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Programação especial vai homenagear as mães

Palestra 
motivacional

Curso Introdução à 
Gestão Documental 

de Maio

QUINTA

TRF5 adere ao Movimento Maio Amarelo

Aniversariantes

(04/05) quinta-feira
Juíza Federal 

Flávia Tavares Dantas
SJPE

Ana Clara Almeida Reis Carvalho 
Divisão de Comunicação Social
Andréa Maria de Cerqueira Vieira 
Divisão da 1ª Turma

(05/05) sexta-feira
Maria de Lourdes G. Cansanção 
Coordenação dos JEFs
Tito Porfírio Sampáio Júnior 
Gab. Des. Fed. Roberto Machado
Adecilda Maria Tenório 
VIRTUS

(06/05) sábado
Juiz Federal Francisco 

Eduardo Guimarães Farias
SJRN

Cleide Bezerra Vieira 
NDRH
Rachel Pacheco Hopper G. Bertino 
Seção de Editoração Eletrônica
Luiza Melcop de Castro Leal Dantas 
Gab. Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior

(07/05) domingo
Fernando Henrique da Silva Rego 
Subsecretaria de Precatórios e Distribuição
Igor Lacet Reis Fernandes 
Gab. Des. Fed. Cid Marconi
Elineide de Alcântara 
VIRTUS
Gabriela Moura de Souza 
SERVIS

Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – 

TRF5 aderiu ao Movimento 
Maio Amarelo, que nasceu 
com a proposta de chamar 
a atenção da sociedade 
para o alto índice de mor-
tes e feridos no trânsito 
em todo o mundo. De 
acordo com a supervisora 
da Seção Socioambiental 
do Tribunal, Gabriela Alves, o mo-
vimento, em 2017, adotará a ban-
deira #MinhaEscolhaFazADiferen-
ça, cujo foco é a conscientização 
das escolhas pessoais que podem 

evitar acidentes graves, como, por 
exemplo, atender o telefone celu-
lar enquanto dirige, beber antes 
de dirigir, usar cinto de segurança, 
capacete etc. 

O TRF5 está preparando uma 
programação especial para cele-
brar o Dia das Mães. Na próxima 
quinta-feira (11), às 15h, na Sala 
Capibaribe, no 1º andar do Tri-
bunal, a psicóloga Alda Roberta 
Campos fará a palestra “As reper-
cussões das Redes Sociais para 
crianças e adolescentes na con-
temporaneidade”. A profissional 
é terapeuta individual e familiar 
e leciona disciplinas em pós-gra-
duação em saúde mental. Haverá 

apresentação da Or-
questra Criança Cida-
dã e, em seguida, será 
servido um lanche. A 
Divisão de Comuni-
cação Social também 
está preparando uma 
ação para marcar esse 
dia especial. Assim, 
solicita aos magistra-
dos e servidores que enviem uma 
foto que simbolize o significado 
da maternidade. As fotos devem 

O Núcleo 
de Desen-
volvimento 
de Recursos 
Humanos 
(NDRH) do 
TRF5 pro-

move, na próxima terça-feira (9), 
às 15h, na Sala Capibaribe do 
TRF5, a palestra motivacional so-
bre o tema “Concurso em Ação”. 
A advogada da União, Renata 
Queiroga, vai dar dicas de como 
preparar a mente e blindá-la para 
aprovação em concurso público. 
Serão abordadas, ainda, técnicas 
de estudo para concurso público, 
demonstrando como a adoção 
de um método sistemático pode 
aumentar a eficácia e percentual 
de acertos nas questões.

O Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal 
(CEJ/CJF) disponibiliza 200 vagas 
para servidores do CJF e da Justiça 
Federal interessados no Curso In-
trodução à Gestão Documental no 
Poder Judiciário – Turma 1/2017. 
A capacitação será ministrada a 
distância, durante o período de 
15/05 a 9/06. As inscrições para 
servidores da Justiça Federal po-
dem ser realizadas nestas quinta  
(4/05) e sexta-feira (5/05), ou até 
o encerramento das vagas dispo-
níveis, no portal do CJF (www.cjf.
jus.br), na área “Cursos e Eventos”, 
aba “Cursos a Distância”. 

ser encaminhadas para o e-mail 
comunicacaosocial@trf5.jus.br. 
Informações: ramais 9051 e 9079.

Mobilização – A in-
tenção do Movimento 
Maio Amarelo é colocar 
em pauta o tema se-
gurança viária e mobi-
lizar toda a sociedade, 
envolvendo os mais 
diversos segmentos, 
entre os quais órgãos 
de governos, empresas 
etc. No intuito de pro-

pagar a campanha, a Seção Socio-
ambiental do TRF5 sugere o uso 
de roupa amarela nas sextas-feiras 
deste mês de maio. Abrace essa 
ideia: amanhã (5/05), use amarelo!


