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Aniversariantes

TERÇA

Doação de Sangue

O

Perfil 
Sorária Caio tem novo desafio na SA

A servidora Geise Germano dos 
Santos, lotada no gabinete do de-

sembargador federal Edilson Nobre, 
solicita a doação de qualquer tipo 

de sangue em nome de seu pai, 
João Germano dos Santos, que irá 

se submeter a uma cirurgia, na 
tarde desta quarta-feira (15/05), 

no Hospital Santa Joana. A doação 
deve ser feita no Hemope.

Posse do novo desembargador federal 
do TRF5 acontece amanhã

Aviso:  
benefícios poderão 
ser suspensos

Mobilidade urbana: TRF5 terá bicicletários

Juiz Federal Frederico  
Wildson da Silva Dantas

SJAL
Claudia Cavalcanti de Moura
Divisão da 3ª Turma
Gleide Mota da Silva
Subsecretaria de Pessoal
José Antônio dos Santos
Infortec
Fábio Ferreira Moraes
Manut. Ar Condicionado

Diretora da Secretaria Administra-
tiva (SA) desde 2011, Sorária Caio 
está no TRF5 há 10 anos. É analis-
ta judiciária da Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE), desde 1990, 
onde também atuou como dire-
tora da Secretaria Administrativa. 
Formada em Direito pela Univer-
sidade Católica de Pernambuco 
(Unicap), especialista e mestre em 
Gestão Pública pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), 
Sorária também já atuou como 
diretora-geral nesta Corte. Para 
essa nova gestão, além de dar 

continuidade 
ao que vem 
sendo feito, 
procurará 
iniciar novos 
projetos. 
“Vou focar 
no processo de informatização 
integrada da área administrativa e 
intensificar o gratificante trabalho 
na área ambiental, com ação vol-
tada para licitações sustentáveis, 
sem esquecer a costumeira preo-
cupação deste TRF com a respon-
sabilidade social”, afirma.

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 

vai implantar, em breve, um 
bicicletário para visitantes, 
que ficará localizado na par-
te frontal do estacionamento 
principal do edifício-sede. De 
acordo com a Subsecretaria 
de Apoio Especial (SAE), o es-
paço fica junto às vagas para 
motos e comportará até dez 
bicicletas. Segundo informou 
a Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP), a im-
plantação do bicicletário atende a 
um pleito dos usuários de bicicletas 
que precisam se deslocar ao TRF5 

e não têm um local exclusivo para 
estacionar.
Servidores – A medida visa a 
contribuir com a mobilidade ur-
bana na Região Metropolitana do 

Recife, uma vez que a bici-
cleta como meio de trans-
porte vem ganhando mais 
adeptos a cada dia. No TRF5, 
o uso do meio de transporte 
já é uma realidade. Cerca de 
cinco servidores e diversos 
funcionários terceirizados 
já utilizam a bicicleta para 
se deslocar de casa para o 
trabalho, e vice-versa. Eles 
estão na torcida pela cons-

trução de um bicicletário e vestiá-
rio com chuveiro no TRF5. A área 
técnica do Tribunal está fazendo 
um estudo para apresentar alter-
nativas à Administração.

Amanhã, às 16h, no Pleno desta 
Corte, acontece a cerimônia de 
posse do procurador da Repúbli-
ca Fernando Braga Damasceno 
no cargo de desembargador fe-
deral do TRF5. Ele ocupará a vaga 
aberta, destinada a membro do 
Ministério Público, em decorrên-

cia da aposentadoria compulsória 
do desembargador federal Pau-
lo Gadelha, em setembro do ano 
passado. Após ser empossado pelo 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Francisco Wildo, Fernan-
do Braga será saudado pelo desem-
bargador federal Marcelo Navarro.

O Setor de Benefícios da Subse-
cretaria de Pessoal lembra aos 
servidores requisitados a necessi-
dade de entregar, urgente, a de-
claração fornecida pelo órgão de 
origem, na qual conste a infor-
mação do não recebimento dos 
auxílios alimentação, transporte e 
pré-escolar. A não entrega acar-
retará a suspensão dos bene-
fícios a partir da próxima folha 
de pagamento. O Setor de Be-
nefícios informou, ainda, que os 
servidores que recebem auxílio-
-transporte devem atualizar seus 
dados cadastrais. A medida visa 
a cumprir a Resolução nº 4/2008 
do Conselho da Justiça Federal 
(CJF). Mais informações nos ra-
mais 9344 ou 9784.


