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TRF5 promove palestra no Dia 
Internacional da Mulher 

Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região 

– TRF5 realiza, na próxima 
quinta-feira (8), uma pales-
tra em comemoração ao 
Dia Internacional da Mu-
lher. O presidente do TRF5, 
desembargador federal 
Manoel Erhardt, fará a aber-
tura do evento, às 14h30, 
na Sala Capibaribe, no 1º 
andar do edifício-sede. A 
palestra será ministrada 
pela médica endocrinolo-
gista Renata Simões, que 
faz parte do quadro de servidores 
do Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS). No encontro, a médica tra-
tará sobre o tema “Dieta low carb 

Diretoria-Geral publica IN sobre ausência do trabalho para cuidar da saúde

é a melhor opção?”, esclarecendo 
sobre o que é a dieta, quais os 
alimentos que fazem parte desse 
programa e o que os estudos di-
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Aniversariantes

A Diretoria-Geral do TRF5 pu-
blicou, no último dia 1º/03, a 
Instrução Normativa nº 1/2018, 
que dispõe sobre a jornada de 
trabalho do servidor que se au-
sentar parcialmente do expedien-
te para a realização de consultas, 

exames, perícias ou outro proce-
dimento em benefício da própria 
saúde ou de familiar. De acordo 
com a publicação, a partir de ago-
ra, o servidor ficará dispensado de 
realizar compensação de horário 
quando se ausentar parcialmente 

do expediente, seja por entrada 
tardia, saída antecipada ou afasta-
mento durante a jornada de tra-
balho. A ausência deverá ser co-
municada previamente ao superior 
hierárquico e o prazo para entre-
gar o comprovante de compare-

zem sobre a eficácia desse 
modelo de alimentação. 
Após a palestra, a médica 
ficará à disposição dos par-
ticipantes para tirar dúvidas. 
Ao final do evento, serão 
servidos sucos e rosas serão 
distribuídas às servidoras, 
como uma homenagem da 
Associação dos Servidores 
da Justiça Federal no Estado 
de Pernambuco (Asserjufe). 
Homenagem – O Jornal 
Mural do TRF5 desta se-
mana trará histórias de três 

mulheres servidoras do Tribunal. 
Cada uma delas fará relatos não 
apenas das experiências profissio-
nais, como também pessoais. 

cimento fornecido pelo médico 
será de três dias úteis. O registro 
da ausência parcial só será cabível 
se o servidor cumprir, no mínimo, 
50% da jornada de trabalho a que 
estiver submetido regularmente 
no dia do afastamento.

Mulheres do TRF5
Dos 59 anos de vida 
da servidora Márcia 
Góis, 29 foram de-
dicados ao TRF5. A 
aposentadoria está 
bem pertinho, já no 
final desse mês de 
março, mas, apesar 
da partida, as boas 
lembranças não serão apagadas. 
Márcia conta que foi aprovada 
no primeiro concurso realizado 
pelo Tribunal, para o cargo de 
auxiliar judiciário, quando a sede 
ainda ficava localizada na Av. 
Cruz Cabugá. Formada em Le-
tras e História pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), 
começou a carreira no setor de 
Distribuição. Passou por outros 
três setores até chegar ao gabi-
nete do desembargador federal 

Pilares do Bem – As doações da edi-
ção de Carnaval da Campanha Pilares 
do Bem foram entregues na última 
quinta-feira (1º/03), na Igreja Madre 
de Deus. As 71 cestas básicas serão 
destinadas aos moradores da Comu-
nidade do Pilar, vizinha ao TRF5.

Petrúcio Ferreira, 
onde permaneceu 
por 17 anos.  O ma-
gistrado foi o grande 
incentivador para que 
ela concluísse o curso 
de Direito, na Uni-
versidade Católica de 
Pernambuco. Com o 

falecimento do desembargador, 
solicitou sua volta à Distribuição 
e está há 10 anos nas atividades 
do setor. De sorriso fácil, Márcia 
resume a experiência durante 
todo esse tempo no Tribunal: “O 
TRF5 foi um grande aprendizado, 
tanto profissional quanto pesso-
al. Muitas das minhas conquistas 
eu devo ao meu trabalho. Agra-
deço a todos os amigos que fiz 
aqui”.


