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Terceira Turma presta homenagem a Carlos Rebêlo

Coaching
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Muniz da Silva Mascarenhas

SJPE – Recife
José Carlos Braz Diniz
Divisão de Material e Patrimônio
Lauro Marques Júnior
Subsecretaria de Administração Predial
Maria Verônica Amorim de Brito
Subsecretaria do Plenário
Patrícia Maria Monteiro de Souza Barbosa
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Sábado 12/09
Inácio Almeida Galindo
Gabinete Des. Federal Vladimir Carvalho
Mônica Correia de Araújo
Núcleo de Gestão Documental
Lauro Marques Júnior
Subsecretaria de Administração Predial
Pedro Felipe Pereira Mariano
Malote
Vicente Ferreira Neves Neto
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Domingo 13/09
Teresa Neuman Lima Uchoa
Gabinete Des. Federal Manoel Erhardt
Andréa Cristina de Sousa
Gabinete Des. Federal Paulo Cordeiro
Marinilza da Silva Bezerra
SOSERVI

Aniversariantes

Rogério Fialho inicia preparativos para 
solenidade de posse como presidente

Exames 
Periódicos

desembargador federal Rogé-
rio Fialho, diretor da Escola de 

Magistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe) e recém-eleito presiden-
te do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, realizou, ontem, 
visitas de cortesia para entrega de 
convites de sua posse na Presi-
dência da Corte, a ser realizada no 
próximo dia 21 de setembro. Pela 
manhã, o magistrado esteve na 
Assembleia Legislativa de Pernam-
buco (Alepe), entregando o convite 
ao presidente da Casa, deputado 
Guilherme Uchoa. À tarde, Fialho 
foi ao Tribunal de Justiça de Per-
nambuco, entregar o convite ao 
desembargador Frederico Neves, 
presidente do TJPE. Na segunda-
-feira (14), as visitas serão ao Tribu-

nal Regional do Trabalho da 6ª 
Região, ao governador Paulo 
Câmara, no Palácio do Campo 
das Princesas, e ao prefeito 
Geraldo Júlio, na Prefeitura do 
Recife.
Jantar de adesão – A cerimô-
nia de posse terá início às 17h, 
no Pleno do TRF5. Logo após, 
haverá um jantar de adesão 
no Armazém Blu’Nelle (Rua 
da Fundição, 242 - Santo Ama-
ro). Os interessados em aderir 
ao evento em homenagem ao 
desembargador devem acessar 
o link www.trf5.jus.br/posse. Para 
mais informações, entrar em 
contato com o Núcleo de Ce-
rimonial do TRF5, por meio do 
telefone: (81) 3425.9020.  

A Terceira Turma prestou uma 
homenagem, ontem, a Carlos Re-
bêlo Júnior, durante sua primei-
ra sessão de julgamento como 
efetivo. O magistrado tomou 
posse quarta (9) como desem-
bargador federal do TRF5. Até 

então, vinha atuando como con-
vocado. “A Terceira Turma lhe re-
cebe de braços abertos, agora de 
modo definitivo, esperando que 
tenhamos êxito, como tivemos até 
hoje, em solucionar as questões, 
em fazer justiça aqui na Terceira 

Turma”, saudou o presidente do 
colegiado, desembargador federal 
Paulo Cordeiro. O desembargador 
federal Cid Marconi também cum-
primentou o novo desembargador 
federal: “conheço o desembarga-
dor federal Carlos Rebêlo há pou-

O Núcleo de Assistência à 
Saúde (NAS) informa que está 
realizando os exames perió-
dicos dos servidores e magis-
trados aniversariantes do mês 
de setembro. Os interessados 
deverão comparecer ao NAS. 
Quem não for se submeter aos 
exames deverá assinar o termo 
de recusa. Mais informações 
pelos ramais 9866 ou 9296.

co tempo, mas é como se 
já o conhecesse há muito 
tempo, nas suas raízes 
cristãs, familiares, com a 
sua rotina militar. Passei 
a admirá-lo também pela 
sua experiência”.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) infor-
ma que as 120 vagas da primeira 
turma do curso de Coaching fo-
ram todas preenchidas. A capa-
citação será realizada na modali-
dade de Ensino a Distância (EaD), 
no período de 21 de setembro a 
11 de outubro. O curso faz parte 
do Programa de Desenvolvimento 
Gerencial, que é obrigatório para 
todos os servidores que ocupam 
funções gerenciais, a partir de 
FC5, e que possuam servidores 
subordinados à sua chefia. Para 
quem não conseguiu se inscrever, 
uma nova turma será aberta em 
breve.


