
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, João Bosco Coelho, Lorena Mascarenhas, 
Débora Lôbo, Felipe Oliveira, Juliana Aguiar e Denise Resende 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 3077
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão, 

Roberta Mariz e 
Thais Câmara  

Doação de sangue
O agente de segurança do TRF5, 

Marcos Melo, está com sua irmã ne-
cessitando, com urgência, de sangue 

tipo “A negativo” ou “O negativo“. 
Os interessados em doar devem se 
dirigir ao IHENE, na rua Tabira, 54, 

bairro da Boa Vista, em nome de 
Mary-Leny da Fonseca Vasconcelos, 

levando um documento de identida-
de com foto. Mary-Leny é paciente 

da Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI) no Real Hospital Português. É 
necessário que o doador não tenha 

ingerido bebida alcoólica nas últimas 
24 horas, não tenha feito tatuagens 
dentro de um ano, nem endoscopia 

nos últimos seis meses. O telefone do 
IHENE é 2138-3500.
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Abertas as inscrições para o VIII Prêmio Conciliar é Legal

de Novembro

QUARTA

TRF5 disponibiliza mamógrafo móvel 
para funcionárias terceirizadas 

campanha do 
Outubro Rosa, 

que visa conscienti-
zar sobre a doença 
do câncer de mama, 
com foco na preven-
ção e no diagnóstico 
precoce, continua, 
ainda em novembro, 
no edifício-sede do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5. Em uma parceira 
com a Prefeitura do Recife, o TRF5 
irá disponibilizar um mamógra-
fo móvel, no estacionamento do 
Tribunal, na terça-feira (14). Serão 
atendidas funcionárias terceiriza-
das e familiares (do sexo femini-
no) dos prestadores de serviços, 
além de servidoras que não pos-
suam plano de saúde e tenham o 

Direito Processual 
Civil em debate

Estão abertas, até a próxima 
sexta-feira (10), as inscrições 
para o VIII Prêmio Conciliar é 
Legal, promovido pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). 
A premiação é uma forma de 

cartão do Sistema Único de Saúde 
(SUS). O TRF5 também firmou um 
acordo de cooperação para que 
funcionárias do Tribunal Regional 
do Trabalho da 6ª Região (TRT6), 
do Tribunal de Contas do Esta-
do de Pernambuco (TCE-PE) e do 
Tribunal de Justiça de Pernambuco 
(TJPE) também sejam beneficiadas 
pela ação. O horário de atendi-
mento será das 8h às 12h e das 
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Podem se inscrever magistrados, 
instrutores de mediação e conci-
liação, instituições de ensino, pro-
fessores, estudantes, advogados, 
usuários, empresas ou qualquer 
ente privado. As inscrições são re-

reconhecer o trabalho daqueles 
que tenham idealizado boas práti-
cas autocompositivas, que contri-
buam para a efetiva pacificação de 
conflitos e para o aprimoramento 
e eficiência do Poder Judiciário. 

STI disponibiliza 
contatos na área de 
trabalho

Vladimir Carvalho 
lança livro no TRF5
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14h às 18h. 
Inscrições – No dia 
do exame, as inscri-
tas devem trazer o 
cartão do SUS, um 
comprovante de 
residência e docu-
mento de identida-
de. É preciso terem 
entre 50 e 69 anos, 

serem moradoras da cidade do 
Recife e providenciarem, anteci-
padamente, sua inscrição junto 
ao Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS), através do telefone (81) 
3425.9296. Quem não tiver um 
cartão do SUS deve procurar um 
Posto de Saúde da Família para 
providenciar o documento, por-
tando comprovante de residência 
e carteira de identidade. 

alizadas por formulário eletrô-
nico, disponível no site http://
www.cnj.jus.br/premioconci-
liar2017. O vencedor receberá o 
prêmio durante a primeira Ses-
são Ordinária do CNJ em 2018.

Será realizada, no próximo dia 
17, a Jornada Recifense de Direi-
to Processual Civil, com debates 
sobre temas como “Teoria Geral 
do Processo e Parte Geral do CPC”, 
“Postulação e decisão no novo 
CPC”, “Casos repetitivos e prece-
dentes obrigatórios” e “Execução”. 
Entre os palestrantes, o desem-
bargador federal Edilson Nobre 
e o juiz federal Frederico Koehler. 
Interessados poderão se inscrever 
através do site www.perficiens.com.
br/inscricao. O evento acontece 
das 8h às 18h, no auditório do 
Fórum do Recife.

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) disponibilizou 
na área de trabalho de todos os 
usuários de TI do TRF5 os princi-
pais ramais de contato do Suporte 
de Informática e da Manutenção 
Predial. A medida visa a facilitar 
a consulta aos canais de atendi-
mento da TI, bem como reduzir as 
ligações equivocadas para outros 
ramais. As informações podem ser 
visualizadas no canto inferior di-
reito dos monitores, junto ao host 
dos equipamentos.

O desembar-
gador federal 
Vladimir de 
Souza Carvalho 
lança, no pró-
ximo dia 22, 
o livro “Fogo 
de Monturo e 
Outras Fuma-
ças”, da editora Ju-
ruá. O lançamento acontece às 
17h, no foyer do Pleno do TRF5. 
O magistrado já conta com mais 
de 20 obras publicadas.


