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Começam hoje as comemorações em 
homenagem ao Dia do Servidor Público

Show de Talentos: 
inscrições estão abertas

de Outubro

QUARTA

Aniversariantes

Para comemorar o Dia do Ser-
vidor Público, o Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região- TRF5 
preparou uma programação 
especial, com ações durante 
todo o mês de outubro. As ati-

Associação dos Juízes Fe-
derais do Brasil – Ajufe 

promove, até hoje (10), o XV 
Fórum Nacional dos Juizados 
Especiais Federais – Fonajef, 
que acontece em Foz do Igua-
çu, no Paraná. Oito magistrados 
da 5ª Região participam como 
palestrantes do evento, dentre os 
quais o coordenador-regional dos 
Juizados Especiais Federais da 5ª 
Região, desembargador federal 
Élio Siqueira. Os debates tiveram 
início na última segunda-feira (8) 
com o juiz federal José Carlos Dan-
tas Teixeira, da Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte (SJRN), como 
integrante do painel “Centros de 

vidades têm início hoje (10), com 
a apresentação do cantor e com-
positor Alan Cruz, às 14h, na Sala 
das Turmas Norte. O músico vem 
apresentar o projeto “Remédio 
Musical”, um trabalho voluntário 

Inteligência da Justiça Federal e os 
Juizados Especiais”. Ontem (9), foi a 
vez da juíza federal Cíntia Brunetta, 
da Seção Judiciária do Ceará (SJCE), 
compor os debates, apresentando 
o tema “PJe - JEF 5ª Região – Uma 
nova forma de pensar a gestão car-
torária”. À tarde, o desembargador 
federal Élio Siqueira presidiu mesa 
sobre as experiências do TRF5. 

Também integraram a 
mesa os juízes fede-
rais Thiago Carvalho, 
Iaci Rolim de Souza e 
Elise Avesque Frota, 
da SJCE, além de Kylce 
Anne Pereira Collier de 
Mendonça e Leonardo 

Coutinho, ambos da Seção Judiciá-
ria de Pernambuco. 
Objetivo – O Fonajef reúne magis-
trados de todo o país com objetivo 
de discutir temas relacionados aos 
Juizados Especiais Federais (JEFs), 
buscando aperfeiçoar seu funcio-
namento, através de debates sobre 
as diversas situações vivenciadas 
pelos juízes federais. 

realizado há 
10 anos, com 
o objetivo de 
levar os bene-
fícios da musi-
coterapia para 

Adote Uma Folhinha - O TRF5, através do Núcleo de Gestão Am-
biental, entregou à Igreja Madre de Deus, na tarde de ontem (9), 
mais de duzentos presentes doados durante a campanha “Adote 
Uma Folhinha”.  A ação fez parte das comemorações pelo Dia das 
Crianças e teve o objetivo de arrecadar brinquedos para serem distri-
buídos às crianças da Comunidade do Pilar.

Depois de um dia inteiro de tra-
balho, nada melhor que uma boa 
conversa entre amigos, com mui-
ta música e descontração. No dia 
25/10, os servidores estão con-
vidados para participar de mais 
uma edição do Show de Talentos, 
dentro das atividades programa-
das em comemoração ao Dia do 
Servidor Público. As inscrições 
estão abertas até o dia 23/10, no 
Núcleo de Gestão Documental. 
Quem não for participar das apre-
sentações também está convidado 
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Magistrados da 5ª Região participam do 
XV Fonajef

pacientes, familia-
res, cuidadores e 
colaboradores em 
hospitais, creches, 
casas de idosos e 

outras instituições.

para o happy hour, 
que começa às 17h 
e contará com a 
participação de DJ 
Nando. Os aperiti-
vos ficam por con-
ta dos food trucks 
que serão instala-
dos no local.


