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O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5, por meio da seção 
de Patrimônio, Registro e Contro-
le Patrimonial, doou, no último 
dia 26, bens ociosos à Unidade 
da Polícia Militar de São Caetano, 
pertencente ao 15º BPM - José 
Bezerra de Amorim, e à 15ª De-

legacia Seccional de Polícia, esta 
última situada no município de 
Belo Jardim. Foram entregues: 
computadores, impressoras, me-
sas, cadeiras, armários e bebedou-
ro. O representante da Secretaria 
de Defesa Social, Fernandes Cha-
ves, destacou a importância dos 

bens recebidos. “Veio em 
boa hora, pois a institui-
ção estava carente des-
ses materiais. Ajudará a 
otimizar o trabalho dos 
servidores e principal-
mente o atendimento ao 
público”, comemorou.

A conceituada revista científica 
britânica The Lancet divulgou, 
na última sexta-feira (29/01), 
um estudo relacionado ao alei-
tamento materno e destacou 
as políticas públicas brasileiras 
como um modelo a ser seguido. 
O Brasil é considerado uma refe-
rência mundial em aleitamento 
materno, estando em posição de 
destaque em relação a países de 
alta renda, como o Reino Unido 
e os Estados Unidos da Améri-
ca. A amamentação traz benefí-
cios para mães e filhos. Crianças 
amamentadas por mais tempo 
apresentam melhor desenvolvi-
mento intelectual e menor risco 
de contrair infecções, diarreias 
e alergias. Além disso, a mãe 
que amamenta perde peso mais 
rapidamente após o parto e tem 
menor risco de desenvolver cân-
cer de mama.

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-

gião – TRF5 empossou, 
ontem (1º/02), pelo 
critério de antiguidade, 
mais um desembarga-
dor federal: o juiz fede-
ral paraibano Alexandre 
Luna Freire, em vaga 
decorrente da aposen-
tadoria do desembarga-
dor federal emérito José  
Maria Lucena, ocorrida 
em junho de 2015. Conduzida 
pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal Rogério Fialho 
Moreira, a solenidade, ocorrida no 
Pleno da Corte, foi prestigiada por 
magistrados, acadêmicos, políti-

cos, amigos e familiares. 
Versatilidade - Em nome do TRF5, 
o desembargador federal Edilson 
Nobre saudou o novo desembar-
gador, destacando, entre outras 
características, a versatilidade 

de Luna Freire: “É uma 
daquelas pessoas que, 
embora sendo uma só, 
enfeixa tantas qualidades 
que o multiplicam”. Em 
seu discurso, Luna Freire 
destacou a resposabilida-
de e o interesse público 
como o espírito de uma 
Corte Federal de Justi-
ça. “A responsabilidade 
é inerente ao cargo. O 
interesse público a razão, 

a causa da função. A responsabi-
lidade compõe-se tão somente 
de deveres. O interesse público é 
feito de sentimentos da comuni-
dade, do passado, do presente e 
do futuro”.

Vinte estagiários de 
nível médio do TRF5 
participaram do curso 
de qualificação em 
informática, na última 
semana de janeiro. A 
capacitação foi minis-
trada na Esmafe, pelo 
servidor da Subsecre-
taria de Tecnologia da 
Informação, Johnmary 
Vital de Araujo, gratuitamen-
te. Os estudantes aprenderam 
como usar os softwares Windows, 

Word, Excel e Power Point, bem 
como dicas de comportamento 
nas redes sociais.


