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Dia das Crianças: TRF5 entrega brinquedos

de Outubro

SEGUNDA

TRF5 e SJRN promovem IV Encontro de 
Assessores de Comunicação

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 e a Seção 

Judiciária do Rio Grande do Nor-
te (SJRN) promovem, hoje (9) e 
amanhã (10), o IV Encontro de 
Assessores de Comunicação 
da 5ª Região. O evento será 
realizado na seccional norte-
-rio-grandense da Escola de 
Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe-RN) e vai reu-
nir assessores de comunicação 
social com o objetivo de elaborar 
um Planejamento Estratégico em 
Comunicação para a 5ª Região, 
respeitadas as especificidades lo-
cais. Além disso, o encontro é uma 
forma de promover a integração 

RPVs

VI Fonacrim

Aniversariantes

O TRF5 encerrou a campanha de 
arrecadação de brinquedos para 
crianças da Comunidade do Pilar 
com a doação de vários pre-
sentes, na última sexta-feira (6), 
levados à Igreja Madre de Deus 
por representantes da equipe do 
Núcleo de Gestão Socioambien-
tal do Tribunal. O material arre-

das Assessorias de Comunicação 
da 5ª Região, fortalecendo a rede 
de comunicadores e reforçando a 
cooperação entre as assessorias 
de comunicação social.
Consultoria – Pela primeira vez, os 
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STJ
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mágica, miniestúdio 
de fotografia, sessão 
de cinema, lanche e 
exposição artística, 
com os trabalhos das 
próprias crianças. As 
atividades serão re-
alizadas no foyer do 
Pleno, das 14h às 17h. 

cadado foi entregue às crianças, 
no sábado (7/10), pela paróquia, 
e vai contribuir para deixar mais 
felizes os pequenos moradores da 
Comunidade no Dia das Crianças. 
Hoje (9), acontece a festa para os 
filhos de servidores e terceirizados 
do TRF5. Na programação, uma 
tarde bem divertida, com show de 

assessores presentes ao Encontro 
contarão com a consultoria do 
jornalista Wilson da Costa Bueno, 

professor do Programa de Pós-
-Graduação em Comunica-

ção Social da Universidade 
Metodista de São Paulo 
(UMESP), com mestrado 
e doutorado em Comuni-

cação pela Universidade de 
São Paulo (USP) e destacada 

atuação nas áreas de Comuni-
cação Empresarial/Organizacional. 
Bueno prestou consultorias para 
elaboração de Política de Comu-
nicação para diversas instituições, 
como Embrapa e Institutos Fede-
rais de Ciência e Tecnologia.

Parabéns - A juíza federal auxiliar 
da Presidência, Joana Carolina Lins 
Pereira, ganhou uma festa surpresa 
na tarde da última sexta-feira (6/10), 

O TRF5 libera, a partir de hoje 
(9/10), o pagamento das Requi-
sições de Pequeno Valor (RPVs) 
autuadas no mês de agosto e 
depositadas em setembro. Serão 
pagos R$ 165.941.711,02, para 

O desembargador federal Fernan-
do Braga participa do VI Fórum 
Nacional de Juízes Federais Crimi-

em comemoração ao seu aniversá-
rio, que ocorreu no sábado (7/10). A 
magistrada recebeu os parabéns dos 
colegas da Presidência do TRF5. 

28.069 beneficiários dos seis esta-
dos que compõem a 5ª Região – 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Ceará, Alagoas e Sergi-
pe. O estado com o maior valor 
depositado foi  Pernambuco: são 
R$ 48.276.908,92, a serem pagos a 
6.689 beneficiários.

nais – Fonacrim, que será realizado 
em Porto Alegre-RS, de hoje (9) a 
quarta-feira (11). 


