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TRF5é o vocêDia do Boia-fria
Dia da Ave

A publicitária e diagramadora 
do jornal mural TRF Hoje, Rachel 
Hopper, há 15 anos na Seção de 
Editoração do TRF5, faz parte do 
Comitê Olímpico Regional das 
Olimpíadas da Justiça Federal 
da 5ª Região. Talvez o prazer 
que ela sente em fazer parte das 
Olimpíadas esteja relacionado à 
sua outra formação, Educação 
Física. A dança é uma de suas 
paixões: ela já fez balé, jazz, 
dança contemporânea e dança 
de salão. Rachel não competirá, 
mas entrará em campo para aju-
dar na organização e diagramar 
os boletins informativos que a 
equipe de Comunicação Social 
do TRF5 produzirá para a cober-
tura do evento.

Ela bate o maior bolão 
fora de campo

Comitê Olímpico Regional 
disponibilizou, na Internet, 
as tabelas e os modelos dos 

jogos, além do percurso da corrida 
e da caminhada da II Olimpíada da 
Justiça Federal da 5ª Região. Para 
consultar, basta acessar o portal 
do TRF5 (www.trf5.jus.br) e clicar 
no banner “II Olimpíada da Justiça 
Federal da 5ª Região”. A Olimpíada 
é um projeto que tem o objetivo 
de promover a integração, por 
meio de práticas esportivas, en-

Comitê Olímpico disponibiliza tabelas e 
modelos dos jogos no Portal do TRF5

tre magistrados e 
servidores da Jus-
tiça Federal da 5ª 
Região. O evento, 
contemplado no 
Planejamento Es-
tratégico Regional, 
favorece o cum-
primento do ob-
jetivo estratégico 
“Fortalecer o clima 
organizacional e o 
bem-estar”.

A Divisão de Folha de Pagamento 
informa que o servidor inscrito no 
Programa Auxílio-Saúde deverá 
enviar, mensalmente, até o último 
dia de cada mês, através de re-
querimento específico do Fluxus, 
o comprovante de pagamento da 
mensalidade do plano de saúde 
referente ao mês a ser ressarcido. 
O setor alerta também que no re-
querimento só podem constar até 
dois recibos, um referente ao mês 
atual e outro ao mês imediata-
mente anterior, sob pena de perda 
dos meses anteriores, caso não se-
jam enviados no prazo estipulado.

Auxílio-Saúde

Sexta-feira (7/10) é o último dia 
para conferir a exposição “Arte 
no Barro”, que está em cartaz no 
hall de entrada do edifício-sede 
do TRF5, desde o último dia 19 de 
setembro. A mostra reúne tra-
balhos de seis artistas da cidade 
de Tracunhaém, que apresentam 
objetos da arte regional, em barro 
ou pintado, nos estilos decorati-
vos, natalinos e utilitários, além de 
peças sacras.

Na próxima segunda-feira (10/10), 
o coordenador dos Juizados Espe-
ciais Federais da 5ª Região (JEFs), 
desembargador federal Geraldo 
Apoliano, participa da reunião da 
Turma Nacional de Uniformização 
de Jurisprudência (TNU) dos JEFs. 
A sessão será realizada a partir das 
14h, na sede da Seção Judiciária 
do Ceará.

Os desembargadores 
do Tribunal Regional 
do Trabalho da 6ª Re-
gião (TRT6), André Genn 
(presidente) e Ivanildo 
Andrade, e o juiz asses-
sor da presidência da-
quela Corte, Virgínio Be-
nevides, fizeram ontem 
uma vista de cortesia ao 
desembargador federal 
Manoel Erhardt.

Geraldo Apoliano 
participa da sessão 
da TNU no Ceará

Manoel Erhardt recebe desembargadores Exposição “Arte no 
Barro” se despede
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