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Nota de FalecimentoRogério Fialho representa o TRF5 na conferência sobre Direito Penal

Asserjufe: reajuste 
do Unimed Recife

TRF5 disponibiliza organograma 
e atribuições das unidades 
institucionais
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Aniversariantes

Comissão discute qualidade de vida 
no trabalho

Comissão do Programa Qua-
lidade de Vida do TRF5 rea-

lizou, na tarde de ontem (25/08), 
a primeira videoconferência com 
servidores das seções judiciárias 
da 5ª Região, das áreas de saúde, 
pessoal e planejamento estratégi-
co. Na pauta, discussão de assun-
tos relacionados com o bem-estar 
e a qualidade de vida no trabalho 
no âmbito da 5ª Região, além do 
planejamento da implementação 
do projeto. Durante o encontro, 
os participantes deram sugestões 
para viabilização do Programa 
na Justiça Federal na 5ª Região. 
De acordo com a coordenadora 

O desembargador Rogério Fialho 
representou, na última quinta-feira 
(21/08), o Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 na solenidade de 
abertura da I Conferência Internacional 
de Direito Penal, realizada pelo núcleo 
paraibano da Esmafe, no Centro Uni-
versitário de João Pessoa.  O evento 
contou com palestras de professores 
do Brasil, de Portugal e da Itália sobre 

do Programa Qualidade de Vida, 
Iara Sales, é necessário pensar 
qualidade de vida não só como 
ações na área de saúde, mas ini-
ciativas que propiciem mudanças 
na cultura organizacional e na 
vida pessoal dos servidores. No 
TRF5, a Comissão do Programa é 

composta, ainda, pelos servidores 
Soraya Portugal, Geraldo Alves e 
Valdenice Souza. A Comissão tem 
por missão analisar as demandas 
internas, com o intuito de elaborar 
planos estratégicos de melhoria 
da qualidade nas relações e condi-
ções de trabalho do TRF5.

os 250 anos de publicação da obra “Dos 
delitos e das penas”, do jurista italiano 
Cesare Beccaria. Durante o evento, o 
diretor da Esmafe-PB, juiz federal Bruno 
Teixeira de Paiva, afirmou que “a obra 
não envelheceu e jamais envelhecerá”, 
numa referência que, mesmo 250 anos 
depois, torturas, banimentos e prisões 
humanas ainda ocorrem com frequência 
nos dias atuais.

Faleceu, na manhã de ontem 
(25), em Natal (RN), a Sra. Cleide 
Navarro Ribeiro Dantas, mãe do 
desembargador federal Marce-

lo Navarro. O sepultamento será 
realizado hoje, às 10h30, no Ce-

mitério do Alecrim (onde o corpo 
está sendo velado), na capital 

norte-rio-grandense.

A Diretoria Geral, por meio da 
Seção de Organização e Nor-
matização, informa que já está 
disponível para o público, no site 
e na intranet do TRF5, a página 
“Organograma e Atribuições”, 
com a estrutura institucional e 
organizacional das unidades do 
TRF5, bem como suas respectivas 
funções e atribuições. Para saber 
as atividades e responsabilidades 

A partir do mês de outubro, os 
associados da Associação dos Ser-
vidores da Justiça Federal (Asserju-
fe), que são usuários do plano de 
saúde Unimed Recife, vão pagar a 
mensalidade com reajuste de 8%. 
De acordo com a Asserjufe, o rea-
juste atingirá os contratos de nºs 
5001/2857/2569/2593, que farão 
aniversário no mês de outubro. 
Mais informações pelo ramal 9581.

de cada setor, basta clicar sobre a 
área de interesse, no organogra-
ma. A página pode ser acessada 
de dois modos distintos: no site, 
o caminho é Institucional > Veja 
mais > Organograma e Atribui-
ções; já na intranet, os funcioná-
rios do Tribunal podem acessar a 
página clicando em “Unidades” e, 
posteriormente, em “Organogra-
ma e atribuições”.

Geraldo Alves, Iara Sales e 
Graça Valcacer (SJPE)


