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O

TRF5 ganha posto de atendimento 
do Sicoob Judiciário 

de Maio15
QUINTA

Expediente do Tribunal será 
suspenso na véspera do São João

Qualidade de Vida 
disponibiliza vídeo 
sobre “A arte de 
liderar” 

Mudança de 
endereço

Visita de estudantes

Aniversariantes

Emile Yasser Safieh
Gab. Des. Edílson Pereira Nobre Júnior

Stênio Alcântara de Barros e Silva
Secretaria de Recursos

Sistema de Cooperati-
vas de Crédito do Brasil 

(Sicoob Judiciário) instalou 
um Posto de Atendimento 
ao Cooperado (PAC) no Tri-
bunal Regional Federal da 
5ª Região -TRF5, localizado 
no térreo do edifício-sede. 
Servidores interessados em 
empréstimos consignados, 
financiamentos de veículos, 
materiais de construção, 
consórcio de carros e imó-
veis, seguros, além de planos de 
previdência privada, devem se 
associar à instituição. 

Associação - Entre os benefícios 
de associar-se, estão a realização 
de transações nos terminais ele-

trônicos do Sicoob em todo 
País, possibilidade de uso dos 
caixas da Rede 24 horas e con-
sulta da conta por meio do ce-
lular e do Facebook. De acordo 
o atendente do PAC/TRF5, Luís 
Eduardo, além dos servidores 
do Tribunal e da Seção Judici-
ária de Pernambuco (SJPE), os 
requisitados de outros órgãos 
também podem se associar. 
Os cooperados também po-
dem solicitar cartão de crédito 

e ativar conta-corrente e cheque 
especial. Outras informações pelo 
ramal 9798.

O Programa Qualidade de Vida 
(PQV) disponibilizou, na intranet, 
o vídeo “A arte de liderar”, com 
palestra do escritor e professor 
Mário Sérgio Cortella. No vídeo, o 
palestrante faz uma reflexão so-
bre liderança, satisfação positiva 
no trabalho e na vida pessoal. De 
acordo com a coordenadora do 
PQV, Iara Sales, semanalmente, o 
PQV disponibiliza vídeos de inte-
resse coletivo e de reflexão. Para 
acessá-los, basta clicar no banner 
“Qualidade de Vida” e, depois, no 
link “vídeos”. Iara lembra que o 
Programa está aberto a sugestões 
de temas para novos vídeos a se-
rem disponibilizados, que podem 
ser enviadas para o e-mail quali-
dadedevida@trf5.jus.br. 

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Wil-
do, mediante a aprovação da sua 
proposta pelo Pleno desta Corte, 
alterou o disposto no inciso III do 
artigo 1º do Ato nº 250, de 23 de 
abril de 2014 - TRF - 5ª Região, 
para suspender o expediente 

no Tribunal no dia 23 de junho de 
2014, em razão da importância 
cultural dos festejos juninos na 
Região, com intensa participação 
popular. De acordo com o Ato nº 
303/2014, fica mantido o regime 
de plantão da Secretaria Judiciá-
ria, como forma de salvaguardar o 

direito das partes, bem como as 
demais determinações contidas 
no referido Ato nº 250.

A partir de hoje, o Setor de Digita-
lização – vinculado à Subsecretaria 
de Recursos Extraordinários, Espe-
ciais e Ordinários (SREEO) - passa 
a funcionar em novas instalações, 
localizadas na Ampliação do Tribu-
nal. A Digitalização funcionava no 
6º andar do edifício-sede do TRF5 
que, a partir de amanhã, será ocu-
pado pela Subsecretaria de Orça-
mento e Finanças. 

Alunos do 7º período 
do curso de Direito da 
Universidade Católica 
de Pernambuco (Uni-
cap), acompanhados 
pelo professor Marcos 
Netto, visitaram, na tar-
de de ontem, o Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5. Os estu-
dantes assistiram ao ví-
deo institucional, acompanharam 
a sessão do Pleno, conheceram o 
Gabinete da Presidência, o heli-

ponto, e foram informados sobre 
o funcionamento administrativo 
e jurídico desta Corte.


