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Aniversariantes

Tribunal inicia comemoração dos 25 anos 
de instalação

Nathália Germano de Oliveira
NDRH
Cecy de Andrade Leite Cavalcanti
Gab. Des.Federal convocado Ivan Lira
Maycon Beltrão dos Santos
Jardinagem

de Março25
TERÇA

Francisco Wildo recebe corregedor nacional 
e conselheiros do CNMP

niciam-se hoje, com uma vasta 
e diversificada programação, 

os eventos comemorativos dos 
25 anos de instalação do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região. 
A partir das 16h, será realizada a 
abertura da exposição “TRF da 5ª 
Região – 25 anos de Instalação” e 
o lançamento da Revista Argumen-
to, que, excepcionalmente, será 
temática. Amanhã, o presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, fará o lançamento 
do selo e do carimbo comemora-
tivos dos 25 anos, expedidos pelos 
Correios e Telégrafos. Em seguida, 
conduzirá a homenagem aos ma-
gistrados e servidores: entrega de 
troféus ao primeiro presidente da 
Corte, ao primeiro diretor-geral, à 
primeira desembargadora mulher 
e aos servidores nomeados, com 
exercício em 1989, e que mantêm 
vínculo, sem interrupção, até esta 
data, representados pelo servidor 
Janilton José de Oliveira. Haverá 
também a apresentação da Or-
questra Criança Cidadã. 
Encerramento- A programação 
será encerrada na quinta-feira, às 

16h30, no Pleno desta Corte, com 
a exibição do vídeo institucional “A 
Casa do Direito”, seguida pela apre-
sentação da servidora Lisiane Ra-

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, 
recebeu, ontem, em seu gabinete, 
o corregedor nacional do Conse-
lho Nacional do Ministério Públi-
co (CNMP), Alessandro Tramujas 
Assad, que esteve acompanhado 

por conselheiros do referido cole-
giado. Os representantes do CNMP 
estão fazendo inspeção no Minis-
tério Público do Estado de Pernam-
buco (MPPE) e aproveitaram para 
fazer uma visita de cortesia ao pre-
sidente do TRF5. Ex-conselheiro do 

CNMP, o desem-
bargador federal 
e decano desta 
Corte, Lázaro Gui-
marães, também 
esteve presente ao 
encontro.

malho, que fará uma retrospectiva, 
contada e cantada, da história do 
TRF5. Ao final, magistrados e ser-
vidores receberão um brinde.

A analista judiciá-
ria Lisiane Lima de 
Oliveira Ramalho, 
do gabinete do de-
sembargador federal 
Rogério Fialho, que 
fará a retrospectiva 
do TRF5 de uma ma-
neira bem diferente, 
ingressou no Tribunal 
em 1997. Ela diz que 
o seu lado cômico para contar 
histórias e estórias surgiu duran-
te a realização do curso “Desen-
volvimento Gerencial”, realizado 
no ano passado pelo NDRH, 
com o facilitador Karim Khou-
ry.  Lisiane explica que, no final 

do módulo, pediu ao 
facilitador para fazer 
um agradecimento. 
Na apresentação, ela 
cantou, imitou o pro-
fessor e fez piadas. 
O sucesso foi total. 
Desde então, ela tem 
sempre uma agenda 
onde anota tudo o 
que acontece no ga-

binete e transforma em causos. 
E, para a comemoração dos 25 
anos do Tribunal, Lisiane prepa-
rou algo bem especial: ela conta-
rá a história do TRF5 de maneira 
bastante descontraída, regada a 
muitos causos e música.

Os servidores que recebem auxílio-
-saúde têm até a próxima segun-
da-feira (31/03) para apresentar os 
comprovantes de pagamento do 
plano de saúde dos meses com-
preendidos entre março/2013 a 
março/2014. A partir do próximo 
mês a prestação de contas dos 
pagamentos deverá ser feita em 
2015, conforme prevê o art. 47 da 
Resolução nº 002/2008, do CNJ.

Lisiane Ramalho: a contadora de causos

Auxílio-saúde


