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Auxílio pré-escolar estendido 
até dezembro

Crachá obrigatório 
no restaurante

Recuperação de 
pintura 

de Outubro13
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P

Aniversariantes

Dia das Crianças: TRF5 promove 
campanha nas redes sociais

Por dentro do novo CPC
O assessor especial do gabinete 
do desembargador federal Paulo 
Roberto, Marcos Netto, ministra-
rá palestra na segunda e última 
parte do curso sobre o Novo 
Código de Processo Civil (CPC), 
na próxima quinta-feira (15), na 
sede da Seção Judiciária de Ala-

goas, em Maceió. O curso, ideali-
zado pelo núcleo alagoano Escola 
de Magistratura Federal (Esmafe-
-AL), é voltado para juízes federais 
interessados em se inteirar sobre 
o novo Código, que entrará em 
vigor em março de 2016. Netto 
esteve no quadro de docentes no 

Quem recebia o auxílio pré-esco-
lar, mas perdeu o direito porque 
o filho completou seis anos pode 
ter o benefício estendido até o 
mês de dezembro, caso a criança 
ainda não esteja  cursando o 1º 
ano do Ensino Fundamental. Para 

O uso do crachá de identifica-
ção pelos visitantes que vêm re-
alizar refeições no restaurante O 
Porto, localizado no 16ª andar 
do TRF5, é obrigatório, segundo 
determinação da Subsecreta-
ria de Apoio Especial (SAE). Ao 
chegar ao Tribunal, o visitante 
deve se identificar na Recep-
ção, onde receberá o crachá. Na 
saída, a identificação deve ser 
devolvida. 

A Subsecretaria 
de Infraestrutu-
ra e Administra-
ção Predial in-
forma que está 
recuperando a 
pintura de todas 
as portas corta 
fogo e de aces-
so às escadarias 
do edifício sede 
do TRF5. Os reparos ocorrem sem-
pre aos sábados, para evitar trans-
tornos, e devem ser finalizados até 
o fim do mês de novembro. Até 
agora, foram pintadas 12 portas 
corta fogo, do 11º até o 16º andar 
do setor privativo. 

ara celebrar o Dia das Crian-
ças, o TRF5 lançou uma 

campanha de compartilhamen-
to nas redes socais (Facebook e 
Instagram). Algumas pessoas já 
aderiram e marcaram a hashtag 
#CriançasTRF5, ao postar momen-
tos especiais com seus peque-
nos. A campanha vai até o fim de 
outubro, por isso, ainda dá para 
participar! Basta postar uma foto 
com/dos seus filhos, sobrinhos, 
primos, afilhados ou com aqueles 
que deixam sua vida mais colorida, 
e inserir a hashtag #CriançasTRF5, 
no Facebook ou  Instagram. 
Galeria – Para conferir as fotos 
compartilhadas, você deve pes-

quisar a hashtag 
#CriançasTRF5. 
Aproveite e siga o 
perfil do TRF5 no 
Instagram  
(@TRF5regiao) e 
no Facebook (Tri-
bunal Regional Fe-
deral da 5ª Região 
–TRF5). Participe, 
compartilhe seus 
momentos com os 
colegas! Lembran-
do que apenas os 
usuários que pos-
suem perfil pú-
blico poderão ser 
vistos por todos. 

Juiz Federal Francisco Alves 
dos Santos Júnior 
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isso, servidores e magistrados que 
se enquadrarem devem preencher 
requerimento específico e apresen-
tar uma declaração da escola. Mais 
informações com o setor de Bene-
fícios da Divisão de Folha de Paga-
mento, pelo ramal: 9344 (Gizelda).

primeiro módulo realizado em 
Maceió-AL, assim como nas sec-
cionais da Esmafe de Pernambuco, 
Paraíba e Sergipe. O assessor tam-
bém é professor de Processo Civil 
na Universidade Católica de Per-
nambuco (Unicap), na graduação 
e na pós-graduação, e já lecionou 

na Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE).  


