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O Seminário de Planejamento Estratégico 
Sustentável

Recolhimento de 
esponjas

Edilson Nobre lança nova obra

de Junho

TERÇA Estacionamento: vagas para idosos 
ganham nova sinalização

Ampliada a rede de psicoterapeutas 
credenciados ao TRF5

Aniversariantes

Juiz Federal  
José Eduardo de Melo  

Vilar Filho
SJCE – Turma Recursal

Adilson Ferreira de Lima
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Ruan Silva de Melo
Subsecretaria de Apoio Especial
Flávia Nogueira de Souza Belém
Seção de Taquigrafia
Juliana Vanessa da Silva Lucena
Divisão da 2ª Turma
Joab da Silva Nascimento
Licitação
Jorge Ricardo Gomes da Silva
Servis Segurança - Vigilância

Núcleo de Assistência à Saú-
de (NAS) informa que foi 

disponibilizada na intranet uma 
nova relação de psicoterapeutas 
credenciados ao Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5. 
A lista atual inclui os profissionais 
que ingressaram recentemente no 
plano e que atuam nos bairros das 
Graças, Ilha do Leite, Santo Amaro 
e Tejipió. Os psicoterapeutas cre-
denciados atendem os servidores 
e seus dependentes, mediante 
pagamento dos valores constantes 
no Edital de Credenciamento nº 
06/2015, deste Tribunal. Todos os 
profissionais que integram o cre-

denciamento são 
pós-graduados e 
dispõem de com-
provada experi-
ência clínica. Para 
facilitar a escolha 
dos psicoterapeu-
tas pelos usuários, 
uma síntese da 
experiência clínica 
de cada profissio-
nal foi registrada 
na listagem de consulta. 
Credenciados - Para consultar a 
lista basta acessar o link unida-
des e depois clicar no Núcleo de 
Assistência à Saúde. Outras infor-

 O desembargador federal Edil-
son Nobre lança, amanhã (15), 
às 17h30, no hall de entrada do 
TRF5, seu oitavo livro: “Direito 
Administrativo Contemporâneo 
– Temas Fundamentais”. A obra 
trata de forma acessível sobre 
questões atuais relativas ao direito 
administrativo. É possível acessar 

o sumário e ler algumas páginas do 
livro por meio do site www.edito-
rajuspodivm.com.br. Edilson Nobre 
já publicou vários artigos jurídicos 
e integra conselhos editoriais de 
revistas jurídicas, sendo, ainda, o 
segundo ocupante da Cadeira 16 
da Academia de Letras Jurídicas do 
Rio Grande do Norte. O autor tam-

bém é pro-
fessor as-
sociado da 
Faculdade 
de Direito 
do Recife, na qual exerce a função 
de coordenador dos programas 
de pós-graduação, mestrado e 
doutorado em Direito.

A Subsecretaria de Apoio Espe-
cial (SAE) do TRF5, em parceria 
com a Subsecretaria de Infraes-
trutura e Administração Predial 
(SIAP), confeccionou novas pla-
cas para a visualização das vagas 
de estacionamento destinadas às 
pessoas idosas. Agora, as placas 
de sinalização são maiores do 
que as anteriores. Para estacionar 
no local, o usuário precisar apre-
sentar a credencial obrigatória de 

A supervisora da Comissão Socio-
ambiental do TRF5, Carolina Por-
tella, e o diretor do Núcleo de Lici-
tações, Marcelo Tavares, participam 
do III Seminário de Planejamento 
Estratégico Sustentável do Poder 
Judiciário, que será realizado ama-

Sabe aquela esponja usada inúme-
ras vezes para lavar a louça?  Ela 
pode ter um destino mais nobre 
e servir de matéria-prima na pro-
dução de pás, lixeiras e bancos de 
jardim. O espaço para receber as 
esponjas está localizado junto ao 
ponto da coleta de óleo vegetal, 
no térreo do TRF5. A empresa  Ter-
raCycle, responsável pela coleta, 
faz o recolhimento das esponjas a 
partir de 500 gramas. Cada unida-
de tem 8.5 gramas. A campanha 
faz parte de uma série de ações 
focadas em sustentabilidade. 

mações podem ser obtidas direta-
mente no NAS ou pelos  
ramais 
9258 ou 
9322. 

vaga especial, que é emitida pela 
Secretaria de Mobilidade e Con-
trole Urbano da Prefeitura do Re-
cife. A mudança pretende evitar a 
ocupação das vagas por veículos 
não autorizados.

nhã (15) e quinta (16), no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), em Brasí-
lia. O seminário vai abordar temas 
como licitações e compras susten-
táveis, Plano de Logística Sustentá-
vel (PLS), entre outros. 


