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Estagiários de nível médio protagonizam 
vídeo institucional

s atividades e o funcionamen-
to do Tribunal Regional Fede-

ral da 5ª Região – TRF5 narrados 
numa linguagem mais informal, 
dinâmica e acessível a jovens que 
ainda estão na fase escolar. Essa 
foi a proposta da Divisão de Co-
municação Social do TRF5 quando 
assumiu o desafio de produzir um 
vídeo institucional para apresentar 
o Tribunal aos alunos de escolas 
públicas que visitam a Corte, den-
tro do projeto “Aula de Cidadania”. 
E, já que o material é destinado a 
jovens estudantes, a solução para 
aproximar o TRF5 do público foi 
colocar adolescentes que atuam 
no TRF5 e que também estudam 
em escolas públicas para falar so-
bre seu local de estágio. Após uma 

NAS faz levantamento para contabilizar interessados em se vacinar contra a gripe

seleção entre 
os estagiários 
de nível mé-
dio (Menor 
Aprendiz), três 
deles foram 
escolhidos 
para protago-
nizar o vídeo. 
No material, 
Israela Vitó-
ria (Secretaria 
Administrati-
va), Thiago Buarque (Patrimônio) 
e Vanderlânio Soares (Esmafe) 
explicam, numa linguagem sim-
ples, o que é o TRF5, qual a sua 
abrangência, composição e com-
petência. Vanderlânio aprovou a 
experiência de gravação do vídeo. 

Juiz Federal Rogério Roberto 
Gonçalves de Abreu
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Sara Almeida Amaral
Gab. Des. Federal Paulo Cordeiro
Claudiano João da Silva
SERVIS

16/03
Juiz Federal 

Ciro Benigno Porto
SJCE

Arthemísia Ferreira Paulo Santiago
Núcleo de Assistência à Saúde
Pedro Alexandre Matias Bezerra
Subsecretaria de Administração Predial

17/03
Antônio de Oliveira Costa Macedo Neto
Subsecretaria de Administração Predial
Débora Rego Ambrósio
Subsecretaria de Tecnologia da Informação

18/03
Ministro 

Luís Felipe Salomão
STJ

Sandra Maria Sousa
Divisão da 2ª Turma
Ogimary Gorgônio G. Nóbrega Medeiros
Gab. Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior
Taynar Nascimento de Andrade
Subsecretaria de Recursos

Aniversariantes

O Núcleo de Assistência à Saú-
de (NAS) do TRF5 iniciou um 
levantamento para verificar o 
quantitativo de interessados 
em tomar a vacina tetravalen-
te contra a gripe. O objetivo é 

conseguir um número significati-
vo de inscritos e realizar parcerias 
com clínicas de vacinação, a fim 
de reduzir os custos da imuni-
zação. Magistrados, servidores, 
terceirizados e estagiários que 

tiverem interesse podem entrar 
em contato com o NAS, através 
do ramal 9296 (falar com Áurea 
ou Etelvina), até a próxima quar-
ta-feira (21). Após o levantamen-
to, o NAS definirá a clínica que 

“Gostei muito. Aprendi 
várias coisas após esse 
trabalho, como, por 
exemplo, sobre a reu-
nião no Pleno do Tribu-
nal, quando todos os 
15 desembargadores se 
reúnem”, destacou. 
Exibição – A primeira 
exibição do vídeo acon-
tece hoje (15), durante 
a visita dos alunos da 
Escola Padre José Au-

gusto, do município de Bonito. 
Os estudantes serão recebidos na 
Sala Capibaribe pelo presidente do 
TRF5, desembargador federal Ma-
noel Erhardt e, em seguida, assisti-
rão ao material. Os jovens também 
conhecerão o Pleno do Tribunal.

aplicará as vacinas e informará 
sobre a data da vacinação, que 
acontecerá no edifício-sede do 
TRF5. Quem tiver dúvidas sobre 
a vacina pode entrar em contato 
com o NAS.

A Diretoria-Geral do TRF5, a pe-
dido da Presidência do Tribunal, 
convida todos os servidores a par-
ticiparem da Reunião de Abertura 
da Inspeção do Conselho da Jus-
tiça Federal (CFJ), que será rea-
lizada na próxima segunda-feira 
(19), às 9h, no Plenário da Corte. 
De acordo com o desembargador 
federal Manoel Erhardt, o envol-
vimento dos servidores é funda-
mental para a compreensão dos 
trabalhos correicionais e o eficien-
te atendimento das informações 
que precisarão ser prestadas. Os 
trabalhos de inspeção serão rea-
lizados no período de 19 a 23/03 
e irão abranger a Presidência, 
Vice-Presidência e Corregedoria 
Regional, além dos gabinetes dos 
desembargadores federais e ou-
tros setores do Tribunal.

A Justiça Federal no Rio Gran-
de do Norte (JFRN) promove, 
hoje (15), às 19h, no auditório 
da JFRN, a 98ª edição do Quinta 
Jurídica. O tema do evento será 
“Benefícios Previdenciários: Pa-

norama e Perspectivas à Luz da 
Reforma da Previdência”, tendo 
como conferencistas os especia-
listas na área, Jane Berwanger e 
Jonas Lemos. Informações pelo 
site: www.jfrn.jus.br.


