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SEGUNDA

Diretoria Geral do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª 

Região – TRF5 divulgou o Ato 
10/2018 que disciplina o horário 
de funcionamento do Tribunal no 
dia 22 de junho de 2018, véspera 
dos festejos de São João, que têm 
grande relevância para o Nordeste. 
A publicação do documento, na 
última quinta-feira (10), levou em 
consideração o Ato da Presidên-
cia nº 127/2018, que trata sobre 
o funcionamento da Justiça Fede-
ral de 1º e 2º Graus na 5ª Região 
durante os jogos do Brasil na Copa 
do Mundo de 2018, publicado em 
25/04/18. O Ato 127 determina 

que o expediente no dia 22 será 
das 13h às 18h. O Ato da Diretoria 
Geral ratifica o horário de expe-
diente e acrescenta que está facul-
tado às chefias imediatas organi-
zar escala de trabalho que conte 
com, ao menos, um representante 
em cada setor apto a responder 
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Aniversariantes

Emoção marca comemoração ao Dia das Mães 

Medalha

BNMP e DNI

O Dia das Mães no TRF5 foi cele-
brado, na última quinta-feira (10), 
com as emoções à flor da pele. 
O evento “Conversa de Mãe” 
promoveu um grande debate 
para compartilhar informações e 
dividir experiências sobre a ma-
ternidade. Três mulheres foram 
convidadas para falar sobre suas 

vivências: a juíza federal Joana Ca-
rolina Lins Pereira, mãe de gêmeos; 
a diretora da Subsecretaria de Con-
trole Interno, Sídia Lima, mãe de 
filho adotivo; e a servidora da Se-
cretaria de Saúde de Pernambuco, 
Paula Carolina Aleixo dos Santos, 
mãe de uma criança com autismo. 
A psicóloga Anamélia Poggi parti-

cipou das conversas, apresentando 
um olhar técnico sobre cada expe-
riência. A servidora da Secretaria 
Judiciária, Márcia Marinho, recitou 
um poema autoral, em homena-
gem à sua mãe, falecida há seis 
meses.  Ao final dos debates, os 
presentes conferiram a apresenta-
ção musical da “mãe artista”, Lúcia 

O desembargador federal 
Rogério Fialho será agra-
ciado, hoje (14), com a 
Medalha Conselheiro João 
Alfredo Corrêa de Oliveira, 
maior honraria do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 6ª 

TRF5 ajusta jornada de trabalho do dia 
22 de junho

Carvalho, diretora do Núcleo de 
Gestão Documental, e dos ser-
vidores André Garcia, da Divisão 
de Comunicação Social, e Valfrido 
Santiago, da Secretaria Judiciária.

ao público interno e exter-
no do TRF5, no âmbito de 
sua respectiva competência, 
preservando a qualidade do 
serviço prestado. 
O documento prevê, ainda, 
que os servidores dispen-
sados do expediente no dia 
22/06 terão suas ausências 

abonadas, sem a necessidade de 
compensação, enquanto que o 
servidor escalado para a jornada 
no aludido dia terá creditado o 
período trabalhado em seu banco 
de horas para posterior utilização, 
mediante critério a ser estabeleci-
do pelas chefias imediatas.

A juíza federal auxi-
liar da Presidência do 
TRF5, Joana Carolina 
Lins Pereira (esq), re-
presentou esta Corte, 
na última sexta-feira (11), durante 
reunião no Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), em Brasília. Em pau-
ta, questões referentes ao Banco 
Nacional de Mandados de Prisão 
(BNMP). O TRF5 foi elogiado por 
ser o Tribunal Regional Federal 
que se encontra mais adiantado 
no cadastramento dos presos. Na 
ocasião, a conselheira Maria Tere-
za Uille Gomes (foto, à dir.) apre-
sentou o projeto do Documento 
Nacional de Identificação (DNI), 
que reunirá, em um único aplicati-
vo digital, título de eleitor, CPF, RG, 
certidão de nascimento, carteira 
de habilitação e demais dados de 

Região (TRT6) entregue a 
personalidades que con-
tribuem para o engrande-
cimento da Justiça Traba-
lhista pernambucana. O 
evento será realizado às 

17h, no Teatro Santa Isabel.

identificação de 
cada cidadão.  
Ainda em fase de 
teste, a estima-
tiva, segundo o 

CNJ, é de que a plataforma esteja 
disponível a partir de julho. 


