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Aniversariantes

QUARTA

Permuta

O

Fernando Braga participa de julgamento no TRF5

SulAmérica 

TRF5 doa mais de 12 toneladas de papel

José Francisco Britto Fraga, ana-
lista judiciário da área adminis-

trativa, lotado na Seção Judiciária 
de Alagoas, na cidade de Maceió 

requere permuta com algum 
servidor do Tribunal de mesmo 
cargo. Interessados, contatá-lo 

pelo telefone (81) 88871033 ou 
josefrancisco.fraga@hotmail.com.

Marcelo do Rego Barros Lapenda
Gab. Desa. Fed. Margarida Cantarelli

André Gonçalves Garcia
Seção de Editoração Eletrônica

Mario Camerino Moraes B. da Fonseca
Secretaria Judiciária

Aleksándros El Aurens Meira de Souza
Seção de Taquigrafia

Felipe de Barros Melo
Subsecretaria de Administração Predial

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 

doou, na última segunda-feira 
(20/05), 12,155 Kg de papéis 
para reciclagem. O material 
foi doado à Organização Não 
Governamental (ONG) Mora-
dia e Cidadania. O montante 
foi recolhido entre os meses 
de janeiro e maio e represen-
ta um valor recorde no TRF5, 
uma vez que, durante todo o 
ano de 2012, foram doados 
cerca de nove mil quilos. “O 
aumento considerável no volume 
de papéis doados reflete o es-
forço da equipe da Reprografia, 
vinculada ao Núcleo de Gestão 

Documental do Tribunal, para que 
a ONG Moradia e Cidadania possa 
continuar atendendo à Comuni-
dade do Pilar, no Bairro do Recife”, 
destacou o supervisor da Seção de 

O desembargador federal Fernando Bra-
ga Damasceno participou, ontem (21/05), 
da sua primeira sessão de julgamento na 
condição de membro da Segunda Turma 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5. Na mesma sessão, atuou, também, 
pela primeira vez em colegiado do TRF5, o 
procurador-regional da República Antonio 
Carlos Barreto Campello, representando o 

O servidor da Taquigra-
fia Aleksándros El Áu-
rens M. de Souza pro-
fere, na manhã de hoje 
(22), uma palestra sobre 
o serviço taquigráfico 
no Poder Judiciário, 
durante o XIV Encontro 
da União Nacional dos 
Taquígrafos (UNATAQ). 
O evento faz parte da 
programação da 17ª Conferên-
cia Nacional dos Legisladores e 

A SulAmérica informa a inclusão 
de novos prestadores referen-
ciados em Alagoas, sendo um na 
especialidade de Reumatologia e 
o outro, em Pediatria e Alergolo-
gia - Imunologia. Os referencia-
dos são das Clínicas Integraser, 
localizada na Rua Prefeito Abdon 
Arroxelas, 214, bairro Ponta Verde, 
telefone (82) 3311-8232, e Alergo-
derme – Rua Dr. Augusto Cardoso 
Ribeiro, 307, Jatiuca, telefone (82) 
3235 – 2065.

Servidor da Taquigrafia faz palestra

Reprografia, Clóvis Araújo. 
Responsabilidade Social 
e Ambiental - O TRF5, em 
parceria com a Prefeitura do 
Recife, o SESI, as secretarias 
de Defesa Social e de Cultura, 
apoia o Projeto Comunidade 
do Pilar, que viabiliza a prá-
tica esportiva, cultural e de 
lazer para crianças e adoles-
centes da comunidade. “Os 
diretores do Tribunal vêm, 
sistematicamente, apoiando 
essa iniciativa tão importante 

para o meio ambiente, transfor-
mando o que seria lixo em bene-
fício para uma comunidade tão 
carente”, enfatizou Clóvis.

Legislativos Estaduais, 
que acontece entre os 
dias 21 e 24 de maio, 
no Centro de Conven-
ções, em Olinda. O 
profissional de taqui-
grafia é responsável 
pelo registro fiel do que 
é relatado, discutido e 
votado nas casas legis-
lativas e judiciárias. No 

TRF5, a equipe da Taquigrafia é 
composta por 12 profissionais.

Ministério Público Federal (MPF). Ambos 
foram saudados pelos integrantes da 
Segunda Turma do TRF5, desembarga-
dores federais Paulo Roberto de Oliveira 
Lima (presidente) e Vladimir Carvalho. 
Fernando Braga tomou posse no cargo 
no último dia 21 de maio. Já o procura-
dor Antonio Carlos Barreto Campello, foi 
servidor do TRF5.


