mutirão, Fre-
derico Wildson da Silva Dantas 
(foto). Segundo ele, o mutirão 
busca proporcionar uma trami-
tação processual mais célere, no 

menor espaço de tempo possível, em fun-
ção da crescente demanda de audiências de 
instrução e julgamento marcadas no JEF.

Juízes de cinco estados farão 
mutirão de processos na JFAL

No último dia 7, servidores do ga-
binete do desembargador federal 
Barros Dias prestaram uma homena-
gem ao desembargador convocado 
Manuel Maia de Vasconcelos Neto, 
pela passagem do seu aniversário. 
A equipe providenciou um lanche 
surpresa, servido  logo após o “pa-
rabéns pra você”. O homenageado 
é juiz federal titular da JFRN, onde 
exerce a função de diretor do Foro.

O fotógrafo 
Marcos Costa, 
funcionário 
da Divisão 
de Comuni-
cação Social, 
convida os 
servidores do 
TRF5 para a 
12ª Exposição de Artes do Imip, que come-
ça amanhã no Espaço Santander Cultural, 
às 19h30. Marcos, que além de fotógrafo é 
artista plástico, irá expor uma escultura feita 
de ferro e madeira, com 1,30m de altura. O 
trabalho simboliza a gestação, partindo do 
período da fecundação humana. A 12ª edi-
ção da mostra vai reunir mais de 100 obras 
de vários artistas. Toda a renda arrecadada 
com a venda das peças será revertida em 
prol do Imip. “Esse tipo de iniciativa deveria 
acontecer mais rotineiramente. O Imip é uma 
instituição séria e responsável, e se formos 
esperar que o Estado supra suas carências, 
a espera vai ser longa”, comenta Marcos. A 
exposição acontece até o dia 20 de abril e 
fica aberta para visitação de terça a domin-
go, das 13h às 20h. O Santander Cultural fica 
na Av. Rio Branco, 23, bairro do Recife. Para 
mais informações, ligue: 3224-1110.

Ação beneficente 
com renda para o Imip Você sabe o que cada setor do TRF5 

faz? A partir de hoje, o TRF Hoje vai 
trazer informações sobre as ativi-
dades e a importância dos vários 

departamentos deste Tribunal.

Conhecendo
TRF5o 

A importância da Subsecretaria de Mate-
rial e Patrimônio está além do valor ma-
terial dos bens que esse setor administra. 
É de lá que sai boa parte da estrutura que 
utilizamos no dia-a-dia, desde o clipe que 
usamos para organizar papéis até as cota-
ções e compras de equipamentos de in-
formática. Dirigido pelo servidor Ricardo 
Bouwman Filho, a Subsecretaria é dividida 
em três seções (Compras, Patrimônio e 
Almoxarifado) e conta com 27 funcio-
nários, entre servidores, terceirizados e 
estagiários de nível médio e superior.

Nosso patrimônio

Desembargador convocado é homenageado


