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Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 presta uma 

homenagem às mães, na próxima 
segunda (9), com a realização de 
palestra sobre o tema “Adoles-
cência dos filhos: desafios e re-
novação psicológica para mães e 
pais”, às 16h, na Sala das Turmas 
Norte, com a servidora e psicólo-
ga Lúcia Cavalcanti, que tem mes-
trado em Psicologia da Família. 
As mães presentes concorrerão a 
sorteio de três brindes oferecidos 
pela ProDieta: dieta de reeduca-
ção alimentar para 30 dias, com a 
nutricionista Silvia Lobo; três dias 
de almoço no restaurante O Porto 
(buffet livre); e um pacote semanal 
de alimentação de baixa caloria 
(almoço e jantar). Também serão 
sorteadas cinco sessões de shiatsu, 
ofertadas pelo Espaço Renascer, 
localizado no 16º andar do TRF5. 
Após os sorteios, será inaugura-
do um espaço dedicado às mães, 
principalmente as que amamen-
tam, uma demanda apresentada 
pela OAB e acolhida pelo presi-
dente do Tribunal, desembargador 
federal Rogério Fialho Moreira. 

Redes sociais – Em 
paralelo a esses even-
tos, a Divisão de Co-
municação Social está 
produzindo um vídeo 
para postar nas redes 
sociais do TRF5 (youtu-
be, facebook, twitter e 
instagram), no próximo 
domingo (8/05), em 
homenagem às mães. 
Quem deseja participar 
deve enviar, até hoje 
(6/05), um vídeo curto, 
gravado pelo celular, 
com mensagens, que podem ser 
faladas, escritas ou desenhadas, 
que expressem espontaneidade, 
verdade e amor dos filhos e filhas 
pelas mães. Depois de gravado, 

Na próxima segunda (9/05), o 
TRF5 libera o pagamento do mon-
tante de  R$ 90.553.028,88, oriun-
dos dos depósitos das Requisi-
ções de Pequeno Valor (RPVs). 
Serão beneficiadas 16.577 pessoas 

dos seis estados que compõem a 
Justiça Federal na 5ª Região (Per-
nambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe). O 
estado do Ceará é responsável pelo 
maior número de beneficiários, um 

total de 4.102. Para informações 
acerca do banco no qual o valor 
foi depositado, basta acessar o site 
do TRF5 (www.trf5.jus.br) e fazer a 
consulta pelo número da RPV ou 
processo originário.

Ao navegar na internet, é impor-
tante que você esteja informado 
dos riscos aos quais está exposto, 
para que possa tomar as medidas 
preventivas necessárias. Alguns 
sites contêm conteúdos impróprios 
ou ofensivos e, ao navegá-los, você 
pode se deparar com páginas que 
contenham pornografia, que aten-
tem contra a honra ou que incitem 
o ódio e o racismo. (Com informa-
ções da STI)

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
reforça a informação de que os 
servidores devem encaminhar, 
exclusivamente pelo Fluxus e 
acompanhado de requerimen-
to específico, os certificados de 
Ações de Treinamento (cursos 
de curta duração) a serem aver-
bados para fins de Adicional de 
Qualificação (AQ). O NDRH lem-
bra que o Adicional de Qualifi-
cação por Ações de Treinamento 
tem regulamentação específica, 
disponível na área do NDRH na 
Intranet. Mais informações com 
Lenira, ramal 9802.

o vídeo pode ser enviado para o 
whatsapp: (81) 98726.6123. A Co-
municação se responsabilizará em 
editar o produto final e disponibi-
lizá-lo nas redes.


